1 – !акво ни носи бъдещето
!дин сън от миналото изявява настоящето

1

2

(Hидео: 10 сек.) Учените твърдят, че всички сънуваме –
обикновено по няколко пъти на нощ. Gовечето от сънищата
си обаче не помним.
3

Aай-забележителният сън, записан някога в историята, е
бил сънуван преди 2600 години в древното царство Hавилон.
Iсторията с него е добре документирана, била е записана и
разказана от човека, който го е преживял.
4

5

Iсторията е разказана във втората глава на книгата Jаниил.
Kовекът обаче, който сънувал съня, мощният цар
Aавуходоносор не можел (или не искал) да си спомни какво
е сънувал! Lнаел само, че това не е обикновен сън. Bигурен
бил, че странният сън има изключително важно тълкуване.
?ова наистина е така!
7ог му дал сън, който очертава световната история –
особено на !вропа и на Bредния Iзток – от дните на
неговото царуване до края на времето!
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1азсеян учен пътувал веднъж с влак. 7ил потънал изцяло в
четивото си. 9онудкторът минал край него и му поискал
билета. Ученият бръкнал в джоба си, но не могъл да го
намери. ?огава кондукторът му казал любезно: Aяма
значение, господине, когато го намерите, изпратете го с
писмо на компанията. Bигурен съм, че е във вас. Ученият
извикал объркан: Aе разбирате ли, че трябва да го намеря
веднага! ?ози билет ми трябва, за да разбера къде всъщност
трябва да сляза!C
Dилиони хора по света питат тази вечер: Aакъде всъщност
сме се запътили? 7ъдещето изглежда несигурно. Fората са
объркани. ?е се чудят накъде отива светът. Aе е нужно да се
чудим повече. Gреди 2500 години бъдещето на света било
разкрито в съня на едни древен владетел.
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7лагодарим на 7ога, че ни е открил какво ни носи бъдешето.
Gървата световна империя – Hавилон – била най-великата,
най-богатата и най-влиятелната от всички империи в
тогавашния цивилизован свят. !дин световен водач успял да
покори враговете си един по един, докато царството му
станало Nарица на нациите.
!дна вечер през втората година от управлението си цар
Aавуходоносор си легнал, размишлявайки колко дълго ще
трае царството му. ?ой, подобно на другите владетели, искал
да знае бъдещето. Gрез нощта 7ог погледнал от небето и
позволил на този благосклонен диктатор да погледне в
бъдещето.
Bлед неспокойния сън царят се събудил и се разтревожил.
Bънувал нещо и знаел, че е от изключително значение, но
очевидно не можел да си спомни нищо! Hавилонците
обръщали голямо значение на сънищата и царят искал да
знае съня и неговото значение.
1азбира се той имал астролози, магьосници, гадатели и
заклинатели. ?е можели да му кажат значението на съня.
Lатова ги свикал в двореца въпреки ранния час. 9огато
влезли и се изправили пред царя, той им казал:
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(?екст: Jаниил 2:3) ... Hидях сън и духът ми се смущава, за
да разбере съня. (Jаниил 2:3)
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?ези хора били като много други, които претендират, че
могат да предсказват бъдещето. Dожели да направят
догадки и да тълкуват съня, но не знаели точното му
значение. Gомълчали известно време и после казали:
12

(?екст: Jаниил 2:4) ... Nарю, да си жив довека! 9ажи съня
на слугите си и ние ще явим значението му. ?яхната
самоувереност се изпарила бързо, когато гордият монарх,
изморен от протакането им, заявил:
13

2

1 – !акво ни носи бъдещето
(?екст: Jаниил 2:5, 6) H отговор царят рече на халдейците:
Указът излезе от мене,

14

ако не ми явите съня и значението му, ще бъдете разсечени

15

и къщите ви ще се обърнат на бунища.

Aо ако явите съня и значението му, ще получите от мене
подаръци,

17

награди и голяма чест. Явете ми прочее съня и значението
му. (Bтихове 4–6)

18

?е отново се опитали да накрат царя да им разкаже съня.
Nарят вече знаел, че са измамници. Lаплашил ги отново и те
накрая признали:
19

(?екст: Jаниил 2:10, 11) Fалдейците, отговаряйки пред
царя, рекоха: Aяма човек на света, който може да яви тая
царска работа,
20

защото няма цар, господар или управител, който да е
изискал такова нещо от врач, вражар или халдеец.
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3

1 – !акво ни носи бъдещето

16

1 – !акво ни носи бъдещето
... и няма друг, който би могъл да го яви пред царя, освен
боговете, чието жилище не е между човеците. (Jаниил 2:10,
11)
22

H 7иблията се казва, че царят се разгневил много и наредил
на войниците си да избият всички мъдреци.
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Lа съжаление в това число били Jаниил и още трима млади
евреи, въпреки че те не били сред мъдреците, от които царят
поискал обяснение на съня си.C
9огато войниците дошли при Jаниил, за да го вземат за
екзекуцията, той бил шокиран, но поискал отсрочка, за да
успее да се допита до 7ога, Kието жилище не е сред хората,
и да Qо помоли за мъдрост, с която да обясни съня на царя.
(Bтихове 12–15)
От уважение към този честен младеж царят разрешил на
Jаниил да се допита до своя 7ог – 7огът ?ворец. 9аква
отговорност била поставена върху раменете на Jаниил! Aе
само неговият собствен живот и животът на тримата му
приятели висял на косъм, но и животът на всички мъдреци
във Hавилон! Jаниил се върнал в къщата си и обяснил в
каква ситуация се намират.
?е всички се обърнали за милост към небесния 7ог, за да им
разкрие тайната и да не бъдат убити заедно с останалите
мъдреци от Hавилон. 9аква ли молитва е било това!
Kетирима млади евреи умоляват 7ога да им открие съня на
един езически цар преди съдбоносния момент! (Bтихове 1618)
H 7иблията пише, че през същата тази нощ 7ог разкрил
тайната на Jаниил в нощно видение. Aебесният 7ог никога
не пропуска да чуе и да отдаде дължимото на тези молитви!
Jаниил благословил небесния 7ог и казал:

27

(?екст: Jаниил 2:23) Aа ?ебе, 7оже на бащите ми,
благодаря и ?ебе славословя, 9ойто си ми дал мъдрост и
сила,
4
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като си ми открил онова, което попросих от ?ебе, защото си
ни открил царската работа. (Bтих 23)C
9акво вълнение са изпитали Jаниил и тримата му приятели
евреи! Jаниил изтичал при главния палач Ариох, както е
записано в 7иблията:
(?екст: Jаниил 2:24) I тъй Jаниил влезе при Ариох, когото
царят бе назначил да погуби вавилонските мъдреци, и като
влезе, рече му така:

30

Aедей погубва вавилонските мъдреци. Hъведи ме пред царя и
аз ще явя на царя значението на съня. (Jаниил 2:24)

Jаниил застанал пред царя и Aавуходоносор го попитал дали
може да му представи съня заедно със значението му.C
Aека прочетем заедно отговора на Jаниил:
32

(?екст: Jаниил 2:27, 28) ... ?айната, която царят изисква, не
могат да явят на царя ни мъдреци, ни вражари, ни врачове,
ни астролози.
33

Aо има 7ог на небесата, 9ойто открива тайни; и ?ой явява
на цар Aавуходоносор онова, що има да стане в последните
дни... (Bтихове 27, 28)
34

Обърнете внимание как Jаниил не приписва на себе си
заслугата за това познание. ?ой знае, че само 7ог може да
открие бъдещето.
35

(?екст: Iсая 46:9, 10)C
7езспорно той е изучавал Iсая 46:9, 10: ... Lащото Аз съм
7ог и няма друг, Аз съм 7ог и няма подобен на Dене,
36
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9ойто от началото изявявам края и от древните времена
нестаналите още неща...

37

Dъдростта дошла от 7ога, 9ойто е използвал случая да
опише историята на света за 2600 години напред – от цар
Aавуходоносор до наши дни. Aай-напред Jаниил представил
обстоятелствата, при които царят сънувал съня:
38

(?екст: Jаниил 2:29) Nарю, размишленията ти дойдоха в
ума ти на леглото ти за онова, което има да стане по-после;

39

и Оня, 9ойто открива тайни, ти е явил онова, що има да
стане [по-после]. (Jаниил 2:29)

40

(?екст: Jаниил 2:31)C
Bлед това Jаниил разказва съня: ?и, царю, си видял, и ето,
голям образ!
41

?ози образ, който е бил велик и чиито блясък е бил
превъзходен, е стоял пред теб и изгледът му е бил страшен.
(Bтих 31)
42
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(Hидео: 9 сек.)C
Gочти чуваме как царят извиква радостно: Jа, да, точно
така! !дин величествен образ, който се издигаше над
всичко!C
Описанието на Jаниил е толкова ясно, че Aавуходоносор е
сигурен, че именно това е сънят.
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(?екст: Jаниил 2:32, 33) Jаниил продължава: Qлавата на тоя
образ е била от чисто злато, гърдите му и мишците му – от
сребро, коремът му и бедрата му – от мед,
44

краката му – от желязо, нозете му – отчасти от желязо,
отчасти от кал.

45

(?екст: Jаниил 2:34, 35) ?и си гледал, догдето се е отсякъл
камък не с ръце,

47

който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо
и кал, и ги е строшил.

48

?огава желязото, калта, медта, среброто и златото са се
строшили изведнъж

49

и са станали като прах по гумното лете; вятърът ги е
отнесъл и за тях не се е намерило никакво място.

50
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(Hидео: 14 сек.) Aавуходоносор слушал удивен описваните
от Jаниил елементи, от които този образ се е състоял, точно
така, както го е видял в съня си. Qлавата била от лъскаво
злато. Qърдите и ръцете били направени от не толкова
лъскавото сребо. 9оремът и бедрата били бронзови или
медни. 9раката били от желязо, а стъпалата – смес от
желязо и кал.
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(Hидео: 9 сек.)C
Bлед това царят навярно е останал учуден, когато видял как
един камък се появява от нищото, приближава с голяма сила
и удря камъка в краката, разбива ги и след това целият образ
се срива и се разтрошава на толкова фин прах, че вятърът го
отнася без да остане и следа.
(?екст: Jаниил 2:35) А камъкът, който ударил образа, е
станал голяма планина и е изпълнил целия свят. (Jаниил
2:29–35)
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(Hидео: 8 сек.)C
Jа, Jаниил – навярно отговорил царят, – един камък се
отсече без ръце, разби образа и се превърна в планина, която
изпълни земята. Nелият сън бил точно както царят го бил
сънувал. Gредставете си колко удивен е бил Aавуходоносор,
когато този благороден млад мъж му разказал всеки детайл
от съня точно както го бил видял!
Nарят се е убедил в едно – никой човек не би могъл да
разкрие това на Jаниил, никой човек не може да разкаже
това, което друг човек е сънувал! ?ова може да дойде
единствено от някой небесен източник.

54
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Nарят навярно се е чудил какво общо има сънят с него. Aие
можем да се запитаме същото. Bънят на Aавуходоносор
обаче предсказва издигането и падението на важни народи на
земята.C
Nарствата, представени в съня му, по един или друг начин
оказват влияние върху всеки народ по света, особено в наши
дни.
Bамо с няколко думи 7ог скицира главния курс на
историята от времето на Hавилон – от 600 г. преди Fристос
до връхната точка в земната история. Aакрая Jаниил стига
до сърцевината на съня.

56
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(?екст: Jаниил 2:38)C
Qледйки царя право в очите, Jаниил заявява: ?и си тази
златна глава. (стих 38)C
Hавилон е бил главата – народ от чисто злато! Aавярно по
лицето на царя се е изписала усмивка на задоволство, когато
чул тези думи.
Hоенните завоевания и архитектурно великолепие на
Hавилон остават ненадминати. Iсториците потвърждават,
че златото е подходящ символ, символизиращ Hавилонското
царство.
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Lлатото било използвано разточително за украсата на
сградите във Hавилон. Lабележете как един историк описва
този велик древен град:
59

1азположен на изток в градината; изграден във формата на
точен квадрат... с ров или канал край него...

60

вратите му са от мед, висящите градини се издигат тераса
над тераса... с двата царски двореца...

61

там, цялата земя е простряна в краката му, като царица с
несравнимо великолепие...

62

се издига този град, достойна столица на това царство,
представено от златната глава. (Юрая Bмит, Gророчествата
в Jаниил и Откровение, с.33, 34)
63
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Vегендарните висящи градини на Hавилон са едно от седемте
чудеса на древния свят!

64

65

Ако Jаниил е бил ловък политик, опитващ се да издигне
името си във Hавилон, би спрял дотук с тълкуването на
съня. Jаниил обаче имал вест, която 7ог искал да разкрие
на света – вест не само за онова време, но отнасяща се и за
края на земната история.
(?екст: Jаниил 2:39) Jаниил скромно, но смело заявил на
царя: I подир теб ще се издигне друго царство, по-долно от
твоето... (Jаниил 2:39)

66

Jоволната усмивка на царя сигурно е угаснала бързо, след
като чул тези думи на Jаниил.C
Qордият монарх на Hавилон навярно никога не е мислел, че
друг народ ще управлява света.
67

Hсъщност археолозите намерили глинени плочки със
следните думи на Aавуходоносор:

68

Lасилих укреплението на !сагила и Hавилон и затвърдих
името на моето управление завинаги.

69

(?екст: Jаниил 4:30) H 7иблията се казва, че гордият
Aавуходоносор проговори, казвайки: Aе е ли велик тоя
Hавилон,
70
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71

който аз съградих с мощната си сила за царското жилище и
за славата на величието си! (Jаниил 4:30)C
7ог заявява обаче, че ще се издигне друга велика сила, която
ще наследи златното царство на Hавилон. Jаниил доживял
да види това.
(Hидео: 13 сек.) Gо време на управлението на арогантния и
горд Hалтасасар – внук на Aавуходоносор, мидянинът 9ир
обсадил Hавилон.

72

Aа 13 октомври 539 г.пр.Fр. златното царство Hавилон
загинало безславно!

Обърнете внимание как 7ог е пророкувал точно чрез кого и
как градът ще бъде превзет. Gочти 200 години преди
падането на Hавилон
74

(?екст: Iсая 45:1) 7ог казва чрез пророк Iсая: ?ака казва
QОBGОJ на помазаника Bи, на 9ир, когото държа за
дясната ръка, за да покоря народи пред него
75

и да разпаша кръста на царе, за да отворя вратите пред него,
та да не затворят портите. (Iсая 45:1)

76

7ог дори е посочил чрез кого ще стане това – чрез мидянина
9ир, и то 150 години преди да се роди!

77
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78

79

(Hидео: 8 сек.) 9ир не би могъл да разруши стените, защото
са били твърде високи и масивни, затова измислил друго.C
Отклонил реката, минаваща през центъра на града, армията
му минала по леглото на реката и така влезли в града.
Aякой, било поради небрежност или предателство, бил
оставил огромните вътрешни бронзови порти неохранявани
и отворени!
Hойниците на 9ир навлезли в града и убили царя и неговите
благородници, докато пиели вино в златните съдове, взети от
цар Aавуходоносор при пленяването на !русалим. Gреди
много години той бил ограбил златните съдове от
Bоломоновия храм.
Jаниил бил пророкувал, че след златната вавилонска
империя на власт щяло да дойде друго царство,
символизирано от сребърните гърди и ръце.

80

81

9оалиционното правителство на Dидия и Gерсия било,
разбира се, по-долно от славната вавилонска империя, но
управлявало Bредния Iзток два века.C
Jаниил предсказал, че сребърното царство също ще бъде
временно:
(?екст: Jаниил 2:39)C
... и друго, трето царство от мед, което ще обладае света.
(Jаниил 2:39)C
Jали наистина е станало така? 1азбира се!

82

83

Gророчеството, съдържащо се в металния образ –
бронзовия стомах и бедра, било изпълнено блестящо, когато
младият генерал Александър Hелики победил парсийския
владетел Jарий ІІІ в битката при Арбела през 331 г.пр.Fр. и
Qърция станала третата световна империя!
Bамо на 25 години младият Александър станал господар на
една от най-големите империи, които светът познава.

84
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Qръцкият историк Ариан пише следното за Александър:
Убеден съм, че няма народ, град или хора..., до които името
му да не е достигнало...
85

Bтрува ми се, че 7ожествената ръка закриля неговото
рождение и действия. (Iсторическа библиотека, том 16,
глава 12)
86

Qоляма част от въоръжението на гръцката пехота било
направено от бронз – третия метал в съня на Aавуходоносор.

Александър починал от треска преди да навърши 33 години.
Bлед смъртта му империята отслабнала, разделила се на
няколко части, докато
88

Aа 22 юни 168 г.пр.Fр. битката край Gидна слага край на
империята на Александър Hелики 144 години след смъртта
му.C
(Iстория на 1им, том 3, глава 10)
89

Bега идва ред на най-ужасното от тези древни царства.C
Bпомняте си, че 7ог предсказва, че ще има четири световни
империи, които ще се издигнат една след друга.
90

Aаистина железните крака символизират безскрупулната
разрушителна сила на четвъртата световна империя. !то как
Jаниил я описал на царя:
91

(?екст: Jаниил 2:40) Xе се издигне и четвърто царство, яко
като желязо... (Jаниил 2:40)

92
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87

1 – !акво ни носи бъдещето
Iмператорите на четвъртото царство наричат себе си
богове и изискват поклонението и покорството на всички
хора. Gо време на римското управление стават две събития,
които имат огромно значение за тази нация.
93

1. Iсус се родил във Hтилеем. 1имският управител издал
указ за убийството на всички момченца във Hтилеем, които
били под две години.C
?ой се надявал да убие Iсус.
94

95

2. Iсус е бил разпънат на кръст в Юдея, която била под
римско господство.C
1имският управител разрешил Iсус да бъде осъден.C
Iсус бил прикован на кръста от римските войници, а върху
гроба му бил сложен римския печат, за да Qо запазят вътре.C
Оттук нататък моделът на пророчеството се променя. 1им
не се наследява от нито една BH!?ОHAА IDG!1IЯ.
(?екст: Jаниил 2:41, 43)C
Jаниил пише: Gонеже си видял нозете и пръстите отчасти
от грънчарска кал и отчасти от желязо,

96

това ще бъде едно разделено царство...

97

. . . но няма да се слеят един с друг,

98

както желязото не се смесва с калта. (Jаниил 2:41, 43)

99
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B други думи, пророкът предсказал, че няма да се издигне
пето царство, но желязната монархия на 1им ще се раздели.

100

(Hидео: 3 сек.) 1им щял да бъде разделен на много царства.

101

Yелeзният характер на гигантската римска империя,
господствала над 600 години, се разпаднал.

Gоради разкоша, политическата поквара и моралната
деградация 1им изгубил своята стабилност и сила. ?ака
станал лесна плячка на варварските племена, започнали да
нахлуват в империята между 351 г.сл.Fр. и 476 г.сл.Fр.
103

Iмператор Август бил свален и 1им бил разделен на много
области, символизирани чрез стъпалата на образа,
направени от желязо и кал.
104

(?екст: Jаниил 2:43) I както си видял желязото, смесено с
глинена кал, така те ще се размесят с потомците на други
родове човеци;
105

106

но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва
с калта. (Jаниил 2:43)C
Hарварските нашествия в 1им разделят римската империя.
?ези отделни царства, представляващи стъпалата от желязо
и глина, образуват основата на народите, разположени в
днешна !вропа.
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1 – !акво ни носи бъдещето
(Hидео: 6 сек.) Gовечето историци изброяват следните десет
от тези варварски племена:C
Алемани – немци, бургунди – швейцарци, франки –
французи, ломбарди – италианци, саксонци – англичани,
107

(Hидео: 6 сек.)C
Bуеви – португалци, вестготи – испанци, херули, остготи,
ванадли – изчезнали племена или размесени с други народи.
108

Gророчеството, че тези царства никога няма да се обединят
като световна империя, ограничава действията на тези
народи.
109

!вропа ще бъде разделена. !вропейските държави никога
няма да се обединят!C
Hъпреки всичко европейският пазар и общата валута ще
останат разделени.
110

Jаниил заявява, че те ще се смесят с потомците на други
племена. B други думи царските наследници ще сключват
смесени бракове.
111

H един дворец в Jания е представено родословното дърво на
царските семейства в !вропа.C
?е всички са свързани! Aадявали се, че това ще предотврати
войните. Aадеждите им обаче не се осъществили.
112

113
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Aе можели да се помирят. Dного от войните, водени в
!вропа, били семейни разправии! 7ог предсказал, че няма да
се обединят.C
Опитвали да се да възстановят 1имската империя, но
успехът не бил траен, както желязото и калта не могат да се
слеят!
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Gомислете за многото опити, които се правят, за да се
обединят отново народите в !вропа.C
9акво се е случило с лидерите, опитали се да обединят
!вропа?
114

115

117

7ог е казал: AI9ОQА AЯDА JА B! BV!Я? !JIA B
J1УQ!C
Gодходяща епитафия за тези кандидат-владетели на света!C
Fората продължават да се опитват да обединят
европейските страни, но това просто не става, защото 7ог е
казал, че няма да стане!C
Dоже да се разбират, но няма да се слеят!
(Hидео: 12 сек.)C
Aавуходоносор навярно е бил озадачен от това
пророчество.C
7ог предрекъл падението на четири велики световни
империи. ?ой предсказал, че 1им ще бъде наследен от някои
народи, седем от които и днес съществуват в Lападна !вропа
- някои са силни, други – слаби, но всички са безнадеждно
разделени.
9акво ще стане след това?C
B явна радост и увереност Jаниил пристъпва към
поразителната връхна точка в съня за огромния метален
образ. ?ой пише:

118

(?екст: Jаниил 2:44, 45)C
I в дните на ония царе небесният 7ог ще издигне царство,
което довека няма да се разруши,
119

17

1 – !акво ни носи бъдещето

116

9арл Hелики – GО7!J!A, 9арл V – GО7!J!A, Vуи FІV –
GО7!J!A, Aаполеон – GО7!J!A, Hилхелм Lавоевателя –
GО7!J!A, Fитлер – GО7!J!A.C
Lаточен на остров !лба, Aаполеон – този могъщ воин на
Zранция в началото на 19-ти век, трябва да признае, че не
може да се бори срещу 7ога.C
Aито един от тях не може да се бори срещу 7ога!

1 – !акво ни носи бъдещето
и владичеството над което няма да премине към други люде;
но то ще строши и довърши всички тия царства, а само то
ще пребъде довека.
120

9акто си видял, че камъкът се е отсякъл от планината не с
ръце,

121

и е разтрил желязото, медта, калта, среброто и златото.

122

Hеликият 7ог открива на царя онова, което има да стане попосле. Bънят е истинен и тълкуването му – вярно. (Jаниил
2:44, 45)
123

124

125

Bледващото велико събитие на сцената на човешката
история ще бъде Hторото пришествие на Iсус Fристос и
установяването на Aеговото царство, символизирано чрез
камъка, отсечен не с ръце.C
Aеговото царство ще бъде установено не от ръцете на хора,
но от могъщата 7ожия ръка – царство, което ще изпълни
цялата земя.
(?екст: Откровение 11:15)C
?огава ще се изпълни пророчеството: ...Bветовното царство
стана царство на нашия Qоспод и на Aеговия Fристос и ?ой
ще царува до вечни векове!C
(Откровение 11:15)
Обърнете внимание на последните събития, описани в това
удивително пророчество в книгата на Jаниил:

126
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Hторото пришествие на Iсус.

127

Bветовните царства ще свършат.

128

7ог ще установи Bвоето царство.

1 – !акво ни носи бъдещето

129

?ова царство ще съществува вечно.

130

Iсус ще бъде помазан за Nар на царете и Qоспод на
господарите.

131

?ой ще дойде на земята, за да царува във вечно царство.

132

133

9огато Jаниил приключва с това сензационно видение и
7ожието поразително тълкуване, цар Aавуходоносор се
изправя на трона и смирено се прекланя пред Jаниил в почит
към великия 7ог на Jаниил, Kиято мъдрост и сила били
проявени толкова впечатляващо.

19
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134

(?екст: Jаниил 2:47)C
Nарят признал пред Jаниил: ... Aаистина вашият 7ог е 7ог
на боговете и Qоспод на господарите и откривател на
тайни...C
(Jаниил 2:47)C
Aаистина Jанииловият 7ог е 7огът, 9ойто искам да бъде и
мой 7ог – 7ог, 9ойто държи бъдещето в ръцете Bи!
Kрез този огромен метален образ, който Aавуходоносор
видял насън шест века преди рождението на Fристос, 7ог
разкрил тайните на бъдещите векове!

135

Jа, приятелю, сънят е истинен и тълкуването му е вярно!C
Gътуването е към края си!C
Bледващото велико събитие е Fриството завръщане в
облаците, за да установи Bвоето вечно царство.
136

(Hидео: 5 сек.) Nарствата, символизирани чрез златото,
среброто, медта и желязото, са вече в миналото.C
Bледващото славно събитие е близкото идване на нашия
Qоспод!
137

138

139
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7ог е осигурил едно прекрасно бъдеще, станало възможно
чрез кръвта, пролята на Qолготския кръст.C
Hремето за изпълнение на всичко това е съвсем кратко.C
H момента 7ог приготвя царството Bи и онези, които ще
бъдат част от него.
(Hидео: 7сек.) Dожем да бъдем уверени, че ще бъдем част
от него само ако чрез вяра направим това, което крадецът на
кръста направил, докато висял между небето и земята до
Iсус.C
?ой не можел да се приближи до Iсус, но знаел, че е
грешник и се нуждае от спасение от греховете, които бил
извършил.C
Обърнал се към Bпасителя и видял кръвта, стичаща се по
лицето Dу от прободеното от трънения венец чело.C
Bърцето Dу било докоснато. ?ой изповядал греховете си и
извикал:
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140

(?екст: Vука 23:42)C
I каза: Qосподи, Iсусе, спомни си за мен, когато дойдеш в
царството Bи.C
(Vука 23:42)C
I Iсус го увери, че ще бъде с него в това царство.
Hие също можете да се помолите и да получите увереността,
че ще бъдете с Fристос в Aеговото царство, което скоро ще
бъде установено тук, на тази земя.

141

143

144

?ози свят не е в ръцете на хората. ?ой е в ръцете на 7ога.
Dожем да погледнем към бъдещето с по-голяма увереност.
Bкоро Fристос ще дойде. Bкалата, която е отсечена не с
ръце, ще строши образа.C
Nарствата на тази земя ще се сгромолясат.C
7ог ще царува в Bвоето вечно, безкрайно царство.
Dожете да имате доверие в този 7ог.C
Dожете да Dу вярвате. Dожете да почивате спокойно в
ръцете Dу. ?ой ви призовава днес. 9ани ви да дойдете днес.
Умолява сърцето ви сега.C
7ихте ли казали: Jа, Qосподи, ще ?и се доверя напълно.
Gредавам живота си на теб сега, докато се молим?

21
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142

(?екст: Dатей 24:34)C
?огава ще чуете от устата на Fристос поканата при
завръщането Dу: C
... Jойдете вие, благословени от Отца Dи, наследете
царството, приготвено за вас...C
(Dатей 25:34)

2 – !елези, които не можете да отминете!
!а погледнем бъдещето без страх

1

3

4

Aосле я запитали как е успяла да остане спокойна толкова
навърте в океана. =я отвърнала: Eаправих това, което татко
ми каза. @наех, че ще се върне, и не се уплаших.?
Eадеждата крепила това смело момиченце; тя му помогнала
да оцелее и да бъде спасена.?
Fеликата надежда, която поддържа вярата ни като
християни, е надеждата, че нашият небесен Отец е готов да
спаси тази планета, намираща се на ръба на унищожението.
(Fидео: 10 сек.) Eаскоро един прочут учен изрази
опасенията си, че светът няма да може да просъществува
още хиляда години.?
=ой твърди, че замърсяването на атмосферата, причинявано
от човека, ще доведе до покачване на температурите по
света,
а това ще причини смъртоносни жеги на сушата и
наводнения поради разтопяването на полярния лед. !руги
смятат, че светът ще изчезне по различен начин.

5

(Fидео: 5сек.) Eякои твърдят, че ще се самоунищожим чрез
ядрена война.

6

1
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2

3дин прекрасен летен ден баща заедно с деветгодишната си
дъщеря плували в океана. :акто се плискали се във водата,
изведнъж ги връхлетяла огромна приливна вълна, която
отнесла бързо малкото момиче надалеч от баща му. =ой не
можел да я достигне. =рябвало някой да им помогне, за да я
извадят на брега.?
@а щастие вместо да се обърка, бащата извикал: Aлувай
спокойно, не се страхувай. Bе се върна да те взема.?
Cащата се втурнал да търси спасителна лодка. :огато се
върнал на мястото заедно със спасителите, сърцето му
замряло – дъщеря му я нямало. Cила отнесена навътре в
океана. :огато обаче стигнали до нея, момичето плувало
спокойно – така, както баща й я бил посъветвал.

2 – !елези, които не можете да отминете!
!руги заявяват, че храната и ресурсите ще се изчерпят
поради демографския взрив.

7

=рети смятат, че ще бъдем унищожени от огромна комета
или астероид, който ще се сблъска със @емята.

8

Iетвърти смятат, че някой ден ще дойдат извънземни от
друга планета и ще ни унищожат. Aовечето от нас имат
много други неща, за които да се тревожат.
9

Опитваме се да изкараме прехраната си, да се справим с
другите, с някоя болест, скръб или смърт.

10

@а много от нас, може би за повечето от нас, животът не е
лесен. Aонякога е толкова трудно, че ни се иска светът да
JFЪLMN! Oивотът не е бил създаден, за да има толкова
болка, глад, умора и стрес. Nскаме по-хубав свят!
11

!а, приятелю, има добра вест! Jветът B3 свърши. B3
дойде по-добър свят!

12

Aочти всички искаме да знаем как и кога светът ще
свърши.?
!али ще свърши, докато сме живи, след хиляда или десет
хиляди години?
13

:ой е прав за това :А: ще дойде краят? Eе липсват
пророци, които правят прогнози.

14
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Aроблемът е да намерим пророци, чиито предсказания са
надеждни – пророци, чиито предсказания ще се сбъднат!

15

17

F Cиблията се разказва интересна случка от живота на Nсус
Sристос.?
Fеднъж учениците Rу го извикали настрана и Rу показали
сградата на храма, която била току-що възстановена от
римската власт.
Sрамът е една от най-прекрасните сгради в цялата римска
империя – прекрасна забележителност!?
Jлед като видял сградата, Nсус озадачил учениците Jи, като
казал:

18

(=екст: Rатей 24:2)?
... Eе виждате ли всичко това? Nстина ви казвам,

19

няма да остане тук камък върху камък, който да се не срине.
(Rатей 24:2)

20
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16

(Fидео: 15 сек.) @наеш ли, че NRА някой, Iиито
пророчества са се изпълнили до едно??
Eякой, :ойто може да ни каже точно как светът ще свърши,
дали ще свърши скоро, или ще продължи да съществува още
хиляда години.?
Eяма да се изненадате да научите, че =ози, :ойто е
сътворил свята, =ози, :ойто беше там в самото начало,
също знае и това кога ще свърши всичко. Aриятели, Nсус
Sристос, =ворецът Cог, чрез Jвоето Jлово може да ни
разкрие бъдещето. Eа този Fодач може да се разчита.?
:ой би могъл да знае повече за :LАЯ на света от =ози,
:ойто го @АAОIEА?

2 – !елези, които не можете да отминете!
=ова е била най-величествената постройка на еврейската
нация и Nсус предсказал, че ще бъде напълноразрушена.

21

Учениците били потресени!?
!окато изкачвали 3леонския хълм, те попитали Nсус нещо,
което всеки от нас би Vо попитал:
22

(=екст: Rатей 24:3)?
... учениците дойдоха при Eего насаме и рекоха: :ажи ни
кога ще бъде това?
23

N какъв ще бъде белегът на =воето пришествие и за
свършека на века??
(Rатей 24:3)
24

Lазбирате, че учениците са предполагали, че ако тази сграда
бъде разрушена, това трябва да има връзка с идването на
Sристос и края на света.
25

F 24-та глава на Rатей откриваме, че Nсус говори за две
различни събития.

26

3дното от тях е Fторото пришествие на Nсус – Eеговото
завръщане на тази земя в слава и установяването на
Eеговото вечно царство тук, на планетата @емя.
27

4

2 – !елези, които не можете да отминете!

28

(Fидео: 6 сек.) !ругото обаче щяло да бъде видяно от
съвремениците Rу.?
=ова било разрушението на 3русалим и храма.?
Aосле Nсус продължава, като казва на учениците си какво
ще се случи с храма.

2 – !елези, които не можете да отминете!

(=екст: Rатей 24:15, 16)?
F Rатей 24:15, 16 Nсус казва: @атова, когато видите
мерзостта, която докарва запустение, за която говори
пророк !аниил,
29

стояща на святото място (който чете, нека разбира).

30

=огава ония, които са в Юдея, нека бягат по планините.

31

!аниил предсказал, че 3русалим ще бъде унищожен. Jега
обаче Nсус напомнил, че предупрежденията на пророк
!аниил ще се изпълнят скоро.
32

(=екст: Rатей 24:17, 18)?
Nсус казва в Rатей 24:17, 18: :ойто се намери на къщния
покрив, да не слиза да вземе нещата от къщата си.
33

N който се намери на нива, да се не връща назад да вземе
дрехата си.

34

J други думи =ой им казва да бягат за живота си, защото
когато видят армиите, обграждащи 3русалим,
унищожението е неизбежно.
35

5

2 – !елези, които не можете да отминете!

36

(=екст: Xука 21:20)?
F Xука 21:20 Nсус казва: А когато видите 3русалим, че е
заобиколен от войски, това да знаете, че е наближило
запустяването му.?
Aосле им казва, че където и да се намират, когато видят тези
армии, трябва да бягат.
(=екст: Xука 21:22, 24)?
@ащото това са дни на въздаяние, за да се изпълни всичко,
което е писано.

37

=е ще паднат под острието на ножа и ще бъдат откарани в
плен по всичките народи.

38

N 3русалим ще бъде тъпкан от народите, докле се изпълнят
времената на езичниците. (Xука 21:22, 24)

39

Aрез 66 г. сл. Sр., приблизително 33 години след като Nсус
дава това пророчество, римската армия, водена от Yестий,
идва, за да потуши
40

бунта, избухнал в 3русалим. Обсаждат града, но градът
издържа на обсадата на римската армия

41

и накрая армията се оттегля, обезнадеждена, че не може да
превземе града. (5иж 6всевий, 8ърковна история, том 3,
глава 5.)
42

6

2 – !елези, които не можете да отминете!
(5идео: 6 сек.) :ези, които обърнали внимание на съвета на
;сус, избегнали разрушението на 6русалим и не били убити,
когато градът бил превзет от римската армия.
43

(5идео: 5 сек.) Cакво става с великолепния храм? Eимският
военачалник :ит, командващ превземането на 6русалим,
дава заповед храмът да бъде запазен, но един от войниците
хвърля запалена факла през вратата
45

и храмът се превръща в горящ ад! Bе остава камък върху
камък.

46

47

>ророчествата, които ;сус дава на учениците Hи 40 години
преди разрушението на 6русалим, се изпълняват точно. Iе
обърнем ли гръб на знаменията, дадени от ;сус за края на
света, или ще се вслушаме в предупрежденията и ще се
приготвим за предстоящите събития? Cак да разберем кога
ще настъпи краят на света??
;HУH B; KА5А ЯHB; NBАO6B;Я.
Bека разгледаме някои от тези знамения на нашето време! 5
Oатей 24:7 Aристос казва:

48

7

2 – !елези, които не можете да отминете!

44

>риблизително 1 000 000 души били убити по време на
ужасната обсада. :е не се вслушали в предупреждението на
;сус да бягат от града, когато римската армия се оттеглила
през 66 г. ?
:ова показва колко важно е да се изучават пророчествата и
да се обръща внимание на знаменията на времето.?
:ези, които вярвали в Aристос и очаквали знаменията,
предсказани от Bего, били спасени, а невярващите загинали.?
:ака ще бъде и в края на света – бдителните вярващи ще
бъдат избавени, а небрежните и невярващите ще загинат.

2 – !елези, които не можете да отминете!
(:екст: Oатей 24:7)?
Nащото ще се повдигне народ против народ и царство против
царство
49

и на разни места ще има глад, мор и трусове. (Oатей 24:7)?
Kвадесетият век беше най-кървавият век в историята на
човечеството.
50

51

(5идео: 20 сек.) >ървата световна война принесе 20 милиона
жертви върху олтара на войната. 5тората световна война
погуби 50 милиона души. 5ъпреки че всички се надяваха
насилието и омразата да престанат, войни продължава да
има. ;зглежда, че светът е полудял. :ова е едно от
знаменията на времето.
Bародите говорят за мир, но се готвят за война. 5 друго
библейско пророчество, в което се говори за мир и
подготовка за война, пише:

52

53

(:екст: 1 Hолунци 5:3)?
Cогато казват: Oир и безопасност!, тогава ще ги постигне
внезапно погубление... (1 Hолунци 5:3)?
Pоворим за мир, но няма мир!?
5сички искат мир! >разни приказки.
5 Qиблията пише, че през последните мигове на тази земя
хората ще имат способността да унищожат земята.

54

55

8

(:екст: Откровение 11:18)?
Bародите се разгневиха, но дойде :воят гняв... да погубиш
губителите на земята.?
(Откровение 11:18)?
Bикога човекът не е имал способността да унищожи
материята, от която е направена земята.

2 – !елези, които не можете да отминете!
H изобретяването на ядрената бомба човечеството вече има
способността да се самоунищожи.

56

57

Hпоред едно уважавано списание почти във всяка голяма
библиотека в света може да се намери информация за това
как се прави ядрена бомба. :олкова е лесно, като
натискането на копче на компютър.
58

(5идео: 5 сек.) Cой ги притежава и какво ще направят някой
близък ден? Bе по-големи от куфарче, те могат да бъдат
поставени навсякъде. 6дна от тях може да унищожи голям
град.
59

Pоспод казва, че в последните дни ще има катаклизми от
всякакъв характер.

60

(:екст: Oатей 24:7)?
.. ще има глад... (Oатей 24:7)

61

Kнес ;OА глад в много части на земята.

62

;зчислено е, че всяка година от глад умират 57 милиона
души. :ова прави 156 000 души, умиращи всеки ден от глад.

63

9

2 – !елези, които не можете да отминете!

:ерористите са намерили начин да купуват и продават някои
от тези добре пазени някога оръжия. Bякои от
смъртоносните бомби липсват и са в ръцете на хора, готови
да ги продадат или използват.

2 – !елези, които не можете да отминете!
От милиардите хора на планетата днес 60 % са недохранени,
а 20 % ще умрат от глад. ;сус казва, че гладът е един от
белезите за края.
64

65

(5идео: 5 сек.) Hпоред информирани източници, когато
населението надвиши производството на храна, световният
глад, умиращите от глад, епидемиите и войните за храна ще
станат неизбежни.?
Cак ще изхраним милиардите, които ще се родят, когато
днес две трети от населението на света гладува?
(:екст: Tука 21:25)?
;сус описва дилемата на последния земен час, заявявайки,
че ще има ... по земята бедствие на народите, като ще бъдат
в недоумение... (Tука 21:25)

66

;сус предсказа, че ще има епидемии:

67

(:екст: Oатей 24:7)?
... на разни места ще има глад, мор и трусове.?
Kнес думата мор според речника означава напаст, епидемия
или някоя непозната болест.
68

;ма много болести въпреки напредъка на сървемената
медицина.

69

H>;B, малария, пневмония, туберкулоза, болестта ебола,
сифилис, гонорея и холера.

70
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2 – !елези, които не можете да отминете!
Hветовната здравна организация изчислява, че в момента
има около 40 милиона случая на болни от H>;B.?
8ели държави ще изчезнат, ако не се направи нещо за това.
71

72

(:екст: ;сая 51:6)?
>овдигнете очите си на небето и погледнете на земята долу.

73

Nащото небето ще изчезне като дим и земята ще овехтее
като дреха...?
Cакво по-подходящо описание може да се даде за небето и
земята, приближаващи се към своя край!
74

Bебето над много големи градове е замърсено с отровни
химикали, които вдишваме.

75

5 много градове има табели, които предупреждават, че има
опасност от замърсяване на въздуха.

76

(5идео: 5 сек.) Bа много места водата не е безопасна за
пиене, защото има много опасни съставки.

77

;зхвърлянето на атомните отпадъци създава истински
проблеми.?
Hлужителите в атомните електроцентрали вземат
компенсации поради радиоактивното облъчване.
78
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2 – !елези, които не можете да отминете!

Kруго знамение на времето откриваме в замърсяването на
околната среда.?
5 Qиблията е предсказано, че светът ще остарее. 5 ;сая
51:6 четем:

2 – !елези, които не можете да отминете!
Откъде ще получим енергия, чиста вода и въздух? Откъде
ще получим храна?

79

(5идео: 6 сек.) Qързото нарастване на населението изправя
хората пред проблема за оцеляването на Nемята!

80

(:екст: Tука 21:25)?
... а по земята бедствие на народите, като ще бъдат в
недоумение... (Tука 21:25)
81

5 Qиблията се казва, че земетресенията ще се увеличават.

82

(:екст: Oатей 24:7)?
... и на разни места ще има... трусове.?
(Oатей 24:7)?
Bаблюдаваме силно нарастване на броя на земетресенията.
83

5сяка година на земята се регистират 6000 големи
земетресения.

84

(5идео: 10 сек.) Hамо през последните 90 години е имало
1 500 000 земетресения.

85

Hамо през последните няколко години ставаме свидетели на
земетресения, които отнемат живота на 20 000 до 30 000
души наведнъж. Oного от нас ще запомнят земетресенията,
които станаха в различни страни.
86
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2 – !елези, които не можете да отминете!
(:екст: Tука 21:11, 25)?
5 Qиблията пише: ; ще има големи трусове и на разни
места глад и мор,
87

ще има и ужаси и големи знамения от небето...

; ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите,

89

а по земята бедствие на народите, като ще бъдат в
недоумение поради бученето на водата и вълните. (Tука
21:11, 25)
90

91

92

(5идео: 17 сек.) Обърнете внимание, че вярътът и вълните
ще бучат.?
>о целия свят се наблюдават необичайни климатични
катаклизми.?
:айфуни и придружаващите ги приливни вълни, торнадо,
урагани, вулкани – всички тези бедствия вземат страшно
много разрушения и жертви.
Qиблията дава и друго знамение. Oоралното състояние на
хората в края на времето.?
;сус сравнява условията на земята през последните дни със
Hодом и Pомор – два от най-покварените градове,
съществували някога на земята.?
Qог ги унищожил с огън от небето.
(:екст: Tука 17:28, 30)?
:ака също както стана в Tотовите дни...

93
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2 – !елези, които не можете да отминете!

88

2 – !елези, които не можете да отминете!
...подобно на това ще бъде и в деня, когато Uовешкият Hин
ще се яви. (Tука 17:28–30)

94

(:екст: Юда 1:7)?
... Hодом, Pомор и околните им градове, които подобно на
тях, се предадоха на блудство и изпаднаха в
противоестествени пороци. (Юда 1:7)
95

Апостол >авел, като говори за моралното състояние на тези
градове, казва следното:

96

(:екст: Eимляни 1:26, 27)?
... както и жените им измениха естестевното употребление
на тялото в противоестествено.
97

:ака и мъжете, като оставиха естественото употребление на
женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг.

98

струвайки безобразие мъже с мъже...?
(Eимляни 1:26, 27)

99

(:екст: 2 :имотей 3:2–5)?
Nащото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви,
надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите си,
неблагодарни, нечестиви,
100

без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани,
свирепи, неприятели на доброто,

101
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2 – !елези, които не можете да отминете!
предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не
боголюбиви -

102

имащи вид на благочестие, но отречени от силата му... (2
:имотей 3:2–5)

(:екст: 2 :имотей 3:13)?
Oоже ли да стане по-зле? Kа, съжалявам, но ... нечестиви
човеци и измамници ще се влошават повече и повече, като
мамят и бъдат мамени.
104

6дно от най-забележителните знамения, което ;сус дава, е
появата на лъжехристи и лъжепророци. Aристос
предупреждава, че ще има лъжехристи и лъжепророци,
които ще се опитват да мамят света.
105

(:екст: Oатей 24:23, 24)?
:огава, ако някой ви каже: 6то тук е или :ук, не вярвайте!

106

Nащото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще
покажат големи знамения и чудеса,

107

така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. (Oатей
24:23, 24)

108

(:екст: Oатей 24:26)?
>рочее, ако ви кажат: 6то, :ой е в пустинята, не
излизайте... (Oатей 24:26)?
Bе е необходимо да се ходи никъде, защото ;сус казва:
109
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2 – !елези, които не можете да отминете!

103

2 – !елези, които не можете да отминете!
(:екст: Oатей 24:27)?
Nащото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори
до запад,
110

така ще бъде и пришествието на Uовешкия Hин. (Hтих 27)

111

(:екст: Откровение 1:7)?
Отново ни се казва: 6то, иде с облаците и ще Pо види всяко
око и ония, които Pо прободоха... (Откровение 1:7)
112

Bие ще Pо видим, когато дойде! Bяма нужда някой да ни
казва, че ;сус е дошъл с всичките Hи святи ангели!

113

>оследното и най-велико знамение, което ;сус е дал, е
разпространението на 6вангелието по целия свят.?
:ова е единственото знамение, което не се е изпълнило.
114

(:екст: Oатей 24:14)?
5 Oатей 24:14 ;сус казва: ; това благовестие на царството
ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на
всичките народи и :ОPА5А I6 KОWK6 H5ЪEY6CЪ:.
115

5 книгата Откровение Qог описва това велико прогласяване.

116

(:екст: Откровение 14:6)?
; видях и друг ангел, че летеше посред небето,

117
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който имаше вечното благовестие, за да прогласява на
обитаващите по земята

118

6вангелието се проповядва по телевизия, по радио, на
евангелизационни събрания, по интернет, чрез
индивидиуални библейски уроци и кореспондентни курсове
по целия свят.
120

121

Kаниил казва, че знанието ще се увеличи. 5 последните
решителни дни от историята на света се наблюдава огромно
увеличение на познанието в науката, а разпечатването на
книгата Kаниил доведе до увеличаване на знанието за Qожия
план за тази земя.
5ремето изтича!?
Qелезите, които предшестват унищожението на света по
времето на Bой, съществуват и днес.

122

Uовекът, изглежда, върви към собственото си унищожение
както се вижда от събитията, които стават днес. ;сус
сравнява нашите дни с дните на Bой.
123

Aората по времето на Bой били толкова ангажирани с
изкарването на прехраната си и с ежедневните си дейности,
че почти не им оставало време за духовни неща.
124
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119

и на всеки народ и племе, език и люде.?
(Откровение 14:6)?
Осъзнавате ли, че в момента ставате свидетели на
изпълнението на това пророчество??
:ова е част от прогласяването на вечното евангелие на всяко
създание.

2 – !елези, които не можете да отминете!
(:екст: Oатей 24:37–39)?
;сус казва в Oатей 24:37–39: ; както бяха ноевите дни,
така ще бъде и пришествието на Uовешкия Hин.
125

Nащото както и в ония дни преди потопа ядяха и пиеха,

126

женеха се и се омъжваха до деня, до когато Bой влезе в
ковчега,

127

и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички,

128

така ще бъде и пришествието на Uовешкия Hин.

129

;сус казва, че при 5торото Oу пришествие светът ще бъде
такъв, какъвто е бил в дните на Bой. Aората ще си
прекарват чудесно, няма да отделят време за Qога! Iе
обичат удоволствията повече от Qога.
130

131

18

>оследните песъчинки от пясъчния часовник изтичат.
Hкоро Qожият Hин, придружен от безройни ангели ще се
появи на звездното небе. Qог трепетно очаква този ден, не да
разруши земята, но да ни вземе у дома. Bебето ни очаква.
>риготвено е за нас.

2 – !елези, които не можете да отминете!

132

Cато виждаме знаменията в света днес, можем да разберем
колко близо е идването на ;сус. >оложението е почти
същото, както по време на >ървото Oу идване на земята.
Qог е дал много знамения и на тогавашния народ, за да знае
кога ще дойде ;сус на земята.
(5идео: 7 сек.) Uасовникът отброил 4000 години и Qог дори
изпратил ангели и мъдреци, за да обърне вниманието на
народа Hи към Hвоето идване.

(:екст: Wоан 1:11)?
:ъжно е да се каже, че у Hвоите Hи дойде, но Hвоите Oу не
Pо приеха. :е не са били готови за Bего.
134

>риятели, ;сус ни е дал всички тези знамения, според които
пришествието Oу е скоро. :ой ни казва:

135

(:екст: Oатей 24:33, 34)?
Cогато видите всичко това, да знаете, че :ой е близо при
вратата!
136

;стина ви казвам, това поколение няма да премине, докле не
се сбъдне всичко това.?
(Oатей 24:33, 34)
137

Iе Pо приемем ли този път, или отново ще Pо
разочароваме? Zивеем в последния час и залогът е висок.
Bяма миг за губене.
138
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133

2 – !елези, които не можете да отминете!

139

140
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>араходът 8ентрална Америка тръгнал от пристанището на
Bю Wорк на юг през Атлантическия океан към >анамския
канал, когато се появила пробойна. 6дин кораб чул сигнала
за помощ и се отправил към него. Cапитанът на спасителния
кораб изпратил съобщението: Cакво не е наред? Отговорът
бил: Hъстоянието ни е много зле и потъваме. ;зчакайте до
утре сутринта! Hпасителният кораб виждал как параходът
се накланя във водата и предложил: Bека взема пътниците
на борда. Bощта обаче била настъпила и капитанът на
8ентрална Америка не искал да рискува да прехвърли
пътниците в тъмното. Nатова отвърнал: ;зчакайте до утре
сутринта. Kругият кораб изпратил още едно съобщение, в
което настоявал да се вземат незабавни мерки. Cапитанът на
повредения кораб обаче отказал. ;скал да изчака на
известно разстояние през нощта. 6кипажът на мостика
видял как светлините на кораба танцуват над вълните. Hлед
час и половина видели ужасени как светлините изчезнали.
Cорабът потънал и всички на борда му загинали.
;зчакването може да доведе до вечна загуба. ;ма моменти,
когато се налага незабавно да вземете решение. Cапитанът
на 8ентрална Америка помислил, че е безопасно да изчака
до сутринта. Kопуснал трагична грешка. 5 Qиблията пише:
Kнес е спасителен ден. Bе чакайте! Bе се колебайте! Bе
отлагайте! Nащо не вземете решение за Aристос още сега?
Bе искате ли да издигнете сърцето си към Qога сега и да Pо
помолите да ви помогне да се приготвите за скорошното
пришествие на Aристос? ;ма ли нещо в живота ви, което ви
пречи да се приготвите за 5торото пришествие? Nащо не
оставите това особено нещо още сега, докато се помолим?
Ако имате сериозно намерение да приемете Aристос, бихте
ли вдигнали ръката си с думите: Kа, Pосподи, искам да се
приготвя да :е посрещна, когато дойдеш отново.

3 – !еликият преход
!енят, в който започвате вечността.

1

/ери била уморена. 6ила изкарала трудна седмица.
9ивотът й приличал на постоянна въртележка. <ътувайки
по магистралата на път от магазина за дома си, завила по
тесен път, който водел към вкъщи.
2

?зведнъж един метеор разцепил нощната тъмнина.
<адащите звезди осветили небето.

4

?зненадана от подобна звездна гледка, тя натиснала бързо
педала на газта. @еднага си помислила: Aова е краят на
света! Bристос идва! ?скам само да стигна вкъщи и да бъда
със сина си.C
<рипомняйки си случката, /ери признава: Dогато видях
небето толкова светло, си помислих, че ?сус идва в този
миг.
<итали ли сте се дали светът ще свърши някога? Ако да, то
навярно сте се питали как ще стане това? !али някакъв
повсеместен метеоритен дъжд ще отбележи края?

5

(@идео: 8 сек.) Hякои хора смятат, че светът ще свърши
чрез ядрена война – че човешките същества ще унищожат
както себе си, така и целия живот на земята.
6

!руги смятат, че демографският взрив ще стигне такава
степен, че земята няма да може да изхрани хората и ще
последва повсеместен глад.
7

1
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3
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Aрети смятат, че някой ден астероид или комета ще се
сблъска със Jемята и ще я унищожи.

8

(@идео: 8 сек.) Jнаете ли обаче, че много отдавна в
6иблията е пророкувано точно как ще свърши светът?C
<риятели, добрата новина е, че човечеството няма да загине
от война, глад или сблъсък с друго небесно тяло.
9

10

@ 6иблията пише, че светът ще свърши с триумфалното
завръщане на ?сус Bристос на тази земя! Aой ще се върне
на същата тази земя, която напусна преди около 2000
години, ще се върне в края на времето и ще постави
началото на вечността.
?нтересно е да разберем какво мислят хората, че ще стане,
когато дойде ?сус Bристос.

11

12

!а, приятели, царят ?сус ще дойде скоро и няма съмнение,
че проблемите на този свят са извън контрола на
човечеството – че единствено Bристос и Hеговият Отец са в
състояние да се справят с неразрешимите проблеми на
планетата Jемя!C
Dакво блаженство ще бъде, когато Lарят се завърне!
Dогато бил затворник в тъмниия, мокър мамертински
затвор, очакващ екзекуцията си, апостол <авел пише:

13

14

2

(Aекст: Aит 2:13)C
Ожидайки блажената надежда, славното явление на нашия
велик 6ог и Mпасител ?сус Bристос. (Aит 2:13)C
<авел пише това насърчително писмо до Aит, своето
истинско чедо във вярата, за да му напомни за славното
идване на нашия Nоспод.
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15

16

Hай-често споменаваното събитие в Hовия Jавет е @торото
идване на Bристос.C
<риблизително един от всеки 25 стиха говори за
<ришествието.C
Bристос е отделил много повече време за това, отколкото за
което и да е друго събитие.C
?ма два текста в Hовия Jавет, които всеки вярващ в
6иблията трябва да познава.
(Aекст: Oоан 3:16)C
<ървият и може би най-добре познат текст се намира в Oоан
3:16:C
Jащото 6ог толкова възлюби света, че даде Mвоя
единороден Mин,
за да не погине ниедин, който вярва в него, но да има вечен
живот.C
@торият е прекрасно обещание, което е дал ?сус малко
преди разпятието и възнесението Mи:

18

(Aекст: Oоан 14:1–3)C
!а се не смущава сърцето ви, вие вярвате в 6ога, вярвайте и
в /ен.
19

@ дома на Отца /и има много обиталища; ако не беше така,
Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.

20

? като отида и ви приготвя място, пак ще дойда,

21

3
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17

Ако смятате, че понякога в живота ви има тъмни нощи и
обстоятелствата са обезсърчителни, погледнете нагоре и си
спомнете, че блажената надежда – @торото идване на
Bристос на тази земя – ще постави всяко нещо на мястото
му!

3 – !еликият преход
и ще ви взема при Mебе Mи, тъй щото дето съм Аз, да бъдете
и вие. (Oоан 14:1–3)

22

<рез вековете в моменти на разочарование, трудности или
заплаха от смърт на Bристовите последователи

23

звездата на надеждата – надеждата за Hеговото завръщане –
им давала смелост и издържливост. <оследователите на
?сус винаги са очаквали с нетърпение изпълнението на това
обещание.
24

25

(Aекст: 2 Aимотей 4:7, 8)C
<о-късно в живота си, когато екзекуцията е на прага, <авел
заявява триумфално:C
Аз се подвизах в доброто войнстване, попрището свърших,
вярата упазих.
Отсега нататък се пази за мен венецът (правдата), който
Nоспод, праведния Mъдия,

26

ще ми въздаде в оня ден, и не само на мен, но и на всички,
които са обикнали Hеговото явление. (2 Aимотей 4:7, 8)

27

<авел посрещнал храбро меча на палача в този съдбовен
ден, защото имал вяра в Bристовото обещание за Hеговото
завърщане!
28

!а, ?сус QR се върне!C
<риятелю, ?сусовото обещание пред учениците /у
принадлежи на всички нас.C
?сус ще дойде!
29

4
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Dогато учениците попитали какви ще бъдат белезите за
Hеговото идване и за края на света, ?сус дал подробни
сведения за събитията, които ще станат малко преди
Hеговото идване.
30

(Aекст: /атей 24:4, 5)C
!а прочетем какво пише.C
?сус казва: ...<азете се да ви не забулди някой.
31

Jащото мнозина ще дойдат в /ое име, казвайки:Аз съм
Bристос, и ще заблудят мнозина. (/атей 24:4, 5)C
@ стих 24 ?сус дава подробности по този въпрос.

(Aекст: /атей 24:24)C
Jащото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще
покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят,
33

ако е възможно, и избраните.

34

35

36

Ако не знаем как да ги различим, как да познаем
фалшификатора, можем да приемем самозванеца, миселейки
си, че той е Bристос!C
?сус предупреди, че това ще се случи! Aой не е говорил за
няколко нескопосани заблуди.
Очевидно Aой е говорил за изключително правдоподобни
превъплъщения, планирани и осъществени толкова
внимателно, че целият свят ще бъде измамен!C
Sазбирате, че тези мошеници ще вършат чудеса – ще
изцеляват болни и ще демонстрират претенциите си по
свръхестествен начин!

5
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37

Hие няма да сбъркаме истинското идване на Bристос!C
Hикой няма да бъде заблуден. /ожем обаче да бъдем
привлечени от лъжехристи и да бъдем измамени преди
появяваването на Bристос!C
<омислете върху това.
!яволът ще използва лъжехристи и лъжепророци, за да се
опита да обърка хората за @торото пришествие.

38

(Aекст: 2 Dоринтяни 11:13, 14)C
Jащото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници,
които се преправят на Bристови апостоли.
39

40

41

? не е чудно; защото сам Mатана се преправя на светъл
ангел.C
(2 Dоринтяни 11:13, 14)C
!яволът дори ще се преобрази и ще се опита да имитира
@торото пришествие.
(@идео 13 сек.) Отвреме навреме някой се появява на
сцената и твърди, че е Bристос. Aой може да е облечен така,
както хората смятат, че Bристос ще бъде облечен.C
/оже да говори нежно и мелодично.C
/оже да цитира <исанието.C
/оже да изглежда много мъдър.C
/оже да привлече много последователи, които вярват, че
Bристос е дошъл отново на земята.C
Обаче той не е Bристос.C
Jаявяваме ви това с абсолютна сигурност.C
? защо?C
<одобни хора могат да изглеждат така, както предполагате,
че ще изглежда ?сус.C
/огат да говорят така, както предполагате, че ще говори
?сус.
/огат да изцеляват хората и да вършат знамения и чудеса и
може да е безкрайно трудно да не се съмняваме в 6иблията.C
Hе бива да се доверяваме на сетивата си – на това, което
чуваме, виждаме и чувстваме!

42

6
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?ма само едно предпазно средство, което може да ни
помогне да определим дали някой е истински, или
самозванец – и това е 6иблията.
43

Hека разгледаме някои от знаменията или
характеристиките, които са уникални за @торото
пришестивие на Bристос, за да не бъдем измамени!
44

@торото пришествие на Bристос ще бъде видимо

46

(Aекст: /атей 24:27)C
Jащото както светкавицата идва от изток и се вижда дори до
запад, така ще бъде и пришествието на Tовешкия Mин.C
(/атей 24:27)C
@същност в Откровение 1:7 четем:
(Aекст: Откровение 1:7)C
Rто, иде с облаците и ще Nо види всяко око...

47

Aук-там може да се появяват измамници, но никой
самозванец не може да дойде в облаците на небето, така че
да бъде видян от всички.
48

Mлед като свършил делото Mи на земята, ?сус се приготвял
да се възнесе на небето.

49

Aой взел няколко от последователите Mи на Rлеонския
хълм. Mлед като им дал последни наставления и се сбогувал
с тях, се издигнал към небето.
50

7
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Hека разберем какво се казва в 6иблията за това събитие.

51

(Aекст: !еяния 1:9–11)C
? като изрече това и те Nо гледаха, Aой се възнесе и облак
Nо прие от погледа им.
52

? като се взираха в небето, когато възлизаше, ето двама
човека в бели дрехи застанаха при тях,

53

които и рекоха: Nалилеяни, защо стоите, та гледате към
небето?

54

Aози ?сус, Dойто се възнесе от вас на небето, така ще
дойде, както Nо видяхте да отива на небето. (!еяния 1:9–11)

55

!вама 6ожии ангела били дошли да уверят учениците, че
обещанието на ?сус ще бъде изпълнено.C
?сус е казал ясно какво ще @?!ЯA:
56

(Aекст: Vука 21:27)C
? тогава ще видят Tовешкият Mин, идещ в облак със сила и
голяма слава.C
(Vука 21:27)
57

8
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58

Hе е небоходимо някой да ви казва кога ще дойде ?сус. Qе
Nо видите да идва в облаците. ?ма и други знамения, които
дяволът не може да имитира. Bристос няма да се появи
изведнъж на някое далечно място или да излезе от
космически кораб.
?сус няма да се върне сам – пришествието ще бъде славно
събитие!

59

(Aекст: /атей 24:31)C
Jащо заедно с ?сус ще има ангели? Aой дава отговора:C
Qе изпарти Mвоите ангели със силен тръбен глас,
61

и те ще съберат избраните му от четирите ветрища от
единия край на небето до другия. (/атей 24:31)

62

63

!а, ?сус ще бъде придружаван от всички святи ангели – ще
изпълнят небето с неописуема слава. Mега разбирате защо
тези хора, обяваващи се за Bристос, не могат да бъдат
Bристос!C
Hевъзможно е да се опитват да имитират Bристовото
пришествие!C
Hикой не може!C
?ма обаче още събития, свързани с пришествието на ?сус.
<ришествието ще се чува, а праведните мъртви ще
възкръснат

64

9
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60

(Aекст: /атей 25:31)C
?сус казва: C
А когато дойде Tовешкият Mин в славата Mи и всичките
святи ангели с Hего, тогава ще седне на славния Mи престол.C
(/атей 25:31)

3 – !еликият преход
(Aекст: 1 Mолунци 4:16)C
<онеже сам Nоспод ще слезе от небето с повелителен вик,
при глас на архангел
65

и при 6ожия тръба. /ъртвите в Bриста ще възкръснат понапред. (1 Mолунци 4:16)

66

67

Dакто виждате, Bристовото пришествие не само ще се
вижда, но и ще може да се чуе от всички.C
6ожият призив и звука на тръбата ще бъдат толкова
всепроникващи, че мъртвите в Bриста ще се събудят и
някои ще излязат от гробовете си.
/ожете ли да си представите радостта, когато гробовете се
отварят и семействата се събират отново?

68

Sазбирате ли колко невъзможно ще бъде за Mатана да
имитира истинското пришествие на Bристос?

69

?ма и още хубави неща!C
Обърнете винмание какво става с праведните живи по време
на @торото пришествие на Bристос.
70

(Aекст: 1 Mолулнци 4:17)C
<осле ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати
заедно с тях в облаците да посрещнем Nоспода във въздуха.
71

? така ще бъдем всякога с Nоспода.C
(1 Mолунци 4:17)

72

10

3 – !еликият преход
(@идео: 4 сек.) @ерните последователи на ?сус ще бъдат
грабнати заедно с възкресените мъртви, за да посрещнат
Nоспода във въздуха.C
Dакво щастливо обединение за много семейства!
73

<авел дава повече подробности за събитията по време на
завръщането на ?сус:

74

(Aекст: 1 Dоринтяни 15:51–53)C
Rто, една тайна ви казвам... всички ще се изменим

в една минута, в миг на око, при последна тръба, защото тя
ще затръби,

76

и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим.

77

Jащото това тленното трябва да се облече в нетление и това
смъртното – да се облече в безсмъртие. (1 Dоринтяни 15:5153)
78

6ог ще даде на всеки последовател на Bристос Mвоя дар на
любовта – вечен живот.C
@сички други дарове са безсмислени без дара на
безсмъртието.
79

(Aекст: Wилипяни 3:20, 21)C
?ма и още нещо, което 6ог ще даде на Mвоя народ:C
... очакваме Mпасител, Nоспод ?сус Bристос.
80
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81

Dойто ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане
съобразно с Hеговото славно тяло... (Wилипяни 3:20, 21)C
Aяло, подобно на Bристовото.C
Hяма повече болки или болести.C
?ма ли по-приветствана вест?
?ма още една категория хора. Jа тях @торото пришествие
няма да бъде добре дошло. Tуйте как 6иблията описва
последните разтърсващи събития в земната история.

82

(Aекст: Откровение 6:14–17)C
небето беше преместено като свитък, когато се свива,

83

и всички планини и острови се вдигнаха от местата си.

84

? земните царе, големците, богатите... и силните...

85

се скриха в пещерите и между скалите на планините;

86

и казват на планините и на скалите: <аднете върху нас и
скрийте ни от лицето на седящия на престола...

87

Jащото е дошъл великият ден на Hеговия гняв и кой може
да устои?C
(Откровение 6:14–17)
88
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(Aекст: Откровение 16:18)C
? произлязоха светкавици, гласове, гърмове и стана силен
трус,
89

небивал откак съществуват човеци на земята, такъв трус,
толкова силен.C
(Откровение 16:18)
90

Aози трус ще разруши градовете на земята.C
@секи човек ще види това земетресение, което ще оповести
идването на Bристос!

?сус предупреждава, че Hеговото идване ще бъде във време,
когато никой няма да Nо очаква.C
Aой казва още, че хората ще прахосват живота си в глупави
удоволствия.
92

(Aекст: /атей 24:30)C
@ /атей 24:30 ни се казва, че когато ?сус се завърне, ...
всички земни племена ще заплачат...
93

94

95

Rто какво казва ?сус, че ще стане с онези, които не са
готови за този ден!C
Aе са изгубени – и знаят това!C
Dаква тъжна картина, а би могло да бъде съвсем различно.C
<риятелю, този ден ще бъде действителен.C
Hяма да се събудим след това и да разберем, че всичко е
било само сън!
Hа този свят нищо не е по-важно от това да бъдем готови да
посрещнем ?сус, когато дойде.C
Dолко са крехки земните съкровища, които ценим толкова
високо!C
Rдно земетресение и всичко ще изчезне!
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(Aекст: Vука 21:36)C
Hо бдете всякога и молете се, за да сполучите да избегнете
всичко, което предстои да стане
96

и да стоите пред Tовешкия Mин.C
(Vука 21:36)

97

Hека преговорим набързо какво научихме, докато
изучавахме 6иблията заедно:

98

Vъжливи пророци и христосовци ще се опитват да заблудят
всички.

99

!яволът ще се появи като светъл ангел.

100

@торото пришествие няма да бъде тайно.

101

@сяко око ще види пришествието на ?сус.

102

@сички святи ангели ще дойдат с ?сус.

103
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Aой ще дойде при звука на тръба.

104

Aой ще дойде при глас на Архангел.

105

<раведните мъртви ще бъдат възкресени.

3 – !еликият преход

106

<раведните живи ще бъдат преобразени без да вкусят
смърт.

107

@сички праведни ще получат безсмъртие.

108

@сички нечестиви ще заплачат, когато видят ?сус.

109

Nолямо земетресение ще разруши земята.

110

@сички нечестиви ще бъдат погубени.

111
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112

? половината не може да се изобрази, човешко перо не
може да опише, човешки ум не може да обхване
великолепието и славата на величественото @торо
пришестиве на Bристос!C
6ихме искали да споделим с вас малко от панорамната
гледка от това как писатели и художници се опитват да
илюстрират идването на ?сус – какво ще бъде и начина, по
който техните умове си представят картината, описана в
6иблията.
@ъв време, когато никой не Nо очаква, ?сус се завръща!
Nласът на 6ога, подобно на гръмотевичен грохот, проехтява
по земята и обявява деня и часа на пришествието на Mвоя
Mин.

113

Hебесата се навиват като свитък, земята трепери пред Hего,
планините и островите се разместват.

114

Mкоро на изток се появява малък черен облак, колкото
половин човешка длан.

115

Облакът се приближава към земята и става все по-светъл и
по-славен, докато се превърне в огромен облак с дъга над
него. 6ожият народ се взира с тържестевно мълчание.
!ъхът спира!
116

Hебето се изпълва със сияйни фигури, десетки хиляди по
десетки хиляди и хиляди по хиляди ангели обграждат ?сус
на Hеговия трон!
117

118

16

@еликолепието на всичко това покрива небето и докато
приближават земята, всяко око вижда идващия Lар!C
Mега не трънен венец обезобразява святата глава, а диадема
на слава украсява святото чело. Hа дрехата и на бедрото /у
е изписано името Lар на царете и Nоспод на господарите.

3 – !еликият преход
Jемните царе, големците, богатите, големите пълководци,
силните мъже, всеки роб и всеки свободен искат скалите и
планините да паднат върху тях и да ги скрият от
присъствието на Агнето.
119

120

Онези, които преследваха и избиваха 6ожия народ, и тези,
които осмиваха и отхвърлиха Bристос като 6ожи Mин,
викайки: Sазпнете Nо! Sазпнете Nо!, са възкресени, за да се
изправят пред ?сус. Mърцата им се топят, колената им се
удрят едно о друго и с ужасно и отчаяно ридание извикват:
AОO R 6О9?ЯA M?H. AОO R ?MA?HMD?ЯA /RM?Я.

Mега Nо виждат в цялата /у слава и ще Nо видят да стои
отдясно на силата.

122

123

Онези, които се подиграваха на заявлението /у, че е 6ожи
Mин, сега са онемели.C
/ежду тях е високомерният ?род, който иронизираше
Hеговата царска титла и заповяда на присмиващите се
войници да коронясат ?сус като цар.
Aук са мъжете, чиито скверни ръце Nо облякоха с
пурпурната дреха и поставиха корона от тръни на святото
чело, а в покорната ръка втикнаха изображение на скиптър
и /у се покланяха с богохулни подмятания.

124

/ъжете, удряли и заплювали Dняза на 9ивота, сега
избягват Hеговия проницателен поглед и се опитват да се
освободят от всемогъщата слава на присъствието /у.
125
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126

Aези, които забиха гвоздеите в ръцете и нозете /у,
войникът, пробол ребрата /у, гледат белезите с ужас и
угризение.C
<ред свещениците и управниците със страшна яснота
минават една след друга картините от Nолгота. M трепет и
ужас си спомнят как със сатанинско ликуване са клатели
глави, викайки: !руги е избавил, а Mебе Mи не може да
избави.
Ако е Lар на ?зраил, да слезе от кръста и ще повярваме в
Hего. Упова се на 6ога, нека Nо избави сега, ако /у е
угоден

127

Онези, които искаха да убият Bристос и Hеговия верен
народ, сега виждат огряващата ги слава. @ това състояние на
най-голям ужас чуват гласовете на светиите да възклицават
в радостни акорди:
128

(Aекст: ?сая 25:9)C
... Aой е нашият 6ог, чакахме Nо и Aой ще ни спаси...

129

130

(@идео: 11 сек.) Mред люлеенето на земята, бляскъка на
светкавиците и тътена на гръмотевиците гласът на 6ожия
Mин извиква спящите светии.C
<оглежда към гробовете на праведните, след това издига
ръце към небето и изрича: Mъбудете се, събудете се,
събудете се вие, които спите в пръстта, и станете!
<о цялата дължина и ширина на земята мъртвите ще чуят
гласа; и които го чуят, ще оживеят. Lялата земя ще кънти
под стъпките на тази необикновено голяма армия, хора от
всички нации, племена, езици и народи.

131
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132

Aе идват от тъмнината на смъртта, облечени в безсмъртна
слава, с възклицанието: О, смърте, где ти е жилото? О,
смърте, где ти е победата?C
Nласовете на живите праведни и възкръсналите светии се
сливат в продължителен, радостен, победен вик. @сички
недостатъци и дефекти са оставени в гроба. О, удивително
изкупление, за което е говорено толкова много, на което са
възлагани такива надежди, което е съзерцавано с такова
жадно очакване, но никога неразбрано напълно!
9ивите праведни са преобразени внезапно, в миг на око.
<ри 6ожия глас те са прославени; сега вече нетленни и
заедно с възкръсналите светии са издигнати да посрещнат
своя Nоспод във въздуха.

133

134

<риятели, разделени задълго от смъртта, се събират отново,
за да не се разделят никога вече. M радостни песни всички
заедно се възнасят нагоре към 6ожия град.
135

?здигайки се към небето, свитата от ангели вика: Mвят,
свят, свят, Nоспод @семогъщ, а изкупените възкликват:
Алилуя, носейки се към Mвятия град.
136

137

<реди да влязат в Mвятия град, Mпасителят подарява на
последователите Mи емблемите на победата и ги отличава с
отличителните символи на тяхното кралско положение.
<огледите на неизброимото множество от изкупени са
впити в Hего. @сяко око наблюдава славата на Оня, Tието
лице бе погрозняло повече от лицето на кой да е бил човек и
образът му от образа на кой да е от човешките синове.
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Ангелите ще съберат избраните /у от четирите ветрища, от
края на земята до края на небето. /алки дечица са
поставени от тях в ръцете на майките им.
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138

139

Hа главите на победителите ?сус със собствената Mи ръка
поставя короната на славата, корона с личното ново име и с
надписа Mвят на Nоспода.C
Hеизразимо блаженство изпълва сърцата и всеки глас се
издига в благодарствена хвала.
<ред изкупеното множество се намира светият град. ?сус
разтваря широко бисерните порти и спасените от всички
народи, пазили заповедите на ?сус, влизат вътре.C
Aам виждат 6ожия рай, дома на Адам от времето на
неговата невинност.C
Mлед това се чува глас, по-благозвучен от музиката, звучала
някога в ухото на смъртен човек, който казва: @ашата борба
свърши.
(Aекст: /атей 25:34)C
...Rлате вие, благословени от Отца /и, наследете царството,
приготвено за вас от създаването на света. (/атей 25:34)

140

141
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Aова е нашата надежда. Aова е нашата съдба. Aова е нашето
бъдеще.C
Hие можем да живеем с Bристос в небето завинаги. Ако
пропуснем вечността, пропускаме всичко.C
Ако пропуснем небето, пропускаме всичко.C
Ако не сме готови за <ришествието на Bристос, пропускаме
най-велкото събитие в историята.C
?сус ни кани да дойдем... Rлате за прощение. Rлате за
милост. Rлате за сила над греховете. Rлате за вечността.
Rлате, влезте в царството /и.C
Qе кажете ли "да" на Hеговия призив към вас?C
Ако искате да живеете в Hеговото царство завинаги,
изправете се сега, за да се помолим.

4 – !лучайно възникнали или сътворени от 2ога?
Открийте тайните на живота.

1

3

Cакто се разхождате тихо по брега, забелязвате пред себе си
човешки стъпки.<
-осле виждате още следи напред. Dокъдето погледът ви
стига не забелязвате никой на брега.<
Cакво говорят всички тези следи? Eещо просто – макар че
не виждате никой, някой е минал от там.<
Eякой е минал по плажа преди вас. Fскам да ви задам един
въпрос.
Cато погледнете през прозореца навън, какво виждате?<
Gрева, дървета, хълмове или планини, цветя, реки или езера,
може би животни.

4

F докато сте застанали там, на какво сте стъпили? Dа, на
земята, на повърхността на нашата планета.

5

-огледнете нагоре. Cакво виждате?

6

-рез деня можете да видите слънцето, небето или облаците.

7

1

4 – !лучайно възникнали или сътворени от 2ога?

2

-редставете си, че живеете край брега на морето. 4дна
сутрин се събуждате рано и решавате да се разходите по
пясъка.<
=ледката е прекрасна. ?ъчите на изгряващото слънце
танцуват над водата. Bълните се разбиват в брега.

4 – !лучайно възникнали или сътворени от 2ога?
-рез нощта можете да забележите хиляди по хиляди звезди,
а също и луната.

8

Cак са се появили там?<
Cак BF4 сте се появили?<
Cой ви е сътворил?
9

10

11

Eякои твърдят, че животът се е зародил в морето от
няколко простички клетки, които са се разрастнали в
мънички живи нещица, съставени от много клетки. Gези
малки живи неща са се изменяли в продължение на милиони
години и са се превърнали в създания, които излезли на
сушата, а там им порастнали крака.
-рез цялата земна история милиони хора са вярвали в нещо
съвсем различно за появата на вселената, земята и всички
живи същества. Gе са вярвали, че един Gворец – Hог е
направил всичко това.<
Cой Hог обаче?
Dнес хората се покланят на много богове – Hуда, Iохамед,
Jинто, индуски богове и други.<
-оследователите на тези богове твърдят, че техният бог е
върховен.

12

13

Kнаете ли обаче, че сред всички богове на света само един е
Lъздателят на всичко?<
F този Hог е Hогът, представен в Hиблията.<
F така, ще се опитаме да разберем каквото можем от
Hиблията за Hога на цялото творение.
Cогато видите някоя къща, допускате ли идеята, че е
възникнала сама? Eе. Eаясно сте, че някой я е построил.

14

2
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15

Nе започнем да изучаваме Hога, Cойто твърди, че е
Архитект и Lъздател на всичко.<
Eека започнем с това, което Eеговата книга, Hиблията,
казва за делото Iу при сътворението на земята и на нашата
вселена.<
Eека най-напред видим какво е станало през първия ден.
(Gекст: Hитие 1:1)<
B началото Hог създаде небето и земята.<
(Hитие 1:1)

17

(Gекст: Hитие 1:3)<
F Hог каза: Dа бъде светлина. F стана светлина. (Hитие 1:3)

18

(Gекст: 2 диапозитива: Hитие 1:4, 5)<
F Hог видя, че светлината беше добро; и Hог раздели
светлината от тъмнината.
19

F стана вечер, и стана утро, ден първи.<
(Hитие 1:4, 5)<
-рез първия ден от седмицата Hог е създал земята. Gой е
направил светлината и цикъла ден и нощ.
20

(Gекст: Hитие 1:6) Dен втори<
F Hог каза: Dа бъде простор посред водите, който да раздели
вода от вода. (Hитие 1:6)
21
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16

Ако видите път, смятате ли, че пътят се е появил от само
себе си, или че някой го е направил? Bсички пътища и къщи
са много по-прости от световете и хората. Cогато се
вгледате в хората, животните и звездите, не ви ли се струва
логично, че някой е направил всичко това?<
Eякой ги е замислил и след това ги е направил.

4 – !лучайно възникнали или сътворени от 2ога?
(Gекст: Hитие 1:7)<
... и така стана. (Hитие 1:7)

22

23

(Gекст: Hитие 1:8)<
F Hог нарече простора небе. F стана вечер, и стана утро,
ден втори. (Hитие 1:8)<
Eа втория ден Hог е сътворил небето над нас и е разделил
водата върху земята от водата в облаците и небето.
(Gекст 2 диапозитива: Hитие 1:9) Dен трети:<
F Hог каза: Dа се събере на едно място водата, която е под
небето, за да се яви сушата.

24

и стана така. (Hитие 1:9)

25

(Gекст 2 диапозитива: Hитие 1:11)<
F Hог каза: Dа произрасте земята крехка трева, трева
семеносна,
26

и плодоносно дърво, което ражда плод, според вида си, чието
семе е в него на земята; и стана така. (Hитие 1:11)

27

28

(Gекст: Hитие 1:13)<
F стана вечер, и стана утро, ден трети.<
(Hитие 1:13)<
Eа третия ден Hог е създал сушата, моретата и е покрил
земята с растителност.
(Gекст 3 диапозитива: Hитие 1:14, 15) Dен четвърти:<
F Hог каза: Dа има светлина на небесния простор..., за да
разделят деня от нощта;

29

4
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нека служат за знаци и за показване времената, дните и
годините;

30

4 – !лучайно възникнали или сътворени от 2ога?

и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват
земята; и стана така. (Hитие 1:14, 15)

31

(Gекст: 2 диапозитива: Hитие 1:18, 19)<
F Hог видя, че беше добро.

32

F стана вечер, и стана утро, ден четвърти. (Hитие 1:19)<
Eа четвъртия ден Hог създал слънцето и луната. Lъздал и
звездите.
33

(Gекст: 2 диапозитива: Hитие 1:20)<
Dен пети: F Hог каза: Dа произведе водата изобилно
множества одушевени влечуги
34

и птици да хвърчат над земята по небесния простор. (Hитие
1:20)

35

(Gекст: Hитие 1:23) F стана вечер, и стана утро, ден пети.
(Hитие 1:23) B Hиблията се казва, че на петия ден Hог
направил птиците, рибите и другите морски създания.
36

(Gекст 2 диапозитива: Hитие 1:24) Dен шести. Jестият ден
от сътворението бил най-важният от всички:<
F Hог каза: Dа произведе земята одушевени животни според
видовете им:
37
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добитък, влечуги и земни зверове според видовете им; и
стана така. (Hитие 1:24)

38

(Gекст 5 диапозитива: Hитие 1:26, 27)<
F Hог каза: Dа направим човека по Eашия образ, по Eаше
подобие;
39

и нека владее над морските риби, над небесните птици, над
добитъка,

40

над цялата земя и на всяко животно, което пълзи по земята.
(Hитие 1:26)

41

F Hог създаде човека по Lвоя образ; по Hожия образ го
създаде,

42

мъж и жена ги създаде.

43

(Gекст 2 диапозитива: Hитие 1:31)<
F Hог видя всичко, което създаде; и ето, беше твърде добро.

44
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45

F стана вечер, и стана утро, ден шести.<
(Hитие 1:31)<
Eа шестия ден Hог създал животните, а след това перлата в
короната на цялото творение – човека – човешките
същества.

46

47

Hог е Lъздателят Fнженер – великият интелигентен
Dизайнер, Cойто ни е довел в съществуване! Dен седми. Eа
седмия ден Hожието творческо дело приключило и затова
Gой си починал. Gой отделил седмия ден, събота, като ден за
почивка.
(Gекст 3 диапозитива: Hитие 2:1, 2)<
Gака се свършиха небето и земята и цялото тяхно воинство.

48

F на седмия ден, като свърши Hог делата, които беше
създал,

49

на седмия ден си почина от всичките дела, които беше
създал.<
(Hитие 2:1, 2)
50

51

F благослови Hог седмия ден, и го освети, защото в него си
почина от всичките си дела, от всичко, което Hог беше
създал и сътворил.<
Eа следващите си срещи ще поговорим още за сътворения
от Hога седми ден – почивния ден събота.
F така, накратко разгледахме как Hог е създал тази земя и
всичко на нея, включително и нас, човешките същества.

52
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Адам и 4ва не се появили просто така. B Hиблията се казва,
че Hог оформил телата им по Lвоя образ.

4 – !лучайно възникнали или сътворени от 2ога?
Eека разгледаме по-отблизо колко удивителен Dизайнер и
Gворец е всъщност Hог.

53

Qовешкото тяло ни предлага изумителни доказателства за
дизайн и дизайнер.

54

-омислете само за една част от човешкото тяло – окото:

55

(Bидео: 10 сек) Учените твърдят, че в сравнение с
деликатния замисъл на роговицата и лещите на окото, и найсъвършените видеокамери на земята изглеждат като детска
играчка.
56

57

Окото трансформира светлината в съобщения, разбирани от
мозъка, по начин, който дори и най-модерните научни
лаборатории в света не могат да възпроизведат. Iозъчните
клетки променят тези съобщения в чудото на зрението –
нещо, с което нищо друго на земята не може да се сравни!
Qовешкото око дава доказателство за един любящ Gворец,
Cойто иска да видим красотата, създадена от Eего навсякъде
във Bселената.<
-салмистът възкликва:

58

(Gекст: -салм 139:14)<
Nе Gе славя, защото страшно и чудно съм направен;

59

Qудни са Gвоите дела и душата ми добре знае това. (-салм
139:14)<
Gялото и умът на човека са твърде сложни и биха могли да
бъдат замислени само от много мъдър Dизайнер.
60
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Ами вселената? Cакви доказателства имаме, че Gворецът
Hог е действал при сътворението на цялата вселена?

61

62

(Gекст 2 диапозитива: Fсая 40:26)<
Bдигнете очите си нагоре, та вижте: Cой е създал тия
светила и извежда можеството им с брой;
63

Gой ги вика всичките по име; чрез величието на силата Iу и
понеже е мощен във власт,

64

ни едно от тях не липсва. (Fсая 40:26)

65

Eякога вглеждали ли сте се в небето, в безбройните звезди
над вас? Qудили ли сте се откъде са се появили, удивлявали
ли сте се на многочислеността им?
66

Hог използвал една илюстрация, за да ни помогне да
разберем по-добре необятността.<
Bеднъж извикал навън Авраам, бащата на арабската и
еврейската раса, и го накарал да преброи звездите.
67

(Gекст: Hитие 15:5)<
... -огледни сега на небето и изброй звездите, ако можеш ги
изброи... Gолкова ще бъде и твоето потомство. (Hитие 15:5)
68
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Fсая, евангелският пророк, ни призовава да отклоним
погледа си от маловажните неща около нас и да го насочим
към онова, което Hог е направил в небето.

4 – !лучайно възникнали или сътворени от 2ога?
Eаскоро един астроном каза, че ако преброите всички
песъчинки по всички брегове на света, то броят им ще бъде
приблизително равен на броя на небесните звезди.
69

Cогато отново отидете край морето, опитайте се да
преброите колко песъчинки има в една кофа. Отделете си
достатъчно време за това!<
Qудно ли е тогава, че цар Dавид възкликва:
70

(Gекст 2 диапозитива: -салм 8:3, 4)<
Cогато гледам Gвоите небеса, делото на Gвоите пръсти,
луната и звездите, които Gи си отредил,
71

казвам си: Nо е човек, та да го помниш или човешки син, та
да го посещаваш?<
(-салм 8:3, 4)
72

73

(Bидео: 20 сек) -итали ли сте се някога дали могъщият
Hог, Cойто управлява и поддържа тази огромна вселена,
всъщност се интересува от нас и от проблемите ни тук, на
Kемята? Fсус обаче казва, че нито едно врабче не пада на
земята без Hог да го забележи.
(Gекст: Iатей 10:31)<
Eе бойте се, прочее, вие сте много по-скъпи от врабчета.<
F за да подчертае още повече Hожията любов и грижа, Fсус
казва:

74

(Gекст: Iатей 10:30)<
А вам и космите на главата са всичките преброени. (Iатей
10:30)<
Cакъв Hог!
75

Eо какво право има Hогът от Hиблията да претендира
всички да се покланят само на Eего? Hогът на Hиблията и
на християнството твърди, че има право на нашето
поклонение и посвещение, защото Gой е Lъздателят.
76
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Ако Hог е това, което твърди, че е, и ако е Gворецът, Gой е
достоен за поклонението ни, не сте ли съгласни с това?

77

78

(Gекст 4 диапозитива: Откровение 4:10, 11) F двадесетте и
четири старци падат пред седящия на престола и се кланят
на Онзи,
79

Cойто живее до вечни векове, и полагат короните си пред
престола, казвайки:

80

Dостоен си, =осподи наш и Hоже наш, да приемеш слава,
почит и сила;

81

защото Gи си създал всичко и поради Gвоята воля всичко е
съществувало и е било създадено. (Откровение 4:10, 11)

82

Gези старци пред Hожия трон =о славят и Iу се покланят,
защото Gой е Gворецът. -о тази причина и ние трябва да се
покланяме на Eебесния Hог.
83

Gой е Онзи, Cойто е направил световете и всички нас. Eо
бихте могли да запитате: Cакви други доказателства имаме,
че Hог е Lъздателят? Lам Hог ни казва, че навсякъде около
нас има доказателства, че Gой е нашият Gворец.
84

11

4 – !лучайно възникнали или сътворени от 2ога?

Cогато Sоан, един от първите ученици на Tристос и автор
на последната книга на Hиблията – Откровение, получил
видение на остров -атмос, видял сцената на небесната
тронна зала. Обърнете внимание какво е забелязал:

4 – !лучайно възникнали или сътворени от 2ога?
(Gекст 2 диапозитива: Uимляни 1:20) -онеже от създанието
на света това, което е невидимо у Eего, сиреч вечната Iу
сила и божественост,
85

се вижа ясно, разбираемо чрез творенията. (Uимляни 1:20)<
Още от сътворението има достатъчно доказателства във
всички творения, че Hог е техният Lъздател.
86

Lъщо като стъпките по пясъка. Kнаем, че някой е бил там
дори никога да не сме го виждали.

87

F когато видите всички неща около вас, които трябва да са
били направени от някого, те са като стъпките, които ви
разкриват, че трябва да съществува Eякой, създал всичко
това.
88

Hог-Отец, както =о нарича Hиблията, не е бил сам в
творческото Lи дело.

89

(Gекст: Hитие 1:26)<
B Hитие е записано: F Hог каза: Dа създадем човека по
Eашия образ, по Eаше подобие...<
Gази идея се доразвива в 4вангелието на Sоан.
90

(Gекст 3 диапозитива: Sоан 1:1–3)<
B началото бе Lловото и Lловото беше у Hога; и Lловото бе
Hог.
91

Gо в начало беше у Hога.

92
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Bсичко това чрез Eего стана и без Eего не е станало нищо
от това, което е станало.

93

94

слава като на 4динородния от Отца, пълно с благодат и
истина. (Sоан 1:14)

95

96

Hиблията говори за онова, което ние познаваме като
Gриединство:<
Hог-Отец, Hог-Lин и Hог-Lвети Dух. Gриединството се
състои от три личности, мислещи по един и същи начин, но
въпреки това различни.
Fсус е сътрудничил на Отец при сътворяването на всичко.

97

98

(Gекст: 4фесяни 3:9)<
... тайната, която от векове е била скрита у Hога, Lъздателя
на всичко чрез Fсус Tристос.<
Bсеки добър и съвършен дар, който човек някога е
получавал или ще получи, идва от Lъздателя, даващ на
човечеството всички възможни благословения.
Hог не само е направил човека по Lвоя образ и му е дал
прекрасна вселена, в която да живее, но се е погрижил и за
нуждите му:

99
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(Gекст 2 диапозитива: Sоан 1:14)<
F Lловото стана плът и пребиваваше между нас, и видяхме
славата Iу,

4 – !лучайно възникнали или сътворени от 2ога?
(Gекст: -салм 145:15, 16)<
Очите на всички гледат към Gебе и Gи им даваш храна
навреме.
100

Отваряш ръката Lи и удовлетворяваш желанието на всичко
живо.<
(-салм 145:15, 16)
101

Eека разгледаме само някои от начините, по които Hог се
грижи за нуждите на Lвоите творения. -омислете за водата,
която пиете. Gя е по-стара и от пирамидите, стара е като
хълмовете.
102

Bодата може да се замърси с химикали или отпадъци, но
когато слънцето я изпари и тя се издигне в атмосферата,

103

тя се пречиства и може да се използва отново и отново,
разпръсквана от дъжда, росата или снега. Cаква невероятна
водна система е измислил Hог!
104

А ето и най-мощния Hожи източник на енергия в небето –
нашето слънце! -омислете за миг:

105

Ако Lлънцето бе малко по-голямо или малко по-близо до
Kемята, океаните щяха да се изпарят.

106
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107

Ако бе само малко по-малко или малко по-далеч,
атмосферата щеше да замръзне. F в двата случая на Kемята
нямаше да съществува живот. Eо Hог не само е създал
всичко, Gой поддържа всичко! Bъздухът, който дишаме, е
Hожи дар. Hиблията казва:

108

Hог е замислил вселената и Gой е знаел точната формула за
въздуха, който дишаме, за да може чрез него да поддържа
живота и здравето на Kемята.
109

Kнаел е точното количество азот, кислород, аргон и
въглероден двуокис, които да се смесят в атмосферата. Gова
не е възникнало от само себе си!
110

Cрай нямат чудесата в природния свят – край няма Hожията
грижа за Eеговите творения. -омислете за миграцията на
птиците – една от най-големите загадки на природата.
111

Cак могат птици, по-леки от 50 грама, непрекъснато да се
ориентират в продължение на хиляди километри и да
достигнат до крайната си цел, която никога не са виждали?
112

Cак могат рибите да намерят потока, в който е започнал
живота им на 2000 км през океаните? Cак са се научили да
разбират кога и къде да отидат?
113

Cой е научил пчелите да правят восъчните пити с такава
инженерна точност, след като умът им не е по-голям от
върха на игла? Cой е =лавният Uазум, стоящ зад всичко
това? Sов казва:
114
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4 – !лучайно възникнали или сътворени от 2ога?

(Gекст: Sов 12:10)<
B Qиято ръка е душата на всичко живо и дишането на
цялото човечество.<
(Sов 12:10)

4 – !лучайно възникнали или сътворени от 2ога?
(Gекст 3 диапозитива: Sов 12:7–9)<
Eо попитай сега животните и те ще те научат и въздушните
птици и те ще ти кажат;
115

или говори на земята и тя ще те научи и морските риби ще
ти изявят.

116

117

От всички тия кой не разбира, че ръката =осподня е сторила
това? (Sов 12:7–9)<
Dа, =оспод е направил всичко това! Bсъщност нашият дълг
и привилегия да се покланяме на Hога се основава на факта,
че Gой е нашият Lъздател и всичко дължи съществуването
си на Eего!
(Gекст 2 диапозитива: -салм 100:3) -ознайте, че =оспод е
Hог; Gой ни е направил и ние сме Eегови,

118

Eегови люде сме и овце на пасбището Iу.<
(-салом 100:3)<
Hог знае нашите нужди и може да ги задоволи!
119

(Gескст 2 диапозитива: 4ремия 32:17)<
О, =осподи Sехова, ето, Gи си направил небето и земята с
голямата Lи сила и с простряната Lи мишца;
120

няма нищо мъчно за Gебе.

121
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122

Eима сърцето ви не се изпълва с душевен мир, когато
знаете, че Hог може да се справи с всичко във вселената и в
личния ви живот?<
Eито един проблем не е толкова маловажен, та да не може
да го представите пред Hога, сътворил галактиките. Hог знае
всичко – при това го знае преди още да се е случило!

123

Cойто от началото изявявам края и от древните времена
нестаналите още неща...<
(Fсая 46:10)
124

Cакъв мир и увереност можем да имаме, като знаем, че не
може да ни се случи нищо, което да е прекалено трудно за
=оспода. Eо най-доброто е, че
125

(Gекст: 1 Sоан 4:8)<
Hог е любов. Fсус казва:

126

(Gекст: Sоан 16:27)<
Kащото сам Отец ви люби...

127

128

(Bидео:10 сек) Fзненадани ли сте, че всемогъщият Hог,
създал и поддържащ тази колосална и сложна вселена, се
интересува от вас? Удивително е, като се замислим за
Hожията неограничена сила, дълбоката Iу мъдрост и
способността Iу да бъде навсякъде. <
Eо любовта е нещо, което можем да разберем. B целия свят
няма нищо, което може да ни отдели от Hожията любов!

17

4 – !лучайно възникнали или сътворени от 2ога?

(Gекст 2 диапозитива: Fсая 46:9)<
Gой казва: Аз съм Hог и няма подобен на Iен,

4 – !лучайно възникнали или сътворени от 2ога?
(Gекст 4 диапозитива: Uимляни 8:38, 39) -онеже съм
уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито
власти,
129

нито сегашното, нито бъдещето,

130

нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго
създание не може да ни отлъчи от Hожията любов,

131

която е в Tриста Fсуса, нашия =оспод.<
(Uимляни 8:38, 39)

132

133

Hог ни обича, когато сме достойни за любов, но също и
когато не сме достойни за нея! Dавате ли си сметка за това?
Gой ни обича независимо дали сме черни или бели, мъже
или жени, красиви или грозни. Eяма подобен на Eего! <
Eо най-важното е, че ни обича завинаги!
(Gекст: 4ремия 31:3)<
Eаистина те възлюбих с вечна любов.

134

135

18

(Gекст: -салм 100:5) <
Dавид пише: Kащото =оспод е благ и милостта Iу трае
довека...<
(-салм 100:5)<
Hог никога не се отказва от нас! Gой е с нас всеки миг от
живота ни и никога няма да ни изостави! F ако в умовете ни
все още има някакво съмнение за любовта Iу, Hог го
обяснява с простички думи, които лесно да разберем:

4 – !лучайно възникнали или сътворени от 2ога?
(Gекст 3 диапозитива: Fсая 49:15, 16)<
Iоже ли жена да забрави сучещото си дете, та да се не
смили за чедото на утробата си?
136

Обаче те, ако и да забравят, Аз все пак няма да те забравя.

4то, на дланите Lи съм те врязал...<
(Fсая 49:16)

138

Hог опитал да демонстрира любовта Lи към човека, но
думите и вестите, изпращани от пророците и ангелите, не
били достатъчни. Tората не разбрали посланието.
139

Kатова Hог изпратил Lвоя Lин. Fсус е съвършеното
откровение на личността и характера на Lвоя Отец.

140

(Gекст: Sоан 14:9)<
Gой казва: Cойто е видял Iене, видял е Отца...

141

142

Ако наистина желаем да разберем какъв е Hог и какво
изпитва към нас, трябва да изследваме живота на Fсус. Gой
приел човешко естество, за да може да достигне нуждите ни. <
-роповядвал на бедните добрата спасителна вест.<
Fзцелявал сърцесъкрушените и връщал зрението на
слепите.
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137

4 – !лучайно възникнали или сътворени от 2ога?
Tранел гладните и се хранел на трапезата на хората в
техните домове. -рощавал греховете им и им давал надежда
за бъдещето.
143

144

?ицето Iу било първото лице, което мнозина виждали.<
=ласът Iу бил първият, който мнозина чували.<
-ръскал живот и радост в селата и градовете, през които
минавал.<
Vивотът Iу бил посветен на себеотрицание и нежна грижа
за другите.
Cогато виждаме срама, униженията и обидите, които
понесъл, смъртта Iу на =олгота и съкрушеното Iу сърце,
започваме да разбираме частица от Hожията любов към
чедата Iу.

145

(Gекст: Sоан 3:16)<
Kащото Hог толкова възлюби света, че даде Lвоя
единороден Lин,
146

за да не погине ни един, който вярва в Eего, но да има вечен
живот.<
(Sоан 3:16)
147

148

20

Cой е този Hог на вселената?<
Gой е мощният Lъздател.<
Gой е удивителният Осигурител.<
Gой е невероятният Dизайнер.<
Gой е любящият Hаща.

4 – !лучайно възникнали или сътворени от 2ога?

149

151

Eашият небесен Hаща погледнал света, който сътворил, и
видял, че е изгубен в грях.<
Gой дал всичко, което Eебето може да ни осигури чрез
Eеговия Lин.<
Fсус казва: Отче, ако е необходимо, вземи я цялата. Bземи и
последната Iи капка кръв, за да спася Iоята дъщеря, Iоя
син, Iоя приятел.
Nе обърнете ли гръб на такава любов? 4дин всемогъщ,
любящ Hог ви е създал. Cогато човешката раса съгреши,
Gой даде всичко за вас.<
Bие сте важни за Eего. Gой ви обича с удивителна любов.<
Cогато приклоним главите си за молитва тази вечер, бихте
ли желали да вдигнете ръка и да кажете: =осподи, сега
отварям сърцето си за Gвоята любов. Hлагодаря Gи, че си ме
създал и изкупил. -редавам живота си на Gеб.
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150

-реди много години малко момче претърпяло ужасна
катастрофа. Hило отведено в болницата в ужасно състояние.
Eуждаело се от незабавно кръвопреливане. Eе можели
обаче да намерят донор. Hащата бил от същата кръвна група
и се съгласил да дари кръв. ?екарите започнали да преливат
кръв направо от ръката на бащата в ръката на сина. <
Cогато кръвта потекла от неговата ръка през пластмасовата
тръбичка към притихналото тяло на сина му, той погледнал
лекаря и със сълзи на очи му казал:<
Dокторе, ако е необходимо, вземете я цялата. =отов съм да
дам цялата си кръв за сина си.

5 – !айните на древните свитъци
!акво означават те за вас днес.

1

2

4

(<идео: 9 сек.) =а около 90 г. решил да се премести при
сина си. Dокато опаковал багажа си, намерил @иблията на
леля си и започнал да я прелиства.B
E-н 3арш се изумил, когато между страниците й открил
банкноти.B
-реброил над 5000 долара, което било доста голяма сума за
онова време.B
Gовекът прекарал голяма част от живота си в бедност, а
можел да бъде богат.B
Hмало цяло съкровище под пръстите му в >ловото на @ога.B
<ъзможно ли е да има и за нас съкровище под пръстите ни?B
3илиони вярват, че @иблията е най-невероятната книга на
земята.B
Iе са убедени, че @иблията е вдъхновена от @ога и съдържа
най-ясни инструкции за получаването на вечен живот.B
Kора от всяка националност, езикова група и етническа
принадлежност са приели @ожието >лово като
животопроменящо, скъпоценно съкровище.B
Dруги се съмняват. Iе имат много въпроси.
!акво ще кажете за най-много продаваната книга на света –
>вещената @иблия? 3ожем ли да й имаме доверие? Dали
казва истината? Dостоверна ли е? >поред някои можете да й
имате доверие без всякакво съмнение. >поред други това не
е възможно. !ой е прав?

1
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3

-реди няколко години на г-н 3арш му съобщили, че леля му
починала и го е включила в завещанието си. < завещанието
пишело: =а моя възлюбен >тивън 3арш завещавам
семейната @иблия и всичко, което се съдържа в нея, заедно
с това, което остане от имотите ми.B
>лед като погасили дълговете на имота, останали само
неколкостотин долара.B
-арите скоро се стопили и на г-н 3арш му останала само
семейната @иблия, която сложил в сандък на тавана.B
>тивън 3арш се пенсиноирал с ниска пенсия. Cивял в
бедност около тридесет години.

5 – !айните на древните свитъци

5

Отговорът е важен, защото ако @иблията е вярна, тогава
въпросът дали вярвате, или не, е въпрос на живот и смърт!B
Ако @иблията е вярна, вашата вечна участ зависи от това
дали вярвате в нея и дали я приемате. Отношението ви към
@иблията определя отношението ви към @ога.B
Hма само едно място, откъдето можете да добиете ясна
представа за @ога, и това е в @иблията. <същност това е и
причината, поради която @иблията ни е дадена.
< нея пише за невидимия @ог, !огото можем да познаем
само като четем посланията, които Iой е изпратил чрез
пророците и >воя >ин, за да ни се разкрие.

6

=ека разгледаме тази велика !нига, @иблията, наречена още
@ожие >лово, и да видим какви доказателства можем да
открием за това дали е вярна, или не, дали можем да
разчитаме на нея, или не.
7

8

9

(<идео: 6 сек.) @иблията всъщност не е една книга, но
сборник от книги под една корица. @иблията съдържа 66
книги, написани по различно време от различни автори в
продължение на 1600 години.B
< >тария Nавет има 39 книги, а в =овия – 27 книги.
Iези книги са написани от четиридесет и пет различни
мъже, но сред тях откриваме удивително единомислие,
което може да се обясни само от факта, че са имали един и
същи източник.B
Iова пълно единомислие съществува, въпреки че повечето
от авторите на тези книги никога не са се виждали един друг.
Iе имали различни професии. =якои били рибари, други –
овчари, царе, правителствени ръководители, земеделци,
проповедници, държавници, лекари – хора от най-различни
сфери на живота.

10

11

2

(<идео: 13 сек.) >ъществува съвършено единство между
книгите, които са написали. =аистина, чудо!B
Iова единство може да бъде обяснено само като се има
предвид, че @ог ни дава тази !нига, за да може да ни предаде
>воята воля.

5 – !айните на древните свитъци
(Iекст: 2 -етрово 1:21)B
Ап. -етър пише: Nащото никога не е идвало пророчество от
човешка воля, но святите човеци са говорили от @ога,
движими от >ветия Dух. (2 -етрово 1:21)
12

(Iекст: 2 Iимотей 3:16, 17)B
Апостол -авел пише: <сичкото -исание е боговдъхновено и
полезно за поука,
13

14

15

за да бъде @ожият човек усъвършенстван, съвършено
приготвен за всяко добро дело. (2 Iимотей 3:16, 17)B
@ог е избрал този метод за общуване – да ни говори в
писмена форма, защото връзката между =его и човека била
прекъсната от греха.
!огато @ог и човекът били заедно в Pдем, нямало нужда
пророци да записват @ожията воля за човека.

16

!огато съгрешил, Адам се скрил от @ога, защото се
страхувал от постъпката си. !огато @ог го потърсил, Адам
отговорил:
17

(Iекст: @итие 3:10)B
... Gух гласа ти в градината и уплаших се... и се скрих.
(@итие 3:10)
18

@ог повече не можел да говори с човека лице в лице. Iой
разкрил това, което иска да ни научи, чрез пророците >и и
по-късно чрез >воя >ин.
19

3
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за изобличение, за поправление, за наставление в правдата,

5 – !айните на древните свитъци
(Iекст: Амос 3:7)B
=аистина Eоспод Qехова няма да направи нищо без да
открие >воето намерение на слугите >и пророците. (Амос
3:7)
20

@ог вдъхновил 3ойсей да напише книгата Qов и първите
пет книги на >тария Nавет, които се наричат Nакона.B
Iова станало около 1500 г. пр.Kр.
21

22

-о това време Hзраил бил могъща нация от няколко
милиона души и @ог искал да предаде >воята воля в писмена
форма.B
-о това време вече имало развита писменост с букви, а не с
йероглифи.
Iака хората щели да четат Dесетте заповеди, които Eоспод
написал със собствената >и ръка, както и книгата на
Nакона, която 3ойсей написал за @ога.

23

Остава въпросът: Dостоверна ли е @иблията и можем ли да
разчитаме, че е останала такава, каквато е дадена от @ога?B
Dо 1947 г. най-ранните ръкописи на @иблията са били копия
на =овия Nавет от около 900 г.сл.Kр.
24

=амерените тогава свитъци на Hсая датират от 125 г.пр.Kр.B
@или преписвани повече от хиляда години. >витъците
съдържали цялата книга Hсая.
25

26

Rредерик !ениън, един от най-квалифицираните експерти и
президент на @ританското училище по археология, заявява,
че < една глава, състояща се от 166 думи, имаше само една
спорна дума (от три букви) след хиляда години на
преписване,
и тази дума не променя значително значението на текста!

27
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Rредерик !ениън казва следното:

28

Kристиянинът може да вземе цялата @иблия в ръцете си и да
заяви без страх или колебание, че държи истинското >лово
на @ога,
29

30

!ениън направил това изказване след като посвещава целия
си живот в изучаване на доказателствата за това как
@иблията е била преписвана и какво влияние е оказвало
преписването върху вестта на !нигата.
31

@иблейските критици от преди един век са имали много
причини да се усъмнят в @иблията, но много от техните
критики били смълчани от лопатата на археолозите.
32

Dо 19-ти век се знаело много малко за древното минало с
изключение на това, което било записано в @иблията.

33

Dревната история изглежда заключена зад странната
картинна азбука – египетските йероглифи. =ито един
египтянин обаче, нито който и да е човек по света, не е
могъл да ги дешифрира.
34

-рез 1798 г. =аполеон провежда военна експедция в Pгипет.B
>ъс своите 38 000 войници той взема стотина художници,
езикови експерти и учени, за да му помогнат да разбере подобре историята на тази интригуваща земя.
35

5
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предавано без съществени загуби от поколение на поколение
през вековете.

5 – !айните на древните свитъци
=авсякъде виждали реликви от миналото – неразгадаеми
надписи, украсени паметници и стени на храмове.B
=аполеон и неговите учени се питали какви ли тайни
съобщения се крият в тези рисунки.
36

-рез следващата година – 1799 г., стават най-значителните
археологически открития до този момент.

37

Pдин от войниците на =аполеон разкопава така наречения
Sозетски камък. Iова е черен камък, дълъг 122 см и широк
76 см, който щял да отключи тайната на картинната азбука
и да разкрие тайните, скрити в продължение на векове.
38

Sозетският камък в момента се намира в британския музей.

39

<ърху тази скална плоча, открита край град Sозета, близо до
делтата на =ил, е издълбана древна заповед на три различни
езика:
40

Qероглифи (картинна азбука), разговорен египетски и
гръцки език.B
Sазбира се, учените лесно превели гръцкия текст, но
йероглифите се оказали нещо по-различно.
41

>лед двадесет години обаче, през 1822 г., блестящият млад
французин Cан Rрансоа Tамполион изумил света, като
дешифрирал йероглифите върху Sозетския камък.
42

-о този начин огромните богатства от древното египетско
минало се разкрили пред учените на света.

43
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=ай-важното е, че отдавна забравената история на Pгипет
потвърдила -исанията. !амъните викали, че онова, което
казва @иблията, е вярно!
44

!олкото повече продължавали да копаят, толкова повече
доказателства откривали, че историческите сведения от
миналите цивилизации потвърждават библейската история.
45

46

-одобно вълнение сред толкова много учени в тази
изследователска област не било предизвиквано от времето
на откриването на ръкописите край 3ъртво море! Iова било
дори още по-вълнуващо за хората, изучаващи @иблията.
47

< едно училище за писари до градския дворец били намерени
14 000 глинени плочки и фрагменти, датиращи поне от 2300
г. пр.Kр. =ай-старият държавен архив съдържал
официалните документи на царството Pбла от цял век.
48

=якои историци се съмнявали, че евреите са развили
писмеността си по времето на 3ойсей. Dо 19-ти век не е
имало исторически доказателства, които да потвърдят това.
49

-лочките от Pбла и други находки датират далеч преди
времето на 3ойсей. <същност археолозите открили
библиотеки, датиращи векове преди 3ойсей.
50

-лочките в Pбла разказват за >ътворението и за -отопа. <
тях се споменават имена и места, съвпадащи с библейските:
Hсав, Авраам, Hзраил, >инай, дори Pрусалим.
51
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Откритията в Iел 3ардук от близкото минало
наелектризирали археологическия свят. < >ирия градът се
наричал Pбла – някога в него живяло богато и изискано
общество от около 300 000 души.
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52

Hстинската изненада била споменаването на два грешни
града – >одом и Eомор. B
-реди откриването на тези плочки двата града не се
споменават никъде, освен в @иблията.B
Nатова били считани за легенда.
3ного книги трябвало да бъдат пренаписани, защото тези
открития потвърждавали редица географски имена от
древността.

53

=якои автори трябвало да признаят, че @итие е нещо повече
от овчарски песни и легенди. Откритията в Pбла и всички
останали места потвърждавали автентичността на
@иблията!
54

(Iекст: -салм 119:160)B
Dавид казва: >ъщността на Iвоето >лово е истина... (-салм
119:160)
55

(Iекст: Hсая 45:19)B
@ог казва в Hсая 45:19: ... Аз, EО>-ОD, говоря правда,
възвестявам правота.
56

Iе казват, че мъртвите мъже не разказват приказки. =о
техните приказки са по-интересни от измислиците.B
Отдавна мъртви цивилизации говорят от прашните гробове и
потвърждават надеждността и точността на @ожието >лово.
57

Dо 19-ти век някои учени смятали, че <авилон е построен от
царица >емирамида. < @иблията обаче Dаниил цитира цар
=авуходоносор, казвайки:
58

(Iекст: Dаниил 4:30)B
... =е е ли велик този <авилон, който аз съградих... (Dаниил
4:30)B
!ой е прав?
59
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-рез 1899 г. Sобърт !олдуей започва разкопки на древните
останки на <авилон и изкопава десетки хиляди тухли,
изпечени в пещ, всички носещи печата на цар
=авуходоносор и взети от стените и храмовете на града!
60

<ъв <авилон археолозите открили и плочка с клинообразно
писмо, изброяваща постиженията на =авуходоносор.

61

62

(Iекст: Dаниил 4:30)B
< @иблията се заявява, че гордият =авуходоносор
проговори, казвайки: =е е ли велик този <авилон,
63

който аз съградих с мощната си сила за царското жилище и
за славата на величието си? (Dаниил 4:30)

64

65

66

<ърху надписа на къща в Hзточна Hндия, който днес се
намира в британския музей, има шест колони на вавилонски
език, в които се описват големите строителни проекти на
=авуходоносор. Археологическите данни отново застават на
страната на @ожието >лово.
Dруга тайна на светската история е отсъствието на
<алтасасар като управител на <авилон. < @иблията се
споменава, че владетелят на <авилон <алтасасар е бил
свидетел на надписа, който се появил на стената по време на
банкет. Dали той не е творение на фантазията на Dаниил?
>ъвсем не!
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< нея царят казва: Nасилих укреплението на Pсагила и
<авилон и затвърдих името на моето управление завинаги.
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=аследникът на векилия =авуходоносор =абонид поверил
царството на своя син <алтасасар, докато бил в Iема,
Арабия, за десет години.
67

-лочките от археологическите открития доказват, че
царството наистина е било поверено на коронования принц
<алтасасар.B
Pто какво е написано:
68

Dано <алтасасар, високопоставеният син, рожба на моето
тяло, да вложи в сърцето си преклонение пред великото
божество; дано не даде път на греха;
69

нека бъде задоволен от изобилието на живота, нека сърцето
на <алтасар, моя първороден, любим син, прелива от
страхопочитание към великото божество. (@ог говори на
съвремения човек, с.154)
70

(Iекст: Dаниил 12:4)B
=е е ли интересно, че в последната глава на Dаниил пише:B
А ти, Dанииле, затвори думите и запечатай книгата до края
на времето,
71

когато мнозина ще я изследват и знанието ще се умножава.
(Dаниил 12:4)B
Uе се увеличава не само знанието в научния свят. Uе се
увеличава и знанието за @ожието >лово.
72

Vилиндри, плочки, тухли и ръкописи, изкопани от
археолозите, доказват, че @иблията говори истината!

73

Dруго убедително доказателство, че @иблията е
боговдъхновена, е нейната способност да предсказва
бъдещето.
74
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(Iекст: Hсая 46:9, 10)B
... Аз съм @ог и няма подобен на 3ене,

75

!ойто от началото изявявам края и от древните времена
нестаналите още неща... (Hсая 46:9, 10)

76

77

Още преди <авилон да се издигне в своята власт и слава,
@ожията !нига предсказала неговото падение:

78

(Iекст: Hсая 13:19)B
H с <авилон, славата на царствата, красивият град, с който
се гордеят халдеите,
79

ще бъде както когато разори @ог >одома и Eомора. (Hсая
13:19) @иблията дори предсказва силата, която ще събори
това велико царство.
80

(Iекст: Pремия 51:11)B
... EО>-ОD възбуди духа на мидийските царе, защото
намерението 3у против <авилон е да го изтреби... (Pремия
51:11)
81

Hмето на човека, който ще води армиите срещу <авилон, е
пророкувано 150 години преди рождението му, както е
предсказан и начина, по който ще го направи.
82
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Dа, @ог отдръпва завесата на времето и ни позволява да
надникнем в бъдещето. Iой демонстрира, че @иблията не е
обикновена книга. Iова е =еговата !нига.
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83

(Iекст: Hсая 45:1)B
Iака казва Eоспод на помазаника >и, на !ир, когото Аз
държа за дясната ръка..., за да отворя вратите пред него...
(Hсая 45:1) Dали библейското пророчество е било
изпълнено? Dо последната буква!
< персийската зала на британския музей се намира
цилиндърът на !ир – открит в развалините на <авилон. =а
този глинен цилиндър !ир говори за своята победа!
Dетайлите съвпадат!

84

< @иблията не само се предсказва разрушаването на
<авилон, но също се казва:

85

(Iекст: Pремия 51:37)B
<авилон ще стане грамади... (Pремия 51:37)

86

(Iекст: Hсая 13:20, 21)B
Hсая пише: =икога няма да се насели...

87

=о диви котки ще почиват там, кукумявки ще живеят там...
(Hсая 13:20, 21)

88

Pдинствено @ог може да предвиди бъдещето и да предскаже
толкова точно съдбата на могъщия <авилон.
Hзследователят Остин Wеард описва гледката на древния
<авилон така:
89

@езформени непотребни грамади покриват площ от много
декари... гола и отвратителна пустош.

90
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!укумявки излитат от редките храсталаци, отвратителни
чакали се спотайват по браздите.B
(Открития сред руините на =иневия и <авилон, с. 413)
91

92

От бившата слава на <авилон не е останало нищо, освен
името на града върху пътен знак на шосето. Огромните
грамади, останали от древния <авилон, са сигурно
доказателство за боговдъхновеността и цялостта на
@иблията.

93

-риятелю, ако @ог може да предскаже точно, и то векове
предварително, бъдещето на древните царства, можем ли да
се усъмним за момент в =еговата способност и мъдрост да
предскаже точно какво ще ни поднесе бъдещето? Pдва ли!
94

95

<същност библейските пророчества ни дават привилегията
да отдръпнем завесата и да погледнем в бъдещето през
@ожиите очи, да добием представа за =еговото решение на
проблемите, заплашващи оцеляването на човека на
планетата Nемя.
@иблията е нещо повече от надеждна история, повече от
точни научни факти, повече от изпълнени пророчества. Ако
не беше така, нямаше да има значение какво щяха да правят
хората с нея.

96

Iемата на !нигата, същината на всичко, записано в нея, е
докладът за събитията, разиграли се на онзи скалист хълм
край Pрусалим преди повече от 19 века. Отношението ни
към случилото се тогава има значение!
97

Hли >инът на живия @ог е умрял на кръст, или не е. Hли
Iой е Iози, за !огото Eо смята @иблията, или не е! Eолгота
е или фантазия, или факт! Hма значение, трябва да знаем!
98
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(Iекст: Hсая 40:8)B
3ожем да се съгласим с пророка: Iревата съхне, цветът
вехне, но >ловото на нашия @ог ще остане довека.B
(Hсая 40:8)
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3оже би най-голямото доказателство, че @иблията е това,
което твърди, че е, е силата й да променя живота. Iази сила
е въплътена в една личност – Hсус Kристос! Hсус казва:
99

(Iекст: Qоан 5:39) <ие изследвате -исанията, понеже
мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които
свидетелстват за 3ен. (Qоан 5:39)
100

Hсус говори за >тария Nавет, защото =овият още не е бил
написан! !огато разгръщате страниците на >тария Nавет,
можете да откриете, че там са записани пророчествата за
идването на 3есия, за =еговата мисия на любов и спасение.
101

(Iекст: Wука 24:44)B
Hсус казва на учениците >и: ... Iия са думите, които ви
говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни
всичко,
102

което е писано за 3ен в 3ойсеевия закон, в пророците и в
псамлите. (Wука 24:44)

103

>тарият Nавет е пророчество за Kристос, а =овият Nавет е
биография на живота 3у. <иждате, че цялата @иблия е
откровение за Hсус Kристос, !ойто дойде, за да покаже на
планетата в бунт какъв е в действителност =еговият Отец.
104

105
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Pто защо @иблията е наречена живото >лово на @ога. Iя
носи в себе си удивителна сила където и да отиде – сила,
която променя живота, преобразява човешкия характер,
дава сила на немощните, смелост на потиснатите и надежда
на умиращите. -рез цялата история силата на @иблията да
променя хората е доказвана отново и отново. Eневни хора се
променят в миролюбиви личности чрез нейната сила.
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106

107

=еморални и похотливи хора стават чисти и морални.
Алкохолици са избавени от пиянството, крадци – от
кражбите, измамници – от измамите, които са вършили. =е
е необходимо да търсите много, за да откриете в затвора
закоравели убийци, променени в ревностни християни чрез
силата на @иблията.

Hсус e променял хората. Iова е същността на християнската
религия. Iова е сърцевината на @иблията, тайната на
нейната сила.
108

(Iекст: Qоан 8:32)B
Hсус е знаел какво променя хората: H ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни. (Qоан 8:32)
109

110

Hстината е, която прави хората свободни – тя променя
хората! Hстината е, която прави от един пияница трезвеник
и любящ баща. Hстината е, която освобождава хората,
злоупотребяващи с наркотици. Dнес има толкова много
измами по света и ние се питаме: !ако е истина?
(Iекст: Qоан 17:17)B
Hсус дава отговора: ... Iвоето >лово е истина. (Qоан 17:17)B
@иблията, @ожието >лово, е истина! >илата на това >лово
може да променя сърцата на хората.

111
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=е е нужно да търсите много надалеч, за да откриете
семейства, които са били на път да се разделят, но са били
спасени и изпълнени със смисъл чрез силата на @иблията.
=икой не може да чете @иблията без тя да го променя
всекидневно. -риятелю, ако всеки ден отделяте време да
четете @иблията, тя ще промени и вас.
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112

113

114

@ожието >лово обаче може да промени само онези, които
желаят да се променят – хора, които искат да приемат
Gовека в !нигата – Hсус Kристос. 3илиони човешки съдби
са били променени, когато хората са изследвали @иблията.
=е съществува по-голяма сила на света, която да докосва
сърцата и да променя живота. !акто виждате, приятелю,
има значение какво правим с @иблията. Iя не е просто
книга, която носим на църква или която излагаме на показ у
дома си! Iя е много повече от важна информация и или
полезни съвети. Gрез нея @ог говори на сърцата ни. Iя е
=еговото любовно писмо до църквата 3у на планетата
Nемя. < нея е тайната на оцеляването, на вечното щастие и
умствения мир.
(<идео: 12 сек.) Hскам да ви разкажа един случай за силата
на @ожието >лово да променя живота. -реди много години
имаше един кораб, наречен @аунти. -рез 1790 г. капитан
@лай заедно с екипажа си напуска Англия и се отправя с
товар от хлебни дървета, които трябва да се пресадят в
Антилските острови като евтина храна за робите.
(<идео: 7 сек.) -оради жестокото командване и лошото
отношение на @лай към екипажа на борда възникнал бунт и
Rлетчър !ристиън, водъчът на бунта, качил @лай и 18 души
от екипажа в малка лодка и ги оставили на течението. Iе
успели да се доберат до Англия благодарение на уменията на
капитан @лай.
(<идео: 4 сек.) Pкипажът на @аунти не се справил много
добре и завършил плаването на необитаемия остров
-иткерн.

115
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(<идео: 10 сек.) Iе изгорили @аунти, за да не могат да ги
намерят. Dокато били на Iаити, @лай качил на борда доста
жени и деца и няколко местни мъже. >ред бунтовниците
възникнали неприятности, след като се научили сами да
произвеждат алкохол. Iе били убийци и престъпници и не
след дълго останал само един мъж – Dжон Адамс заедно с
много жени и деца.

5 – !айните на древните свитъци
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@иблията може да промени и твоя живот, приятелю. !огато
четем @иблията, същият >вети Dух, !ойто е вдъхновил
библейските писатели да запишат @ожието >лово преди
векове, променя и нашия живот, когато я изучаваме. Pлате
при @ожието >лово с отворен ум, проста вяра и кажете: О,
Eосподи, покажи ми Iвоята истина и аз ще Iе последвам. О,
Eосподи, разкрий ми промяната, от която се нуждая в
живота си. О, Eосподи, жадувам да се срещна с Iеб като
любящ, прощаващ и променящ живота >пасител на
страниците на Iвоето >лово.
Dа, приятелю, важна е не самата книга, но нейният автор.
!огато успеем да видим този автор, вярата ни ще полети. Dа
Eо познаваме значи да Eо обичаме и да 3у се доверяваме.

119
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118

(<идео: 8 сек.) Dжон Адамс започнал да търси, докато
открил корабната @иблия, поставена в един шкаф. Iой
започнал да я чете и в него настъпила огромна промяна.
Осъзнал, че върху него лежи огромната отговорност да
осигури бъдеще на тези деца. Nапочнал да ги обучава как да
четат и пишат и как да живеят. Удивителната
трансформация в цялото население на острова привлякла
вниманието на минаващите край него плавателни съдове, на
британското правителство и накрая на целия свят.

6 – !ащо има толкова много страдание?
!ак може (огът на любовта да допусне това?

1

3

Fикой не се интересува от мен! – това е отчаяният вик на
много мъже и жени на тази самотна планета. Fаскоро в една
анкета за (ога хората били запитани: Ако можете да
зададете един въпрос на (ога, какво бихте Aо попитали?I
А вие? Ако можехте да зададете на (ога един въпрос, кой
ще бъде той? Jто какво биха попитали милиони хора:
Aосподи, наистина ли се интересуваш от мен? Ако си
толкова добър, защо има толкова много болести, страдание
и смърт на света? Cащо има толкова много скърби и мъки?
Cащо има глад, наводнения, природни бедствия и войни?
Оглеждаме се наоколо и усещаме присъствието на една зла
сила в този свят. Kсеки ден и навсякъде се разиграват
ужасни трагедии.

4

5

(Kидео 15 сек.) !ой е отговорен за всички трагедии, скърби
и страдания в този свят? Lного хора обвиняват (ога за
трудностите, които преживяват.I
!олко често ги чуваме да питат: Cащо (ог ми причинява
това?
1
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2

!лара Андерсън работела като домашна помощница в ;ан
<ранциско. =я била много внимателна и съвестна. ;лед 15
години служба за един и същи човек изчезнала внезапно.
Aосподарят й нямал представа къде може да е отишла.
;якаш се изпарила. ;лед продължително търсене един ден
като по чудо социалните служби на града я открили. !лара
умирала от глад, скрита в планина край ;ан <ранциско.
Cаявила: Dскам да умра. Оставете ме на мира. Fа въпросите
на репортера, който я открил, отвърнала: Fикой не се
интересува от мен. Аз съм само една прислужница – една от
хилядите в обществото, които вършат черна работа.
Hивотът ми няма стойност. Fямам близки роднини,
семейство, приятели. =олкова съм самотна, че не желая да
живея. Fямам близък човек – никой, който с когото да
говоря, пред когото да разкрия сърцето си. Оставете ме да
умра, защото никой не го е грижа за мен.

6 – !ащо има толкова много страдание?

6

Fека видим какво казва (иблията за великата борба, която
се води между силите на доброто и злото.I
Lожете да попитате: Ако (ог не ни причинява всички тези
мъки и скърби, кой всъщност е отговорен за всички
трагедии, на които ежедневно ставаме свидетели?
(иблията посочва виновника! Dсус разказва историята за
един земеделец, който засял добри семена на полето си.
!огато семената поникнали,

7

сред тях имало плевели.

8

(=екст: Lатей 13:27) А слугите на домакина дойдоха и му
казаха: Aосподине, не пося ли ти добро семе на нивата си?

9

=огава откъде са плевелите?I
=е искали да знаят откъде са се появили плевелите.

10

(=екст 3 диапозитива: Lатей 13:37–39) А в отговор =ой
каза: ;еячът на доброто семе е Mовешкият ;ин.

11

Fивата е светът, доброто семе, това са чедата на царството;
а плевелите са чедата на лукавия.

12

Fеприятелят, който ги пося, е дяволът. Lатей 13:37–39

13

2
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!акто виждате, (ог се опитва да прояви любов и нежност
към всеки, но на този свят действа и друга сила, която
причинява катастрофи, трагедии, смърт и болести в живота
на (ожиите деца.
14
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15

K последната книга на (иблията Откровение се казва как е
започнало всичко, за да знаем истината за събитията на
небето в началото, причинили толкова мъки на планетата
Cемя.I
Oе открием произхода на злото. Lожем да ви изненадаме,
но някога на небето е имало война!
(=екст 4 диапозитива: Откровение 12:7–9) D стана война на
небесата: излязоха Lихаил и Fеговите ангели да воюват
против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели;

16

обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на
небето.

17

D свален биде големият змей, онази старовременна змия,
която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена;

18

свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно
с него.I
(Откровение 12:7–9)
19

Обърнете внимание как този змей, или дявол, е представен в
Откровение 12:3, 4:

20

3
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(=екст 2 диапозитива: Откровение 12:3, 4) D яви се друго
знамение на небето, и ето червен змей, който имаше седем
глави и десет рога,
21

и на главите му седем корони.

22

D опашката му, като завлече третата част от небесните
звезди, хвърли ги на земята...

23

Очевидно една трета от небесните ангели са последвали този
измамник в бунта му против (ога. Fека научим повече за
този паднал ангел, наречен Pуцифер. K ;тария Cавет той е
представен като цар на =ир и за него пише следното:
24

(=екст 4 диапозитива: Jзекиил 28:12–14) =ака казва Aоспод
Qехова: =и си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и
съвършен по хубост. (Jзекиил 28:12)
25

=и бе в (ожията градина, в Jдем, ти бе обсипан с всякакви
скъпоценни камъни... (Jзекиил 28:13)

26

=и беше херувим, помазан, за да засеняваш... беше на (ожия
свят хълм;

27

ти ходеше всред огнените камъни.I
(Jзекиил 28:14)

28

4

6 – !ащо има толкова много страдание?
Pуцифер е бил красив ангел, създаден съвършен във
всичките си постъпки. =ой е стоял до (ога като засеняващ
херувим.
29

Pуцифер заемал високопоставен пост в небето. От двете
страни на умилостивилището, или на (ожия трон, стоят
двама ангела – един от дясно и един от ляво. Jдин от тях бил
Pуцифер.
=ой не се задоволявал да бъде до (ога. D;!АP RА (ЪRJ
(ОA! Fещо станало с Pуцифер и близката му връзка с (ога.
(ог казва на Pуцифер:
31

(=екст: Jзекиил 28:15) =и бе съвършен в постъпките си от
деня, в който бе създаден, докато се намери беззаконие в
теб. (Jзекиил 28:15)
32

(=екст: Jзекиил 28:17) ;ърцето ти се надигна поради
хубостта ти, ти разврати мъдростта си поради блясъка си...
(Jзекиил 28:17)
33

=ози красив, високопоставен агнел станал егоцентричен.
=ой пожелал славата и почитта, принадлежащи единствено
на (ога. (ил жаден за власт. Dмал самонадеяността да
оспори (ожието управление на всемира! Mуйте внимателно:
34

(=екст 3 диапозитива: Dсая 14:12–14) !ак си паднал от
небето ти, Rеннице, сине на зората! !ак си отсечен до
земята...
35

А ти думаше в сърцето си: Oе възляза на небесата, ще
възвиша престола си над (ожиите звезди...

36

5

6 – !ащо има толкова много страдание?

30
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... ще бъда подобен на Kсевишния.I
(Dсая 14:12–14)

37

!огато тези надменни думи излезли от устата на Pуцифер,
съвършената любов и хармония в небето били разбити на
милиони егоистични парченца.
38

Fе след дълго Pуцифер започнал да разпространява дух на
недоволство сред другите ангели. (авно, но сигурно
подкопвал основите на (ожията любов и справедливост.
39

40

41

!ато гнили плодове в кутия бунтът плъзнал сред другите
ангели на небето. Fавярно се питате защо (ог не унищожил
;атана още тогава. =ой можел да унищожи Pуцифер и
ангелите, присъединили се към тази революция, с една
ослепителна мълния. Fо не го направил, защото всички
Fегови създания ще Lу служат от страх.
Rа си представим, че (ог ни отнеме свободата на избора и
ни направи роботи. [по желание] !олко деца имате? (ихте
ли искали детето ви да е робот? (ихте ли искали дете, което
е програмирано да изпълнява всичко, което му кажете?I
Rетето ви може да се събуди една сутрин и да каже: Rобре,
мамо, ще си изям ориза. Rа, татко, ще почистя къщата. K
дома си имате робот – студен, механичен робот. =ова вече
не е дете. Dскате ли такова дете? Tазбира се, че не. (ог
също не иска такива деца.
(ог е (ог на любовта. =ой може да бъде щастлив само ако
съществува връзка на обич между Fего и създанията Lу,
които Lу се покланят, защото Aо обичат и Lу се доверяват.

42

;атана оспорил (ожия закон и справедливост, но (ог не ни
налага тези закони, за да покаже кой управлява! =ой ги е
направил, за да защити ;воите създания и да осигури техния
мир и щастие.
43

6
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Fеговите закони са като светофарите и пътните знаци,
поставени за нашата безопасност и благополучие. =ози найвисокопоставен ангел помислил, че може да управлява
вселената по-добре от (ога, своя ;ъздател!
44

;атана, противникът на (ога се превърнал в дявол!

46

47

(Kидео: 10 сек) (ог дава на всички правото на избора да се
покоряват или да не се покоряват. Cаради справедливостта и
любовта (ог позволил на ;атана да демонстрира пред
вселената начина, по който ще управлява света. Fие не
разбираме как е станало всичко това след като (ог е
толкова любящ и добър към всички.
(итката, започнала в небето, не е свършила сменено е само
мястото! Cемята е територията, върху която ще се води
великата борба между доброто и злото, където ;атана ще
демонстрира своето управление и начина, по който ще
ръководи света.
Fо защо Cемята? Cащо нашата земя трябва да бъде

48

(=екст: 1 !оринтяни 4:9) ... показ на света, на ангели и на
човеци. (1 !оринтяни 4:9)

49

50

Cемята току-що е излязла от ръцете на ;ъздателя в цялата
си прелест и съвършенство, което не може да се опише с
думи.I
Очевидно и ;атана е разбрал това, защото е видял в нея една
награда, която си струва да завладее. Oял да се опита да
присвои тази планета, изпълнена с нежна красота – един
току-що сътворен свят.

7
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51

Kъпреки че Адам и Jва – бащата и майката на човешката
раса – били сътворени съвършени, не им била отнета
възможността да съгрешат. (или свободни да изберат да
обичат и да следват (ога или да не се съобразят с Fеговите
наставления.I
=яхната верност обаче трябвало да бъде изпитана и този
изпит щял да се съсредоточи върху едно-единствено дърво.
(ог ги предупредил:
(=екст 2 диапозитива: (итие 2:16, 17) От всяко дърво в
градинта свободно да ядеш;

52

53

но от дървото за познаване на доброто и злото да не ядеш от
него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще
умреш.I
((итие 2:16, 17)I
=ова навярно е било разумно изискване. =е сигурно са се
почувствали в безопасност. Fо човек е най-уязвим, когато
се чувства сигурен и не се пази.
Jто какво се случило с Jва. ;атана използвал
свръхестествената си сила, за да я измами. =ой рядко
действа открито и е голям измамник. Dзползва организации,
хора, дори една змия!

54

Jто защо ап. Uавел казва:

55

(=екст 3 диапозитива: Jфесяни 6:11, 12) Облечете се с
(ожието всеоръжие, за да можете да устоите срещу
хитростите на дявола.
56

Cащото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу
началствата, срещу властите,

57
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срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
(Jфесяни 6:11, 12)

58

Jва била измамена. =я изобщо не подозирала, че думите на
говорещата змия идват от ;атана. Rяволът, говорещ чрез
нея, я попитал:

(=екст: (итие 3:1) ... Dстина ли каза (ог да не ядете от
всяко дърво в градината?I
((итие 3:1)
60

(=екст 4 диапозитива: (итие 3:2–4)I
Hената рече на змията: От плода на градинските дървета
можем да ядем;
61

но от плода на дървото, което е всред градината,

62

(ог каза: Rа не ядете от него, нито да се допрете до него, за
да не умрете.

63

А змията рече на жената: Fикак няма да умрете. ((итие 3:24)

64

Fа Jва може да й е минало през ум, че твърдението на
змията е различно от това, което (ог им е казал. Усещайки,
че е объркана, змията бързо продължила:
65
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(=екст: (итие 3:5) Fо знае (ог, че в деня, когато ядете от
него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като (ога, да
познавате доброто и злото.I
((итие 3:5)
66

Rяволът намекнал, че (ог не е справедлив, че задържа нещо
добро. =ой бил обладан от желание да бъде като (ога и това
довело до падението му. =ова се сторило толкова приятно и
на Jва, че се е поддала на измамата.
67

(=екст 2 диапозитива: (итие 3:6)I
D като видя жената, че дървото беше добро за храна и че
беше приятно за очите,
68

дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му, та яде...
((итие 3:6)

69

Jва дала от плода и на Адам и той ял.

70

Адам и Jва не издържали (ожията проверка за любов и
вярност и не след дълго разбрали, че нещо не е наред.

71

;атана отвлякъл новосъздадения свят! От този момент той
предявява претенции за титлата Uринц на този свят.I
Aосподар на планета в бунт! Адам и Jва се вслушали в гласа
на нечестивия.
72
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73

!ъм края на този най-трагичен ден (ог дошъл в прохладата
на вечерта както обикновено и извикал Адам и Jва.I
Rо този момент това бил най-щастливият миг от деня –
възможност да се разходиш и да поговориш директно с (ога,
!ойто ги бил създал. =ози ден обаче избягали и се скрили в
храстите!
Fакрая Адам се измъкнал от храстите в градината и
признал:

(=екст: (итие 3:10)I
... Mух гласа =и в градината и уплаших се, защото съм гол,
и се скрих.I
((итие 3:10)
75

Rо този момент Адам никога не изпитвал страх, но ето
какво причинява грехът. Aрехът кара човек да се страхува
дори от (ога.
76

(=екст: (итие 3:11)I
(ог му рече: ... Rа не би да си ял от дървото, от което ти
заповядах да не ядеш? (;тих 11)I
Адам отвърнал:
77

78

(=екст: (итие 3:12)I
... Hената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от
дървото, та ядох.I
((итие 3:12)I
Uреди няколко часа Адам бил готов да умре с Jва. А сега не
само я обвинил, но обвинил и (ога затова, че я създал.
Aгрехът разбива съвършената любов!
Jва също намерила кого да обвини. !огато (ог я попитал
какво е направила, тя отвърнала:

79
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80

(=екст: (итие 3:13)I
...Cмията ме подмами, та ядох.I
((итие 3:13)I
Jва също обвинила (ога! ; други думи тя казва следното:
Cмията, която =и направи, ми навлече тези неприятности.
=ози ден Адам и Jва били обречени на смърт! Cа да попречи
на Адам и Jва да ядат от дървото на живота, (ог ги изгонил
от градината, която била техен дом. Rяволът казал, че няма
да умрат, но (иблията казва:

81

(=екст: (итие 5:5)I
D всичките дни на Адама колкото живя станаха деветстотин
и тридесет години и умря. ((итие 5:5)I
=е разбрали твърде късно, че дяволът е
82

(=екст: Qоан 8:44)I
...лъжец и на лъжата баща. (Qоан 8:44)

83

Pесно е да обвиним (ога за световните проблеми и
опустошения, но всъщност ;атана е отговорен за всичко
това.
84

(Kидео: 10 сек.) ;атана причинява бедите на тази планета и
ни кара да грешим и страдаме. Dсус разобличава дявола и
начина, по който измъчва хората.
85

Jдна събота, докато поучавал в синагогата, Dсус забелязал
прегърбена жена. Kпечатлен от трагичния й живот, Dсус я
изцелил.
86

Fачалниците веднага Aо разкритикували, защото
изцелението станало в събота – (ожия свят ден за
поклонение. Обърнете внимание как =ой защитил
постъпката ;и:
87
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(=екст 2 диапозитива: Pука 13:16)I
А тая, като е Аврамова дъщеря, която ;атана е държал цели
осемнадесет години,
88

не трябваше ли да бъде развързана от тая връзка в съботен
ден? (Pука 13:16)

Dсус заявява, че ;атана е държал тази жена осемнадесет
години.I
;атана е виновният! Kсъщност той е злата сила, която стои
зад всички катастрофи и страдания, мъки и смърт!
90

Lоже би никъде в (иблията не виждаме по-ясно
стратегията на ;атана, отколкото в първата глава на
книгата Qов, където е записан разговор между дявола и
(ога.
91

Dзвестно време след падането на ;атана (ожиите синове се
представили пред Aоспода. ;атана също дошъл.I
Uомислете само! ;реща на (ожиите синове, на която
;атана идва без да е поканен!
92

93

(=екст 2 диапозитива: Qов 1:7)I
AО;UОR рече на ;атана: Откъде идеш?I
(Qов 1:7)I
; други думи: кой те покани? ; какво право идваш тук?
;атана отвърнал на (ога:
... От обикаляне на земята и от ходене насам-натам по нея.I
(Qов 1:7)I
;атана претендира, че е владетел на планетата Cемя. =ой е
завладял мястото на Адам!

94

Адам е наречен син на (ога (вижте Pука 3:38) както и
останалите, дошли през онзи ден на среща с (ога.

95
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Kъзможно ли е те да са представителите на други светове,
както Адам отначало бил представител на нашия свят?I
Kъв всеки случай претенциите на ;атана да представя
Cемята не остават без възражение. Aоспод казал на ;атана:
96

(=екст 4 диапозитива: Qов 1:8, 9, 11)I
... Обърнал ли си внимание на слугата Lи Qов, че няма
подобен нему на земята,
97

човек непорочен и правдив, който се бои от (ога и се
отдалечава от злото?

98

А ;атана в отговор на AО;UОRА рече: Rали без причина се
бои Qов от (ога?

99

Fо сега простри ръка и допри се до всичко, що има, и той ще
=е похули в лице!I
(Qов 1:8, 9, 11)
100

!акво предизвикателство! ;атана заявил, че (ожиите
благословения над Qов били единствената причина, поради
която Qов бил верен на (ога, а не че го е обичал и му е
вярвал.
101

(=екст 2 диапозитива: Qов 1:12)I
D AО;UОR рече на ;атана: Jто, в твоята ръка е всичко, що
има той; само на него да не туриш ръка.
102

=огава ;атана излезе от присъствието на AО;UОRА. (Qов
1:12)I
;атана си тръгнал, горящ от нетърпение да сложи ръка
върху притежанията на Qов.
103
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Ударите скоро започнали да падат.I
Uърво, савците откарали добитъка на Qов и избили слугите
му.
104

Kторо, ударил гръм и убил овцете и овчарите му.

=рето, халдейците отвлекли камилите му.

106

Mетвърто (най-сърцераздирателната новина), торнадо
разрушило дома на най-големия син на Qов. =ам имало
празненство и десетте деца на Qов умрели!
107

(едният Qов! =ой сметнал, че Aоспод му е отнел всичките
притежания и му е причинил всички беди. =ой не разбирал,
че това е дело на дявола! Kъпреки че бил сломен от скръб,
верността му към (ога не се променила.
108

109

(=екст: Qов 1:21)I
... Aоспод даде, Aоспод отне; да бъде благословено
Aосподнето име. (Qов 1:21)I
Kъпреки че не можел да разбере трагедиите, отнели
притежанията и децата му, Qов продължил да вярва в (ога
по същия начин. ;атана обаче още не бил приключил. =ой
предизвикал (ога отново:
(=екст 3 диапозитива: Qов 2:4–6)I
... Kсе, що има човек, ще го даде за живота си.

110
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6 – !ащо има толкова много страдание?
Fо простри ръката ;и сега, та се допри до костите му и до
месата му, и той ще =е похули в лице!

111

D Aоспод рече на ;атана: Jто, той е в ръката ти; само
живота му опази.I
(Qов 2:4–6)
112

Dзпитанието започва! Rали Qов ще остане верен на (ога,
когато връхлетят трудности, или ще обърне гръб на (ога?

113

(=екст 2 диапозитива: Qов 2:7) I
=огава ;атана излезе от присъствието на Aоспода,

114

та порази Qов с лоши цирки от стъпалата на нозете му до
темето му. (Qов 2:7)

115

Ако някога сте имали циреи, знаете колко много боли само
един цирей. Uредставете си, че сте покрити с циреи от глава
до пети!
116

Kъпреки че ;атана го лишил от имот, деца и здраве, Qов
останал верен на (ога. !акъв човек! K (иблията се казва:

117

Kъв всичко това Qов не съгреши, нито се изрази безумно
спрямо (ога. (Qов 1:22)

118
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но ;А=АFА е виновникът, отговорен за цялото зло на
планетата Cемя!

119

!ой откраднал добитъка и погубил служителите му?I
;А=АFА!

!ой предизвикал торнадото и убил синовете и дъщерите
му?I
;А=АFА!
121

Aоспод може да допусне да ни връхлетят трудности, за да
изпита верността и любовта ни,

122

но ;А=АFА е виновникът, отговорен за цялото зло на
планетата Cемя!

123

124

Fие с вас сме въвлечени в центъра на зашеметяваща
космическа драма, конфликт между властта и беззаконието,
между =вореца и ;атана, първоначалния бунтовник.I
Fе сме зрители. Fие сме участници, независимо дали го
желаем, или не.
Dдеята, че ;атана е само мит или влияние, ни оставя
напълно неподготвени пред интелигентното същество,
каквото връщност е той.

125

K книгата Откровение се казва:

126
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(=екст 2 диапозитива: Откровение 12:12)I
Cатова веселете се небеса и вие, които живеете в тях. Fо
горко на вас, земьо и море!
127

Cащото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че
му остава малко време. (Откровение 12:12)I
Ап. Uетър ни предупреждава:
128

(=екст 2 диапозитива: 1 Uетрово 5:8)I
(ъдете трезвени, будни, Uротивникът ви, дяволът, като
рикаещ лъв обикаля,
129

търсейки кого да погълне. (1 Uетрово 5:8)

130

Rори ;атана да върши най-лошото, =ворецът (ог има
възстановителен план, според който Fеговият ;ин –
Fеговият скъпоценен ;ин, се съгласил да плати дълга ни, за
да имаме вечен живот.
131

(иблията сравнява ;атана с ревящ лъв.

132

;атана се опитал да убие детето Xристос чрез цар Dрод.
(Uланът му бил осуетен.)

133

(Kидео: 10 сек.) Uрикрит под външността на небесен ангел,
;атана отишъл при Dсус в пустинята с три големи
изкушения (Uланът му бил осуетен.)
134
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;атана се опитал да убие Dсус чрез тълпата на Aолгота.
(Uланът му е бил осуетен завинаги.)

135

=ози ден ;атана станал победен враг! Xристос чрез смъртта
;и извоювал правото да унищожи злото и страданието.I
Ап. Uавел пише в Jвреи 2:14:
137

(=екст 2 диапозитива: Jвреи 2:14)I
D тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, то
и =ой, подобно на тях взе участие в същото,
138

за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч
дявола.

139

140

;атана демонстрира пред всички разумни същества на
вселената що за личност е. =ой продължава да разкрива
начина, по който би управлявал света.I
=орнадо, земетресения, наводнения, престъпления, болести,
скърби и болка!I
=ова виждаме около нас.
Fевидими зад всички тях стоят свръхестествените прояви на
;атана.

141
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136

Kъпреки че има Aолгота, има и възкресение! ;лава на
(ога!I
D така (ог дал ;воя ;ин; ;инът дал ;ебе ;и, за да отмени
твоята и моята съдба. =ова е било ден на победа, ден за
прогласяване на освобождение на всички затворници на
дявола на планетата Cемя.

6 – !ащо има толкова много страдание?
=ези трагедии не са действия на (ога – те са действия на
дявола.

142

Lожете да питате отъкде идват скърбите, болките и
трудностите в живота ви. Lожете да се питате защо сте
загубили дете или любим човек и да задавате въпроса: !ъде
е (ог?
143

K (иблията пише, че (ог е тук. =ой преживява заедно с вас
болката, скръбта и трудностите.I
=ой скоро ще дойде и ще се премахне греха и страданието.
144

145

Rобрата новина е, че тази божествена планета, отвлечена от
;атана, скоро ще бъде освободена.I
=ази истина трябва да премахне страховете на
неспокойните, разтревожени жители на съгрешилата
планета! (ог има план да унищожи ;атана – измамника
дявол – и ние ще разберем какъв точно е този план през
следващите ни срещи. Rа видим какво казва (иблията за
;атана:
(=екст 3 диапозитива: Jзекиил 28:16, 18)I
... Аз те изтребих, херувиме засеняващи...

146

... затова извадих огън изсред тебе;

147

който те изяде, и те обърнах на пепел по земята... (Jзекиил
28:18)I
Aрехът и страданието ще изчезнат завинаги.
148

20

6 – !ащо има толкова много страдание?
Rа, приятелю, Dсус идва скоро! Fе като смирен Aалилеянин,
не като подиграван, оплюван и отричан. Fе като разпънат на
кръст,
149

но като Yар на царете и Aоспод на господарите с правото да
царува! =рябва да се приготвим да Aо посрещнем, защото
ако пропуснем да го направим, ще пропуснем всичко.

151

(Kидео 12 сек.) Fа кого да вярваме? !ого да следваме?I
Jдин любящ (ог или паднал ангел?I
Tазделителната линия е начертана; целият свят е разделен на
две.I
=и на кого си верен?I
Fа чия страна си?
!ъм всяко неспокойно, самотно сърце, към всяка болна и
виновна душа, към всички ;вои деца на планетата в бунт
Dсус отправя любящата покана:

152

(=екст: Lатей 11:28)I
Jлате при Lене всички, които се трудите и сте обременени,
и Аз ще ви успокоя.I
(Lатей 11:28)
153

(=екст: Qоан 6:37)I
...който дойде при Lене, никак няма да го изпъдя. (Qоан
6:37)I
Fе е ли това прекрасна новина?
154
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150
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155
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Dсус е с нас през всичките ни трагедии, скърби и
разочарования. =ой разбира болката, която изпитвате
сега.Tазбира какво значи тялото ви да е разядено от
болести.I
Dсус познава болката. =ой я преживял, когато жестоки хора
забили остри пирони в ръцете Lу. =ой познава самотата.I
Uреживял я е, когато провиснал сам в тъмнината на кръста.I
Dсус познава бедността. =ой я преживял, когато често ходел
по прашните улици на Uалестина гладен и без собствен дом.
Jлате при Fего днес!I
=ой ще ви даде нова надежда и насърчение. =ой е найдобрата от всички новини.I
;коро един ден Dсус ще дойде отново и ще сложи край на
всички страдания в живота. Oе дойде отново, за да установи
един съвсем нов свят. Aрехът и грешниците ще бъдат
унищожени.I
;атана ще бъде победен окончателно, напълно и изцяло.
Dсус копнее да ви върне в (ожието семейство, да ви даде
вечен живот на възобновената планета. =рябва се вземе
решението – кой ще бъде твой Aоспод и Учител?I
Uриятелю, това решение е въпрос на живот и смърт! Fе
искаш ли да избереш още сега Xристос да бъде твой Yар?
=ой чака. Tъцете Lу са протегнати широко. =ой казва: Jла!
Jла! Jла!I
Oе склоните ли глава и ще кажете ли: Rа, Dсусе, идвам при
=еб.

7 – !дин живот промени света
!ой може да промени и твоя живот.

1

2

!емата на разговора им през онзи горещ летен средобед бил
Cсус Dристос. Атеистът задал на своя приятел християнин
няколко изключително важни въпроса. Gъпроси като
следните:?
>ащо си християнин? !ова не е ли стечение на
обстоятелствата? Hодил си се в християнска страна, нали??
>ащо Cсус е различен от другите велики личности??
Cсус нещо повече ли е от нравоучител или философ??
Откъде си сигурен, че Cсус е всичко, което !ой сам твърди,
че е? >ащо смяташ, че Cсус е божествен и че вечният
живот, който предлага, е реалност??
Gъпросите на атеиста са хубави.?
Kеговият приятел християнин му дал няколко отговора. Kе
се съмнявам, че има сериозни отговори на тези въпроси и че
разбирането им означава вечен живот.
G нашия свят определено има известни хора. Dора, дали своя
принос, за да стане светът място за по-добър живот.

4

Lаре, президенти, религиозни и военни лидери, учени и
художници са оставили своя следа в света.?
!ехните имена са известни по цял свят.
5
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3

0вама души пътували дълго с влак през 9ъединените щати.
;ътуването им било продължително и те разговаряли за
всичко, което им дойде на ум – за времето, за политика, за
случки от детството си, за семействата и брака си.
>аговорили се и за религията.?
@диният бил атеист, другият – християнин. @диният изобщо
не вярвал в Bога. 0ругият имал силна вяра в Bога. @диният
никога не бил чел Bиблията. 0ругият я четял редовно.

7 – !дин живот промени света

6

7

@дно име стои над всички останали. 0ори историята е
разделена на години преди и след Kеговото рождение.?
!ова име е Cсус.?
Cсус е най-известното име в историята. @дно е да си чул
това име и друго – да знаеш кой всъщност е !ой.
!ази вечер искам да ви представя по-пълно Cсус от
историята – Cсус от Bиблията. 0а започнем от началото.?
Kавярно се питате кой е Cсус? 9 какво е различен? 0али е
бил просто добър човек, морален учител или философ??
0вама от Kеговите ученици също си задавали тези въпроси.
Nогато срещнал двама ученици по пътя за @маус в неделята
след възкресението 9и,

8

Cсус им посочил пророчествата, които се изпълнили през
последните дни.

9

(!екст 3 диапозитива: Oука 24:25, 27)?
... О, несмислени и мудни по сърце, да вярвате всичко, което
са говорили пророците!...
10

C като почна от Pойсей и от всичките пророци,

11

тълкуваше им писаното за Kего във всичките ;исания.
(Oука 24:25, 27)

12

Kека разгледаме фактите, доказващи, че Cсус е Pесия.

13

2
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9GHЪD@9!@9!G@KО!О PУ HОS0@KC@ Pного преди
Cсус да бъде роден от Pария, Cсая е пророкувал:

14

(!екст 2 диапозитива: Cсая 7:14)?
>атова Tоспод сам ще ви даде знамение:

15

16

17

(Gидео: 5 сек.) Cсус има много имена – @мануил, Cсус,
9пасител, Dристос и Pесия. ;ророчеството на Cсая за
непорочното рождение на 9пасителя е написано 600 години
преди Cсус да се роди. @дин ангел цитира точно това
пророчество като доказателство, че Cсус е Pесия.?
Kека видим как ангелът описал на Pария непорочното
рождение на Cсус.
(!екст 2 диапозитива: Pатей 1:18)?
А рождението на Cсус Dристос беше така: 9лед като бе
сгодена майка Pу Pария за Uосиф,

18

преди да се бяха съединили, тя се намери непразна от 9ветия
0ух. (Pатей 1:18)

19

P@9!ОHОS0@KC@!О PУ

20
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@то, девица ще зачне и ще роди 9ин и ще Tо нарече
@мануил. (Cсая 7:14)
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21

22

23

(!екст: Pихей 5:2)?
... Gитлеем... от теб ще излезе за Pен един, Nойто ще бъде
владетел в Cзраиля...?
(Pихей 5:2)?
>абележително е, че Cсус е роден във Gитлеем – града,
предсказан в пророчеството 700 години преди това.
(!екст: Pатей 2:1)?
... Cсус се роди във Gитлеем Юдейски...?
(Pатей 2:1)?
Kовият >авет потвърждава изпълнението на пророчеството
на Pихей. Cсус е повече от добър човек, повече от
нравствен учител, повече от морален философ. !ой е
божественият 9ин на Bога.?
Hодил се от девица, както предрекъл пророк Cсая. Hодил се
във Gитлеем, както предрекъл пророк Pихей.
Bиблейското пророчество разкрива ясно значителните
детайли в живота на Dристос стотици години
предварително. !ези пророчества се изпълняват точно.?
Nогато Адам и @ва съгрешили, Bог имал план. Kеговата
любов изисквала Cсус – Kеговият 9ин, да дойде на земята,
да живее съвършен живот и да умре за нашите грехове. !ой
заема нашето място, за да може да имаме вечен живот, ако
приемем Kеговия план да бъде наш 9пасител. !ози план се
нарича 9;А9C!@O@K ;OАK.
;реди около 2000 години мъдреци от Cзток изучавали
;исанията.?
!е прочели, че ще се появи велик цар, и знаели, че времето е
наближило.

24

>наели, че моментът е настъпил и звездата била белегът на
новородения Lар.?
Открили Tо във Gитлеем и се поклонили и преклонили на
Cсус.
25

(!екст 2 диапозитива: Oука 2:7)?
C роди първородния си 9ин, пови Tо

26
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и положи Tо в ясли, защото нямаше място за тях в
гостилницата. (Oука 2:7)

27

G гостилницата нямало място, затова положили Cсус в
яслата, където хранели добитъка. !ой се родил безпомощен.

28

29

Gъпреки че е 9ин на Bога, !ой е напълно Bог като 9воя
Отец.?
Апостол ;авел казва, че !ой е едно с Bог и че е взел образа
на слуга и е станал подобен на хората.
30

(!екст 3 диапозитива: Wилипяни 2:6) Nойто като беше в
Bожия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи
равенството с Bога,
31

но отказа се от всичко, като взе на себе си образ на слуга,

32

и стана подобен на човеците.?
(Wилипяни 2:6, 7)

33

5
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Pайка Pу била много мила и млада, когато ангелът й казал,
че трябва да роди Bожия 9ин.

7 – !дин живот промени света

34

Cсус станал като нас, за да живее на земята. !ой е чист и
безгрешен и затова може да принесе живота 9и, за да имаме
ние вечен живот.?
;рез последните 24 часа от живота на Dристос се
изпълнили редица пророчества от преди стотици години.
Gземете ;H@0АGАK@!О PУ от Юда например.

35

(!екст: ;салм 41:9)?
9амият ми близък приятел, комуто имах доверие, който
ядеше хляба ми, дигна своята пета против мене.?
;етър попитал Cсус кой ще Tо предаде и Cсус отговорил:
36

... !ой е онзи, за когото ще затопя залъка и ще му го дам...
(Uоан 13:26)

37

L@KА!А, ;OА!@KА KА ;H@0А!@OЯ

38

... C тъй, те ми претеглиха заплата тридесет сребърника.
(>ахария 11:12)

39

(!екст 2 диапозитива: Pатей 26:14, 15)?
!огава един от дванадесетте, наречен Юда Cскариотски,
отиде при първосвещениците и рече:
40

Nакво обичате да ми дадете и аз ще ви го предам? C те му
претеглиха тридесет сребърника.

41
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ОBC0C!@ C BCYУGАK@!О PУ

42

(!екст 2 диапозитива: Cсая 50:6)?
Tърба 9и дадох на биене и бузите 9и на скубачите на косми;

43

не скрих лицето 9и от безчестие и заплювания. (Cсая 50:6)
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44

(!екст: Pатей 26:67)?
!огава Tо заплюваха в лицето и Tо блъскаха; а други Pу
удряха плесници.?
(Pатей 26:67)
45

;HОBОS0АK@!О KА HЪL@!@ C KО>@!@ PУ

46

47

(!екст: ;салм 22:16)?
... ;рободоха ръцете Pи и нозете Pи.?
(;салм 22:16)?
9лед възкресението на Cсус !ома, един от Kеговите
ученици, който се съмнявал, че Cсус е възкръснал,
споменава, че ръцете и нозете на Dристос наистина били
прободени. !ой казва:
(!екст 2 диапозитива: Uоан 20:25)?
... Ако не видя на ръцете Pу раните от гвоздеите и не туря
ръката си в ребрата Pу,

48
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... няма да повярвам. (Uоан 20:25)

49

;HCYC9O@K NЪP ;H@9!Ъ;KCLC!@ Обърнете
внимание как точно се изпълнява това пророчество за
Dристос:
50

(!екст: Cсая 53:12)?
... C към престъпниците бе причислен.?
(Cсая 53:12)
51

(!екст 2 диапозитива: Pарк 15:27, 28)?
C с Kего разпнаха двама разбойници, един отдясно Pу и
един отляво Pу.
52

C се изпълнило писанието, което казва: C с беззаконните се
числи. (Pарк 15:27, 28)

53

DGЪHOЯ! SH@BCU >А 0H@DC!@ PУ Lар 0авид
открива какво ще стане с дрехите на Cсус хиляда години
преди Cсус да умре:
54

(!екст: ;салм 22:18)?
Hазделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха
жребий. (;салм 22:18)
55

(!екст 3 диапозитива: Uоан 19:23, 24)?
А войниците... взеха дрехите Pу и ги разделиха на четири
дяла...
56
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А дрехата не беше шита, а изтъкана отгоре до долу.

57

Hекоха: ... 0а не я раздираме, а да хвърлим жребий за нея
чия да бъде...?
(Uоан 19:23, 24)
58

0УPC!@ PУ KА NHЪ9!А
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59

(!екст: ;салм 22:1)?
Bоже Pой, Bоже Pой, защо си Pе оставил? (;салм 22:1)?
9равнете този стих от 9тария >авет с Pатей 27:46:
60

(!екст: Pатей 27:46)?
Bоже Pой, Bоже Pой, защо си Pе оставил? Cсус изрекъл
тези думи непосредствено преди смъртта 9и в деветия час.
61

Pного от пророчествата били напълно извън
възможностите на Cсус.

62

!ой не би могъл да нагласи месторождението 9и,

63

начина, по който да се роди,

64
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предаването 9и

65

или събитията около смъртта 9и.

66

Cсус е напълно !ози, Nойто твърди, че е – Pесията.?
Nогато увиснал на кръста, с рани от бича, с гвоздеи в ръцете
и нозете 9и, с корона от тръни, подигнаван и осмиван,
67

!ой могъл да повика десет хиляди ангели, за да унищожи
света и да се освободи.?
Kо нямало да може да спаси 9ебе 9и, нас също!
68

69

Yудите ли се понякога дали някой се интересува от вас??
!ОGА @ C9У9!?
!ой доказал това много отдавна на хълма край @русалим!
Nаква любов!?
!я сломява гордите ни сърца. !ой можел да извика десет
хиляди ангели, но слава Bогу, че не го е направи!?
Gместо това !ой умрял за вас и мен!
Kай-важният въпрос е: Nой е Cсус за теб?

70

71

10

Cсус дошъл на нашата планета, за да живее съвършен
живот и да заеме мястото на нашия грешен живот. !ой
умрял със смъртта, с която ние трябва да умрем, за да
живеем завинаги!?
G Bиблията пише следното за Kеговата жертва:
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(!екст 4 диапозитива: Cсая 53:3–7)?
!ой бе презрян и отхвърлен от човеците. Yовек на скърби и
навикнал на печал . . .
72

Kо !ой биде наранен поради нашите престъпления; бит биде
поради нашите беззакония... и с Kеговите рани ние се
изцелихме.
73

Gсички ние се заблудихме като овце...
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74

... !ой беше угнетяван..., но не отвори устата 9и, както
агне, водено на клане...?
(Cсая 53:3–7)
75

!ук откриваме, че Cсус е наречен Агне.?
Kа много места в Bиблията !ой е наричан Агне.

76

(!екст: Откровение 13:8)?
G Откровение 13:8 се говори за книгата на живота на
закланото Агне.
77

(!екст 2 диапозитива: Откровение 5:8, 12) ... и двадесетте и
четири старци паднаха пред Агнето...

78

[казвайки] 0остойно е Агнето, което е било заклано...
(Откровение 5:8, 12.)?
Агнето Cсус спасява всички нас от вечната смърт и вместо
нея ни дава вечен живот.
79
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(!екст: 2 диапозитива: Hимляни 6:23)?
>аплатата на греха е смърт,

80

а Bожият дар е вечен живот в Dриста Cсуса, нашият Tоспод.
(Hимляни 6:23)

81

Адам и @ва съгрешили и били отделени от Bога.?
Bог трябвало да ги изгони от техния дом в градината и
повече не можели да ядат от 0ървото на живота. !яхната
жизненост щяла да намалява постепенно, докато умрат.
82

(!екст: 2 диапозитива: Bитие 3:24)?
!ака !ой изпъди Адама; и постави на изток от @демската
градина херувимите
83

и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към
0ървото на живота.?
(Bитие 3:24)
84

Bог им представил 9воя план да ги спаси.

85

(!екст 2 диапозитива: Bитие 3:15)?
Zе поставя и вражда между тебе и жената и между твоето
потомство [послеводателите на 9атана] и нейното
потомство [последователите на Dристос];
86

то [Cсус] ще ти нарани главата [9атана], а ти [9атана] ще
Pу нараниш петата [Cсус].?
(Bитие 3:15)
87
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Nакво означава наранявам?

88

89

@врейската дума наранявам означава смазвам. 0а смажа
нечия глава е по-сериозно от смазването на нечия пета.?
Dристос ще бъде победител над 9атана.?
Bог е направил нещо друго, което да напомя на човека за
плана Pу да го възстанови.

90

G Bиблията не се казва кога точно е постановена
жертвената система.?
Адам и @ва са били голи и Bог им е направил дрехи от кожи
на животни. ;о-късно Nаин и Авел принасят жертви.
91

(!екст 2 диапозитива: Bитие 4:4, 5)?
Авел принесе от първородните на стадото си и от
тлъстината му,
92

и Tоспод погледна благосклонно на Авел и на приноса му.
(Bитие 4:4)

93

94

Bог не погледна така на приноса на Nаин и Nаин се огорчи
твърде много. (Bитие 4:5)?
Авел принесъл агне, което символизирало Bожието Агне, а
Nаин принесъл плодове.?
Sертвата на Nаин не била проява на вяра в закланото Агне
на Bога.
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!ой е постановил жертвената система. Dората трябвало да
демонстрират вярата си в Агнето на Bога (Cсус), Nоето
един ден щяло умре, за да им даде вечен живот.
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(!екст: @вреи 8:22)?
... Bез проливането на кръв няма прощение. (@вреи 9:22)

95

Nогато Bог извел израилтяните от @гипет, !ой ги научил на
много неща чрез церемониите на светилището, което
заръчал на Pойсей да построи. 9ветилището, или скинията,
било копие на истинската скиния, издигната в небето.
96

@дна от тези церемонии бил празникът ;асха.

97

Kа 14-ия ден от първия месец евреите трябвало да заколят
агне и да намажат с кръвта му праговете на вратите си. !ова
било белег, че са покрити с кръвта на Агнето.
98

;рез тази нощ ангелът-унищожител минавал над домовете,
покрити с жертвената кръв, и не унищожавал никой от
хората вътре.
99

;асхата трябвало да им напомня, че само кръвта на Агнето
може да ги избави от унищожение. Sивотните, които били
принасяни, не можели да очистят греха. Gярата на хората в
Bожията жертва обаче можела да ги спаси от греха.
100

(!екст: @вреи 9:26)?
... !ой се яви, за да отмахне греха, като принесе 9ебе 9и в
жертва. (@вреи 9:26)
101

(!екст: @вреи 10:4)?
>ащото не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне
грехове. (@вреи 10:4)
102
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Uоан Nръстител помазал Pесия и посочил Cсус, като казал:

103

(!екст: Uоан 1:29)?
... @то Bожият Агнец, Nойто носи греха на света! (Uоан
1:29)
104

106

107

Cсус е 9пасителят на света.?
Cсус прощава. Cсус извинява.?
Cсус освобождава от вината.?
Cсус ни учи как да живеем.?
Sивотът на Cсус е пример за нас.?
Cсус дава сила в живота ни.?
Cсус ни променя отвътре.?
Cсус ни дава нов живот.
;о време на един от опитите на Ърнест [екълтън да
прекоси Антарктическия океан през 1914 г. неговият кораб
Cндюърънс (в превод Cздържливост) се разбил в плаващ
леден блок. @кипажът се носил по течението няколко дни,
докато стигне до остров @лефънт.?
[екълтън наредил на моярците да построят лагер, където да
съхранят запасите си и да се опитат да преживеят
настъпващата зима. 9коро обаче разбрал, че никой няма да
дойде да ги спаси.?
Kикой нямал представа къде се намират. Bили отделени от
света от мразовития, бурен Атлантически океан. Cмало
само една надежда – някой да прекоси страшния океан и да
намери помощ.?
[екълтън започнал да приготвя шестметрова лодка за
пътуването. Cзбрал екипаж от шестима доброволци. !е
трябвало да преплуват 1300 километра бурно море, за да
стигнат до норвежката китоловна станция на скования от
лед остров Южна 0жорджия.
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105

Lеремониалната жертвена система сочела към Pесия –
Bожието Агне.?
;ролятата кръв на всяко агне в 9тария >авет в
продължение на векове символизирала пролятата кръв на
Cсус за нас.
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108

109
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!ова изглеждало невъзможно в открита лодка през найбурното време на годината. Kо [екълтън изпратил
моряците.?
0ни наред те се гушели под импровизирания покрив,
насочвайки лодката към най-свирепите вълни. Pолели се
вятърът да не разкъса малкото им платно. Bили подложени
на смразяващ студ, спалните им чували се вдървили от лед.
Oедената вода обливала гърбовете им, мъчел ги глад и
жажда.?
9лед 14 дни, когато почти всички били почти мъртви от
студ и глад, забелязали черните скали на Южна 0жорджия!?
[екълтън успял; скоро един кораб щял да прибере
останалите мъже.?
Nогато погледнал на нашите затруднения и видял, че сме на
изолиран остров, обграден от безкрайното море на греха,
Bог сам се гмурнал в тази вражбедна среда. ;оел върху
9ебе 9и убийствената, ледена необятност на злото в
човечеството.
G целия всемир няма друг като Cсус. @динствено !ой може
да ни спаси. @динствено !ой може да отнеме нашата вина и
да промени живота ни. @динствено !ой може да ни
предложи вечен живот.?
Sелаете ли да вдигнете ръката си сега и да кажете: 0а,
Cсусе, приемам !е като свой Tоспод и 9пасител; 0а,
Tосподи, вярвам, че умря за мен. 0а, Tосподи, предавам
живота си на !еб.?
Gдигнете ръцете си, а аз ще се помоля за вас.
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!айната на безсмъртието

1

2
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3

(/идео: 19 сек.) 2емята трепери. 5ощен трус разлюлява
целия град. Офиси и жилищни сгради се сгромолясват.
@олници, училища и църкви са разрушени.C
2еметресението през февруари 2001 г. в Dл Eалвадор уби
почти 3000 души. Fиляди хора останаха без дом.
Eпасителите търсеха неуморно ден и нощ пострадали.
Откриха само неколцина живи.C
Eлед четири дни непрекъсната спасителна дейност били
готови да се откажат, когато някой забелязал полузаровена
ръка в руините. Hокът бил дори още по-голям, когато
ръката помръднала. Eпасителите започнали да копаят
усърдно.C
2а четири часа открили под отломките мъж на средна
възраст. @ил жив. Оцелял четири дни без храна и вода. /
болницата го попитали как е издържал при подобни
невероятно трудни обстоятелства.C
!ой отговорил: Iмах воля за живот. @орех се за въздух. Jе
исках да умра. /ярвах, че ще дойде помощ.
Jие сме родени с желание за живот.C
/ие и аз сме имали това желание, когато сме се родили.
Iмал го е всеки човек, появил се на този свят.C
!ова може би е най-силното ни желание.C
Kовешките същества ги свързва общото им желание за
живот.
Lогато човешкият живот е в опасност хората извършват
невероятни геройства, за да спасят другите. !ова може да е
дете, паднало в някой кладенец, или пътници на борда на
кораб, изпаднал в беда.

4

5

!ова може да е някой катерач, заседнал в някой опасен
планински зъбер.C
Iли жертви, заклещени в отломките на земетресение.
Lогато нечий живот е поставен на везните, хората правят
всичко възможно, за да го спасят.

1
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6

Iстината, за която никой от нас не обича да мисли, но която
въпреки това си остава истина, е, че животът на всички ни е
в опасност.C
!ова не е просто опасност.C
/сички сме обречени да умрем.
(!екст: Mимляни 6:23)C
2аплатата на греха е смърт, а @ожият дар е вечен живот в
Fристос Iсус, нашият Nоспод. (Mимляни 6:23)

7

Nрехът е отрова, и то смъртоносна.C
От него се умира. 2ащо? 2ащото той ни разделя от
Iзточника на всеки живот – самия @ог, Lойто ни създаде.C
А всеки от нас е съгрешил.
8

(!екст: Mимляни 3:23)C
Pонеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят
от @ога. (Mимляни 3:23)
9

(!екст: Mимляни 3:10–12)C
... Jяма праведен ни един.

10

Jяма никой разумен, няма кой да търси @ога.

11

/сички се отклониха... Jяма кой да прави добро, няма ни
един.

12

Jашите първи родители Адам и Dва, които са прародители
на всички земни жители, избрали да се отделят от @ога, като
не Nо послушали и тръгнали по свой път.
13

2
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(!екст: Mимляни 5:12)C
2атова както чрез един човек грехът влезе в света и чрез
греха – смъртта,
14

и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже
всички съгрешиха.C
(Mимляни 5:12)
15

Jие сме на дъното на яма. 2аклещени и безпомощни.
Обречени сме на смърт, ако някой не ни освободи.C
Rобрата вест е, че има Lой!
17

(!екст: Dфесяни 2:8, 9)C
2ащото по благодат сте спасени, чрез вяра, и то не от сами
себе си, това е дар от @ога,
18

не чрез дела, за да се не похвали никой.C
(Dфесяни 2:8, 9)C
Rа, всички ние съгрешихме. / това няма съмнение! Jие
грешим във всяка егоистична постъпка, дума и дори мисъл.
19

Pредставете си безбройните пъти на ден, в които грешим!C
Pроблемът не е просто греха, който сме извършили, но
фактът, че сме грешници!
20

@олният от неизлечима болест, който отрича състоянието
си и не търси медицинска помощ, ще умре. !ова е съдбата на
грешниците, които не признават духовното си състояние и
не търсят помощ.
21

3
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16

Eмъртта е естествен резултат от греха.C
Eмъртността в резултат от греха е 100 %.C
Адам щял да умре заради своя грях.C
Qе умрат и всички негови наследници – включително всеки
един от нас.
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22

(!екст: Iсая 59:2)C
Jо вашите беззакония [грехове] са ви отлъчили от @ога ви...
(Iсая 59:2)C
@ог е източник на всеки живот. Lогато съгрешил, Адам
започнал да умира.C
Jие всички сме под същата смъртна присъда.C
@огът на любовта обаче не ни съобщава резултата от греха
без да ни даде надежда за спасение!C
Dто това е добрата вест!
(!екст: Mимляни 6:23)C
2ащото заплатата на греха е смърт, а @ожият дар е вечен
живот в Fриста Iсуса, нашия Nоспод. (Mимляни 6:23)

23

(/идео: 3 сек.) Eпасението е дар и не го заслужаваме, не
можем да го изработим чрез добрите си постъпки, нито да го
купим на каквато и да е цена.
24

5нозина смятат, че хората получават прощение и вечен
живот като вършат повече добри дела.C
Eедят върху легла от пирони, като вярват, че измъчвайки
тялото си, могат да спечелят @ожието благоволение.
25

Jякои бият и нараняват телата си с камшици и вериги, други
се раздират с остри куки и

26

ходят боси по горещи въглени, търсейки Jебесното
благоволение чрез необикновено физическо насилие над
себе си.
27

Rруги смятат, че спечелват заслугите на вечния живот, като
изграждат храмове или като хранят светиите,

28

4
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а други смятат, че няма по-велика радост или по-добър
начин да спечелят @ожието благоволение от
поклонническите пътувания до 5ека или от това да умрат,
защитавайки исляма.
29

30

5ного християни вършат несъзнателно същото. !е ходят на
църква, правят дарения, спазват златното правило на
@иблията, смятайки, че така печелят @ожието благоволение
и затова заслужават вечния живот.C
/ъзможно ли е това?

31

5ожем ли да заслужим спасението или да го спечелим както
се печели спортен трофей или златен медал?

32

(!екст: Dфесяни 2:8, 9)C
2ащото по благодат сте спасени, чрез вяра, и то не от сами
себе си; това е дар от @ога;
33

не чрез дела, за да се не похвали никой.C
(Dфесяни 2:8, 9)

34

Jе можем да се спасим чрез собствените си дела – трябва да
разчитаме на @ожията благодат и Jеговата любов и милост,
които !ой ни дава даром.C
Ако успеем да заслужим спасението си, то няма да е дар.
35

Pредставете си, че вашият работодател ви връчи плик и
каже, че това е подарък.

36

5
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5оже ли човек чрез физическо наказание, умствено
терзание или любезни постъпки да подкупи @ога да му
подари прощение и вечен живот?

8 – !оден, за да живее вечно
Ако откриете, че в плика има чек за последните две седмици,
това подарък ли ще бъде?C
JD I АLО E!D NО I2MА@О!ISI!
37

Jо защо всемогъщият @ог, Lойто управлява всемира,

38

(/идео: 12 сек.) се интересува от хората на една планета,
намираща се в края на вселената?C
2ащо не е изоставил тези себелюбиви бунтовници и не ги е
оставил да страдат от последиците на греха?
39

(!екст: 1 Tоан 4:8)C
Отговорът намираме в Pървото послание на ап. Tоан: @ог е
любов. (1 Tоаново 4:8)
40

Jякои от вас са родители.

41

42

2наете какво значи да имате болно дете, което плаче ден и
нощ. Опитвате всичко, за да подобрите положението, но
нищо не помага.C
Sюлеете го, пеете му и опитвате всички съвети, които ви
дават приятели, но нищо не действа.C
Jяма значение колко сте уморени, няма значение откога е
болно детето, идва ли ви на ум да го махнете или да го
оставите да се мъчи само?
Jе? 2ащо? 2ащото обичате още повече това малко
безпомощно дете заради болката и страданието, което то
преживява.C
Dто какъв е @ог!

43

6
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Jеговите деца на планетата 2емя са се разболели от греха

44

и болката и страданието, които преживяват поради греха,
карат @ога да ги обича още повече.

45

46

(!екст: 2 Pетрово 3:9)C
/ @иблията пише, че Nоспод... заради вас търпи за дълго
време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат
до покаяние. (2 Pетрово 3:9)
47

Jезависимо колко добър или лош можете да сте, @ог ви
обича и иска да ви спаси.C
!ой не иска да умрете.
48

Обаче ние всички сме грешни.C
/сички сме в бунт против @ога и сме нарушили Jеговия
закон.
49

Jе може едно земно правителство да толерира беззаконието
и да трае дълго.

50

Jарушителите се наказват.C
Jарушаването на @ожия закон обаче е дори по-сериозно,
защото грехът ни разделя от @ога – единствения, Lойто
може да ни помогне и да ни спаси!
51

7
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@ог никога не е възнамерявал да ни изостави!C
Jикога не е мислил да ни остави да умрем и да страдаме от
резултатите на нашия бунт.
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@ог е @ог на вечната любов, но е и @ог на справедливостта.C
Jа планината Eинай !ой е описал Eебе Eи:

52

(!екст: Iзход 34:6, 7)C
... Nоспод, Nоспод, @ог жалостив и милосерд, дълготърпелив,
Lойто изобилва с милост и с вярност,
53

Lойто пази милост за хиляди поколения, прощава
беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява
виновния...C
(Iзход 34:6, 7)
54

Iма ли решение? Iма ли изходен път?C
Rа, изход има!C
Sюбящият @ог е открил път, за да ни спаси, и при това да
остане справедлив.
55

!ой ни изпратил съвършен 2аместник, Lойто да умре
вместо нас, понасяйки наказанието за греховете ни, за да
можем ние да живеем.C
Tоан, възлюбеният ученик, обяснява това по следния начин:
56

(!екст: Tоан 3:16)C
2ащото @ог толкова възлюби света, че даде Eвоя
единороден Eин,
57

за да не погине ни един, който вярва в Jего, но да има вечен
живот. (Tоан 3:16)

58

8
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59

Iсус дошъл да живее на земята като човек, срещайки
същите проблеми и изкушения, с които се сблъсква всеки
човек.C
!ой живял живот на съвършено послушание.C
Eлед това като безгрешен представител на човешката раса
Fристос взел доброволно върху Eебе Eи вината на всеки
човек на земята и умрял заради всички нас.
(!екст: Mимляни 5:19)C
Pавел пише, че както чрез непослушанието на единия човек
станаха грешни мнозината,

60

61

62

63

64

Eмъртта на Iсус в никакъв случай няма за цел да
удовлетвори @ожия гняв.C
Iсус е решил да умре, за да ни спаси от греховете ни, и @ог
толкова ни обича, че се е съгласил да отдаде собствения Eи
Eин за нас.C
Iсус бил @ожието Агне, жертвеното Агне!
(/идео 25 сек) Lато @ожи избран народ израилтяните се
скитали в пустинята край планината Eинай, след като били
освободени от Dгипет чрез 5ойсей. !е ежедневно и нагледно
представяли в символи и церемонии @ожия план за
изкуплението на падналия човек. Eкинията в пустинята,
построена според @ожиите специални указания и служби,
постановени от @ога, насочвала постоянно вниманието на
хората към бъдещата Nолгота – хълма, на който Iсус ще
умре, където истинското Агне щяло бъде принесено за
греховете на цялото човечество, давайки на всички надежда
и уверение за прощение и спасение.
Nрешникът идвал, носейки жертвеното животно. Pоставял
ръката си върху главата на животното и изповядвал греха
си. Eлед това вдигал ножа и го убивал, което означавало, че
греховете му са причинили смъртта на жертвения Агнец,
представляващ Iсус.

9
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така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат
праведни.C
(Mимляни 5:19)
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65

Jеприятно, да. Lръстът на Nолгота обаче, донесъл
обещание за вечен живот в човешкото сърце, бил още понеприятен.C
Kрез този акт @ог демонстрира, че грехът причинява смърт
или на грешника, или на невинната жертва.
@ожият народ в библейските времена е принасял жертви, за
да покаже вярата си в идващата смърт на @ожия Eин, Онзи,
Lойто щял да умре за човека като негов заместник.

66

67

(!екст: Tоан 1:29)C
Iсус е бил истинската жертва. Lогато дошъл, за да се
кръсти, Tоан казал: ... Dто @ожия Агнец, Lойто носи греха
на света!C
(Tоан 1:29)C
Jелепо е, че някои от хората, които дошъл да спаси,
замислили да Nо убият!C
Iсус бил бит, подиграван и осъден на смърт чрез един от
най-лошите видове екзекуции.
(!екст: 1 Pетрово 2:22)C
Rа, както казва @иблията, !ози, Lойто грях не е сторил,
нито се е намерило лукавщина в устата 5у, умрял на кръст!C
(1 Pетрово 2:22)

68

Fристос е бил разпънат по време на празника Pасха. Jа
този празник е имало обичай римските управници да
освобождават един от престъпниците в знак на добра воля.
!ълпата предпочела това да бъде /арава, а Iсус да умре.
69

Pри смъртта Eи Iсус бил идентифициран с грешниците.C
@ил разпънат между двама разбойници! Lогато @ог
поставил върху Jего греховете на целия свят,
70

71

10

(!екст: 5атей 27:46)C
!ой извикал: @оже 5ой, @оже 5ой, защо си 5е оставил?
(5атей 27:46)C
Iсус почувствал ужасната раздяла, която грехът поражда.
Iсус не могъл да понесе агонията от раздялата с Отец.C
!ова разбило сърцето 5у.
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(!екст: 5арк 15:31)C
!ълпата крещяла: ... Rруги е избавил, а пък Eебе Eи не
може да избави. (5арк 15:31)
72

73

Lъм Iсус се отнесли така, както заслужаваме ние, за да
може към нас да се отнесат така, както !ой заслужава.C
!ой бил осъден заради нашите грехове и понесъл нашата
смърт, за да можем да имаме вечен живот.C
Pо този начин @ог може да ни даде вечен живот и при това
да остане справедлив.C
Jе поради някое от добрите ни дела, но защото @ог може да
ни даде кредит за това, което Fристос е направил – заради
съвършения живот, който е живял.
(!екст: Dфесяни 2:8)C
Pавел, апостолът на езичниците, заявява: 2ащото по
благодат сте спасени чрез вяра... (Dфесяни 2:8)C
!ази вяра е самата същност на спасението.

75

Lогато филипянинът, който бил затворил Pавел, го попитал
какво да направи, за да се спаси, Pавел отвърнал:

76

(!екст: Rеяния 16:31)C
... Pовярвай в Nоспод Iсус Fристос и ще се спасиш...
(Rеяния 16:31)
77
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74

!ова било вярно!C
Jе можел да избави Eебе Eи, въпреки че е помагал на
другите. !ой бил @ог, Lойто заплащал цената за изгубената
раса, за нарушения закон и заплатата на греха.C
@ог, Kиято любов не може да бъде удовлетворена, докато
човекът не бъде възстановен в Jеговото семейство,
направил така, че собственият 5у Eин да умре вместо него,
като негов 2аместник.

8 – !оден, за да живее вечно
Jе е достатъчно обаче да приемете, че Fристос е живял на
земята. !ова не е спасителна вяра.C
Iма още нещо.
78

(!екст: Яков 2:19)C
/ @ибилята пише, че ... дяволите също вярват и треперят.
(Яков 2:19)
79

Rа вярваме в Iсус означава нещо повече, отколкото само да
признаем, че е умрял преди повече от 1900 години. /
@иблията пише, че
80

(!екст: Pритчи 3:5, 6)C
Уповавай на Nоспода от все сърце и не се облягай на своя
разум;
81

82

83

84
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във всичките си пътища признавай Jего и !ой ще оправя
пътеките ти. (Pритчи 3:5, 6)C
/ярвате ли 5у? Jаистина ли 5у се доверявате? Rостатъчно
ли е, за да 5у позволите да поеме управлението в живота
ви?
Eпасителната вяра е доверие в жертвата на Fристос като
пълна и достатъчна цена за всеки грях, който сме
извършили.C
!ова означава, че ни спасява не това, което правим, но
извършеното от Fристос на Nолгота.
Jикой човек не може да се похвали, че е спасил себе си.C
Eлавата принадлежи изцяло на @ога! @лагодат от @ожия
страна и вяра от страна на човека – това е пълното доверие в
@ога, доброволното отдаване на контрола на нашия живот в
ръцете на @ога.
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85

Pолучаването на спасението е толкова просто, макар че
толкова много хора са направили то да изглежда като нещо
трудно и сложно.C
/ъпросът, на който трябва да си отговорим, е същият, който
надзирателят на Pавел и Eила извикал през онази ужасна
нощ във Wлиипи, когато земетресение отключило всички
врати в затвора:
(!екст: Rеяния 16:30)C
Lакво да направя, за да се спася?

86
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Iма само четири неща за спасението, които трябва да
знаете, за да бъдете спасени.C
Eамо четири.
87
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(!екст: Dфесяни 2:8, 9)C
WАL! №1: Eпасението е дарC
2ащото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами
вас, това е дар от @ога; не чрез дела, за да се не похвали
никой. (Dфесяни 2:8, 9)C
/ъпросът сега е: 2ащо спасението трябва да бъде дар?C
Pричината за това ни отвежда до факт номер две.
(!екст: Mимляни 3:23)C
WАL! №2: /сички съгрешихме.C
/ Mимляни 3:23 пише: Pонеже всички съгрешиха и не
заслужавата да се прославят от @ога.

89
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!ова означава, че аз не заслужавам този дар. Jе заслужавам
спасение. Lакто виждате, аз съм съгрешил. Jе съм достоен
за @ожията слава. Ако спасението зависи от моята доброта,
никога няма да го заслужа, защото съм съгрешил – никога
не мога да бъда достатъчно добър.C
Iменно това е причината, поради която спасението трябва
да бъде дар за мен, защото не мога да го изработя и не го
заслужавам. /сички ние съгрешихме и не заслужаваме
@ожията слава.
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91
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(!екст: Mимляни 6:23)C
WАL! №3 Pроблемът: Nрехът означава смърт. Mимляни
6:23: 2аплатата на греха е смърт.C
!ова е големият проблем, пред който сме изправени.C
Аз съм грешник, следователно заслужавам смърт.C
Jе заслужавам дара на спасението.C
Jе заслужавам този подарък.C
Mазбирате ли сега защо трябва да бъде безплатен? 2ащото
всички съгрешихме и не заслужаваме @ожията слава.C
Pроблемът е, че като грешник заслужавам да умра. @ог
обаче има разрешение на проблема.
(!екст: Mимляни 5:8)C
WАL! №4: Mешение: Iсус умря за нас. / Mимляни 5:8 се
казва: Jо @ог препоръчва Eвоята любов към нас в това, че
когато бяхме още грешници, Fристос умря за нас.C
Jе е ли прекрасно това? Iсус е умрял за мен, грешника.
Pриятелю, !ой е умрял и за теб!
Kетири прости факта. Jека да ги разгледаме отново:

93

1. Eпасението е дар.

94

2. /сички съгрешихме.

95

3. Pроблемът: Nрехът означава смърт.

96
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4. Mешението: Iсус е умрял за нас, което означава живот за
нас, ако Nо приемем за наш Eпасител.

97

98

Rокато бяхме още грешници, Iсус е умрял за нас. Jе Nо ли
обичате, приятелю?C
Jе Nо ли обичате затова, че е умрял за вашите и моите
грехове?C
Jе Nо ли обичате затова, че ни е дал дара на спасението?
5ожете да попитате: Lак мога да приема този дар?

100

101
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(!екст: Откровение 3:20)C
@иблията ни дава отговора на този въпрос в Откровение
3:20:C
Dто, стоя на вратата и хлопам.C
Lогато на вратата на дома ти похлопа Онзи, Lойто има
вечен живот, ще Nо оставите ли отвън, или ще Nо поканите
вътре?
Mазбра се, ще отворите вратата и ще го поканите! /иждате,
че като приемем Iсус, получаваме дара на вечния дар, който
!ой носи със Eебе Eи.C
Jе е ли прекрасно! Iсус желае да влезе в нашия живот. Jие
Nо приемаме.
Dто как приемаме този дар.C
Pросто казваме: @лагодаря !и, Iсусе!C
/лез в живота ми. /лез в сърцето ми.C
Pоеми контрола в живота ми – поеми контрола в сърцето
ми.C
Lогато Iсус влезе, ние Nо приемаме като наш Pриятел, като
Eпасител, Nоспод и Учител.
Rве важни неща се случват, когато поканим Iсус в сърцата
си – когато Nо приемем в живота си.

103
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104

(!екст: 1 Tоаново 1:9)C
Pърво изповядваме греховете си и приемаме прощението
5у.C
Ако изповядваме греховете си, !ой е верен и праведен да ни
прости греховете
и да ни очисти от всяка неправда. (1 Tоаново 1:9)C
Pриятелю, това е прекрасно обещание.

105
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Jяма значение какво сме вършили или какви сме били, няма
значение какъв живот сме водили досега, дори да сме били
най-ужасните грешници, можем да дойдем при Iсус и да
приемем този дар на спасението. 5ожем да изповядаме
греховете си и да приемем пълно и съвършено прощение.
/ @иблията се казва, че Iсус хвърля греховете ни в
морските дълбочини и никога повече няма да Eи ги спомни.

107
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Pриятелю, когато прощава, Iсус забравя. Iма ли някой
грях, който сте изповядали на @ога, но въпреки това се
чувствате прокълнат и обременен от вина? Jавярно смятате,
че има някой грях, който е прекалено голям и @ог не може
да го прости.C
!рябва да вярваме в това, което @ог казва.C
/ 1 Tоаново 5:10 се заявява съвсем ясно, че ако не вярваме в
@ога, изкарваме @ога лъжец.
(!екст: 1 Tоаново 5:10)C
Lойто вярва в @ожия Eин, има това свидетелство в себе си;

109

който не вярва в @ога, направил Nо е лъжец,

110
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защото защото не е повярвал свидетелството, което @ог е
свидетелствувал за Eина Eи. (1 Tоаново 5:10)C
Lогато обещава, че ще прости грехове ни и ще отнеме
вината ни, Iсус ще изпълни обещанието Eи.
111

Lогато прощава, Iсус забравя. I ние също трябва да
забравим!

112
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Lакто виждате, идваме до Iсус, приемаме дара на
спасението, каним Nо в живота си и първото нещо, което се
случва, е, че !ой ни прощава и ни очиства. Iзмива ни и
хвърля греховете ни в морските дълбочини.C
Jе е ли прекрасно това, приятелю?C
Jе обичате ли вашия и моя Eпасител?C
Eтава обаче и нещо друго, когато приемем Iсус в сърцата
си.
Iсус ни дава сила да победим греховете си и да заприличаме
все повече на Jего – да ходим по стъпките 5у.C
Lрадецът повече не краде.C
Sъжецът повече не лъже.C
Алкохоликът повече не пие.
(!екст: Tоан 1:12)C
Обърнете внимание на Tоан 1:12: А на ония, които Nо
приеха, даде правото да бъдат @ожии чеда,

116

сиреч на тия, които вярват в Jеговото име.C
!ой ще ни даде сила да станем Jегови деца, Jегови синове,
Jегови дъщери. Jие вече не сме под контрола на Eатана.C
Jе сме вече деца на тъмнината.
117

17

8 – !оден, за да живее вечно

(!екст: Rеяния 3:19)C
Dто какво заявява Pетър в Rеяния 3:19: 2атова покайте се и
обърнете се, за да се заличат греховете ви...
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Iсус ще ни даде сила да ходим по Jеговите стъпки. Lогато
вярваме в Jего, когато приемаме дара на спасението, !ой ше
ни даде сила да станем победители.
118
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Ако се препънем и паднем след като сме получили дара, !ой
ще ни прости отново и отново.C
Pосле ще ни даде сила да победим отново – да станем все
повече подобни на Iсус.C
Pоддържането на вяра и доверие в Iсус, нашия Eпасител, е
постоянен процес. Jяма да сме съвършени, но ще бъдем
простени. Eатана няма да бъде вече наш господар. Iсус ще
бъде наш Nоспод.
Lакто виждате вярата означава да имаме доверие и да
приемем дара на спасението.C
Iсус ни прощава греховете и ни дава сила да ходим по
Jеговите стъпки.

120
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Lогато отговорим на почукването на вратата на нашите
сърца и Nо поканим вътре, Iсус ще очисти греха от нашите
сърца и ще ни прости.C
!ой също ни дава и сила да се променим и да победим греха,
да станем все повече подобни на Jего.
Lогато Iсус живее в нас, можем да сме напълно уверени, че
имаме вечния живот. @еше ли ви известно това?C
Jяма защо да се притесняваме дали ще бъдем спасени и дали
ще живеем вечно с Iсус.

122

(!екст: 1 Tоаново 5:12, 13)C
Lойто има Eина, има тоя живот; който няма @ожия Eин,
няма тоя живот.
123

!ова писах на вас, които вярвате в името на @ожия Eин,

124
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за да знаете, че имате вечен живот (1 Tоаново 5:12, 13)

125

Iсус иска да знаем тук и сега, че имаме вечния живот.C
5ожем да знаем тук и сега, че когато каним Iсус в сърцата
си, получаваме уверение за нашето спасение.C
Iсус кани всеки човек където и да се намира, за да може
126
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127

(!екст: Tоан 3:16)C
... който вярва в Jего, да не погине, но да има вечен живот.
(Tоан 3:16)C
Jавярно смятате, че сте безнадеждни грешници, но това не е
вярно!C
@ог може да превърне и най-невъзможната ситуация в
победа.C
Jичий живот не е толкова лош, ничий грях не е толкова
огромен, че Fристос да не може да го прости!
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Jа 31 декември 1995 г. пожарникарят от Jю Tорк Rжон
Lланси водел пожарната си бргада към горящ апартамент в
ниската част на 5анхатън, известна като наркоманска зона.
Pожарът бил извън контрол и пожарникарите се тревожели,
че някой може да е останал в апартемента, въпреки че
единствените му обитатели били скитници, наркомани,
алкохолици и проститутки.C
/ъпреки това Lланси и колегите му решили да влязат в
горящия ад и да проведат спасителна опрерация. Eградата
била пълна с дим, свеждаща видимостта до нула.C
Pожарникарите рискували живота си, за да открият
скитниците, които използвали сградата за временно
жилище. Iзведнъж таванът на втория етаж се стурил и
заклещил Lланси. Lолегите му се опитвали с всички сили да
го освободят от огнения холокост, но когато го извадили,
било твърде късно.C
!ялото му изгоряло до неузнаваемост. Pоследният ден от
1995 г. бил последният ден от живота на смелия
пожарникар. !ой оставил съпуга, бременна в шестия месец,
и бъдещето, което планирали. Rжон Lланси смятал, че
всеки живот е ценен;C
затова решил да рискува собствения си живот. Jапуснал
спокойстивето на дома си и го заменил с опасността от
бушуващия огън. /лязъл през пламъците, за да спасява, но
погубил себе си. /ерността на дълга коствала живота му. Jе
можел да стои и да гледа, когато знаел, че други умират.C
Lогато подробностите по случая добили известност,
следователите открили, че огънят е предизвикан от нарочен
палеж. Огънят запалил Dдуин Eмит, един от аутсайдерите,
за който се знаело, че е в сградата. Nорчивата истина е, че
Rжон Lланси се опитал да спаси този, който подпалил
постройката. !ой дал живота си, за да спаси подпалвача.C
Lакъв пример на саможертва, подобен на този на Iсус
Fристос.
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Iсус слуша и чака.C
2ащо не отворите вратата на сърцето си днес и не Nо
поканите да влезе и да стане Eпасител и Nоспод на вашия
живот?C
!ой ви очаква! !ой ви слуша!C
Iма едно нещо, което Iсус не може да направи, и това е да
ви принуди да отворите вратата на сърцето си за Jего.C
!ой е дал на всеки от нас право на избор. Jие сами трябва да
отворим вратата! !ой ще влезе с радост, ако 5у отворим!
Pриятелю, не искате ли да сторите това още сега? Yелаете
ли да поканите Iсус в сърцето си без да отлагате?
/ такъв случай да се помолим заедно.

131

5или Nосподи, признавам, че съм грешник и че се нуждая от
помощта !и.

132

Iскам да приема Iсус за свой Eпасител и Nоспод.

133
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Iсус напусна спокойствието на Eвоя небесен дом и се
хвърли в пламъците на ада на този свят.C
Jашият Eпасител провисна на кръста и пламъците на греха
го погълнаха напълно.C
Jие сгрешиме по наш собствен избор.C
Pодпалваме този свят с нашия гняв, нечестие, похоти,
алчност, прелюбодейства и лъжа.C
Fристос умря, за да живеем.C
!ой преживя пламъците на греха на кръста, за не ни се
налага да преживяваме пламъците на ада, когато !ой отново
ще дойде, за да приключи завинаги с греха.C
Rнес Iсус жадува да ви даде уверението, че можете да
живеете вечно.
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Iскам да отговоря на почукването 5у и да Nо поканя да
влезе в сърцето ми още сега.

134

5оля !е, прости ми всеки грях, който някога съм извършил.
5оля !е, поеми пълен контрол върху живота ми.

135

Iскам Iсус да влезе в сърцето ми, да го очисти и да ми
помогне да живея за Jего.C
@алгодаря !и, че чуваш и отговаряш на моята молитва, в
името на Iсус, Амин.
136
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!ъдията е на ваша страна

1

2

(Aидео: 4 сек.) A Dиблията пише, че пред Dога стои открито
делото на всеки от нас.

3

4

5

(Aидео: 12 сек.) 0ори сега получаваме призовка да се явим
пред този съд и да представим обяснение за начина, по който
сме живели и постъпвали.>
!лучаят на всеки мъж и жена, живели някога на земята,
стои открит на съдебната маса на Dога – най-висшият съд
във вселената.>
Апостол 4авел ни казва за определения ден на съд, на който
целият свят трябва да се яви:
(.екст: 0еяния 17:31)>
... .ой е назначил ден, когато ще съди вселената... (0еяния
17:31)>
Bикой няма да бъде извинен. Bикой не може да избегне
присъдата.>
A Dиблията се казва ясно, че всеки ще бъде призован да се
яви:
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.върди се, че 0жеймс 4ърви, един от кралете на Англия,
бил и съдия. .ой изслушвал внимателно едната страна по
делото. 4риготвял се да вземе решение и после изслушвал
другата страна.>
Обърквал се напълно и не знаел как да постъпи. Оказвало
се, че хората, които отначало смятал за невинни, са виновни.
Aиновните според едната страна били невинни спрямо
другата. Bакрая се отчаял и се отказал от съдийството.>
Cрал 0жеймс 4ърви заявил следното: !правях се много
добре, когато изслушвах едната страна. Cогато обаче
изслушвах и двете страни, не знаех кой е прав.>
Обърканият съдия бил затруднен да вземе правилно
решение.>
Dог е безпристрастен, напълно справедлив и верен съдия.
.ой не може да сбърка нещо, когато ни съди.
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(.екст: 2 Cоринтяни 5:10)>
Gащото всички трябва да застанем открити пред Hристовото
съдилище... (2 Cоринтяни 5:10)
6

7

Bезависимо дали вярваме, или не,>
независимо дали ни харесва, или не,>
независимо дали изповядваме, че сме християни, или не,>
Bезависимо кои сме, всички ще трябва да се явим.>
Dог няма любимци.>
Cогато бъдем призовани от небесния съд, ще трябва да се
явим. Gащо?>
Ап. 4авел отговаря:
(.екст: Jимляни 14:12)>
.ъй щото всеки от нас за себе си ще отговаря пред Dога.
(Jимляни 14:12)

8

Jешението на небесния съд завинаги ще запечата съдбата на
всяка личност.>
.о няма да може да се отмени, защото няма по-висш съд,
пред когото да се обжалва!
9

10

(Aидео: 15 сек.) 4реди да се издаде присъдата или да се
вземе решение, трябва да има съдебен процес или
разследване.>
Bека отворим Dиблията и да разгледаме картината на този
трибунал, или съдебен процес, в небето.>
4ророк 0аниил пише:
(.екст: 0аниил 7:9, 10)>
Kледах, додето се положиха престоли и !тарият по дни
седна,

11

Lието облекло беше бяло като сняг и космите на главата Mу
като чиста вълна,

12

2
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престолът Mу – огнени пламъци, и колелата Mу – пламенен
огън.

13

Огнена река излизаше и течеше пред Bего;

14

милиони служители Mу слугуваха

и милиарди по милиарди стояха пред Bего; съдилището се
откри и книгите се отвориха. (0аниил 7:9, 10)

16

.ук 0аниил представя Dог-Отец, или !тарият по дни, седящ
на !воя вечен престол и заобиколен от безброй ангели.>
Обърнете внимание какво 0аниил вижда след това във
видението:
17

(.екст: 0аниил 7:13)>
Kледах в нощните видения, и ето,

18

един като Lовешки !ин идеше с небесните облаци

19

и стигна до !тарият по дни; и доведоха Kо пред Bего.
(0аниил 7:13)

20

3
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21

.ук виждаме Dожият !ин да стои пред !тария по дни.>
.ази обстановка колко много прилича на земно съдилище!>
Nма председателстващ съдия: !тарият по дни. Nма
свидетели: святите ангели, които са видели и отбелязали
всичко.>
4ред трона е застанал Nсус – адвокатът на човека, както
Oоан пише:
(.екст: 1 Oоан 2:1)>
... Nмаме ходатай при Отца, Nсус Hристос праведния... (1
Oоан 2:1)

22

(Aидео: 5 сек.) Lакайте – ще кажете вие, – изглежда всички
са там с изключение на онзи, който трябва да бъде съден!>
4о същество това е вярно, но нека прочетем какво пише в
Dиблията:
23

24

(.екст: 0аниил 7:10)>
... !ъдилището се откри и книгите се отвориха. (0аниил
7:10)>
Очевидно, тези книги съдържат докладите с постъпките на
онези, които трябва да се изправят пред съда, защото
!оломон пише:
(.екст: Pклисиаст 12:14)>
Gащото относно всяко скрито нещо Dог ще докара на съд
всяко дело, било то добро, или зло. (Pклисиаст 12:14)

25

(.екст: Mалахия 3:16)>
.огава боящите се от Kоспода говореха един на друг; и
Kоспод внимаваше и слушаше;
26

27

4

и написа се възпоменателна книга пред Bего за ония, които
се бояха от Kоспода и които мислеха за името Mу. (Mалахия
3:16)>
Dог вижда всеки път, когато сърцата ни са привлечени към
Bего. .ой отбелязва всяка дума или насърчение, с което
подкрепяме някого, и всяка любезна постъпка.>
Qар 0авид също е знаел за тези доклади, защото е написал:
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28

(.екст: 4салм 56:8)>
.ури сълзите ми в съда !и; не са ли те записани в .воята
книга? (4салм 56:8)>
Dог познава и най-дълбоките скърби в живота ни.>
Jазбира се, Dог знае всичко за нас. 0авид пише:
(.екст: 4салм 139:1, 3, 16)>
Kосподи, опитал си ме и познал си ме.

29

... Gнаеш всичките ми пътища.

... A .воята книга бяха записани всичките ми определени
дни, докато още не съществуваше ни един от тях. (4салм
139:1, 3, 16)
31

32

Kоспод знае всичко за нас, не Mу е необходимо да си води
записки.>
0окладите се пазят заради цялата вселена, за да има ясно
доказателство за Dожията любов и справедливост във всеки
случай.>
Bашата отговорност пред Dога е тържествена мисъл.
Aсеки трябва да даде отчет за най-скъпоценния дар –
живота! .ова е имал предвид !оломон, когато е записал:

33

(.екст: Pклисиаст 11:9)>
Aесели се, младежо, в младостта си и нека те радва сърцето
ти в дните на младостта ти,
34

5
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и ходи по пътищата на сърцето си и според каквото гледат
очите ти!

35

Bо знай, че за всичко това Dог ще те доведе на съд.
(Pклисиаст 11:9)

36

(.екст: Mатей 12:36, 37)>
... Gа всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят
в съдния ден.
37

Gащото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се
осъдиш. (Mатей 12:36, 37)

38

Bякой пресметнал, че човек изговаря средно за една седмица
толкова думи, които могат да се вместят в книга от 320
страници!>
Gа 60 години това прави над 300 подобни книги!
39

Cакво ще съдържа вашата библиотека от книги в съдния
ден?>
Bещо повече, ще бъдат открити дори мотивите, които са
стоeли зад тези думи и постъпки:
40

(.екст: 1 Cоринтяни 4:5)>
... Cойто ще извади на светло скритото в тъмнината и ще
изяви намеренията на сърцата... (1 Cоринтяни 4:5)
41
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42

43

Cогато нашият ден в съда настъпи, ще бъдем в едно от
следните две положения:>
или целият ни доклад с миналите ни провали ще бъде покрит
с кръвта на Nсус, или нашият доклад ще ни осъди.>
Jазбира се, разликата не е в това, което изповядваме, че сме,
но в това, което сме и което вършим!
(.екст: Mатей 16:27)>
Cазва се, че когато Nсус дойде, ще въздаде всекиму според
делата му. (Mатей 16:27)>
0обрите ни дела не са основа за нашето спасение, а Dожията
благодат. 0обрите ни дела обаче откриват, че сърцата ни са
предадени на Dога.
!ега навярно казвате: Ако сме спасени по благодат, защо ще
бъдем съдени според делата си?>
.ова е хубав въпрос!>
0-р !аке Cубо написа наскоро:

45

0а помислим какво ще стане, ако съдът не се основава
върху делата.

46

Cакво ще съди Dог – цвета на кожата, расата, социалната ни
принадлежност, образованието, външния ни вид, дарбите,
силата,
47

членството ни в църквата или чисто и просто изповедта ни,
че вярваме в Hристос? Dог може да ни съди само според
делата ни, били те добри или зли. (Aашият случай в съда,
с.20)
48
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44

Bяма да има гумичка, коректор или възможност за поправка
в този ден!>
Hората могат да успеят да заблудят приятелите си и дори
семейството си, но няма да успеят да заблудят Dога.>
.ой чете тайните на сърцето!
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49

(Aидео: 8 сек.) 0обрите дела са спонтанен резултат от
сърце, преливащо от любов към Dога и човека.>
.ова взаимоотношение на любов към Nсус мотивира
последователите Mу да вършат добри дела.>
Gавършвайки книгата Pклисиаст, !оломон резюмира:
(.екст: Pклисиаст 12:13, 14)>
Bека чуем края на цялото слово:

50

Dой се от Dога и пази заповедите Mу, понеже това е всичко
за човека.

51

52

Gащото Dог ще докара на съд всяко дело... (Pклисиаст 12:13,
14)>
Aръзката на човека с Hристос ще бъде съдена от неговото
поведение и затова трябва да има ясен критерий, по който да
бъде съдено това поведение.
A нашата съдебна практика тук, на земята, обикновената цел
на съдебното дело е да определи дали е било извършено
престъпление, т.е. дали законът е бил нарушен.>
Lовек е обвинен само когато законът е бил нарушен.

53

A Dожия съд има закон или стандарт и Яков показва ясно
кой закон ще бъде издигнат:

54

(.екст: Яков 2:12)>
.ака говорете и така постъпвайте като човеци, които ще
бъдат съдени по закона на свободата. (Яков 2:12)
55
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56

(.екст: Яков 2:11)>
A предишния стих Яков споменава две от заповедите: Bе
прелюбодействай и Bе убивай.>
Очевидно е, че 0есетте Dожии заповеди са наречени закон
на свободата, според който животът на хората ще бъде
съден.
(Aидео: 4 сек.) !ъдът ще определи просто на чия страна сме
застанали във великия конфликт между Hристос и !атана.>
0али сме с Hристос?>
Jазрешили ли сме Mу да живее !воя живот в нас?

57

58

Cогато емигрантите желаят да станат граждани на дадена
страна, от тях се изисква да се закълнат във вярност към
тази държава, да обещаят да бъдат верни граждани и да
спазват законите й.
59

(Aидео: 10 сек.) .ака е и при християните. Cогато приемат
Hристос и пожелаят да станат граждани на Bеговото
царство, Dог иска от тях да Mу обещаят да Kо обичат, да Mу
бъдат верни и да спазват законите на Bеговото управление.
60

61

62

Bе всички емигранти обаче остават верни на своята
тържествена клетва.>
Bякои изглеждат така, сякаш са верни граждани на
страната, но по-късно се открива, че са действали подривно.>
Cогато това се докаже, гражданството им се отнема и те се
депортират.
4о същия начин не всички християни остават верни на
обещанието си.>
Bе е достатъчно да бъдем обявени за праведни сега,
необходимо е да Mу останем верни, докато .ой дойде
отново.>
Bе е достатъчно да изповядаме, че сме последователи на
Hристос, трябва да позволим на съвършения живот на Nсус
на послушание и верност да живее вътре в нас.
9
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0али най-голямата ни любов е била към Bего и Bеговата
воля, изразена в 0есетте заповеди?>
Tелаем ли да следваме волята Mу чрез Bеговата сила?>
0али е написал закона !и в сърцата ни?
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(!екст: &атей 7:21))
*сус заявява /е всеки, който &и казва: 2осподи! 2осподи!,
ще влезе в небесното царство,
63

но който върши волята на Отца &и, >ойто е на небесата.
(&атей 7:21))
?ялата борба между доброто и злото, между Bристос и
Cатана се води за Dожия характер, който е любов.
64

Gаконът е писмения стандарт на този характер.)
/е е чудно, че той фигурира така забележително в
последния съд!
65

/ай-забелжителният факт, който твърде малко се знае от
християните, е, че небесният съд заседава в момента!)
Kсъщност в последната книга на Dиблията Откровение се
разкрива, че Dожият съд вече е открит.
66

Lто защо в последните глави в книгата Откровение Mоан
представя последното предупреждение и покана с тези думи:

67

(!екст: Откровение 14:6, 7))
* видях друг ангел, че летеше посред небето,

68

който имаше вечното благовестие, за да прогласява на
обитаващите по земята

69

и на всеки народ и племе, език и люде.

70
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* каза със силен глас: Dойте се от Dога и въздайте /ему
слава, защото настана часът, когато !ой ще съди;

71

и поклонете се на !ози, >ойто е направил небето и земята,
морето и водните извори.)
(Откровение 14:6, 7)
72

Gабелязахте, че не се казва ще настане часът, но настана
часът на /еговия съд.

74

Kтората част от тази тройна вест призовава Dожия народ да
излезе от фалшивите религиозни системи, които
съществуват в последните дни.)
Nоследната част на тази последна вест към света
предупреждава Dожия народ да се пази от поклонение на
властта на звяра от Откровение 13-та глава.
(!екст: Откровение 14:9, 10))
... Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и
приеме белег на челото си или на ръката си,

75

той ще пие от виното на Dожия гняв... (Откровение 14:9,
10))
Gабележете стихове 14 и 15, които са след обявяването на
тройната ангелска вест:
76

(!екст: Откровение 14:14, 15))
* видях, и ето, бял облак, и на облака седеше един, който
приличаше на Pовешкия Cин,
77

11

9 – Уверени пред съда

73

9 – Уверени пред съда
имайки на главата Cи златна корона и в ръката Cи остър
сърп.

78

* друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на
този, който седеше на облака:

79

Nростри сърпа Cи и жъни, защото е настанал часът да
жънеш,

80

понеже жетвата е презряла.)
(Откровение 14:14, 15)

81

82

>акво символизира жетвата на земята? !ова е краят на
света. Qетвата се отнася за Kторото пришествие на
Bристос. >акво става преди Kторото пришествие на *сус?
Dожият съд.)
/еговият съд разкрива кой е готов за /еговото завръщане.
/еобходимо е обаче да спрем и да проучим този въпрос в
най-голяма дълбочина. /авярно се питате кога е започнал
този съд.
>лючът се намира в най-забележителното пророчество в
книгата Rаниил!

83

(!екст: Rаниил 8:14))
... Rо две хиляди и триста денонощия; тогава светилището
ще се очисти. (Rаниил 8:14) !ова е най-дългият пророчески
период, посочен в Dиблията.
84
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85

(!екст: Lзекиил 4:6))
Gабелязваме, че в пророчеството един ден представлява една
година. ... Nо един ден ти определих за всяка година.
(Lзекиил 4:6) * така, 2300 денонощия представляват 2300
години.
!ези 2300 години са част от обширно пророчество, което се
намира в седма, осма и девета глави на книгата Rаниил.

86

!ова пророчество посочва точната дата на кръщението и
разпятието на нашия 2оспод.)
Sазкрива също точно кога съдът ще започне.

88

89

90

!ези 2300 пророчески денонощия или 2300 години започват
с излизането на заповедта на цар Артаксеркс за
възстановяването на Lрусалим и на икономиката му.
*зраилтяните били под Kавилонски плен 70 години и
копнеели да се приберат у дома си и да възстановят обичния
си град.
/акрая през 457 г.пр.Bр. царят издава отдавна очаквания
указ. >ато прибавим 2300 години към тази дата, стигаме до
1844 г.)
Rа се върнем към нашия текст. Rо две хиляди и триста
пророчески денонощия или буквални години и тогава
светилището ще се очисти. Kидяхме, че пророчесткият
период приключва през 844 г. >акво представлява
очистването на светилището?
Nрез 1844 година започва това, което в Dиблията се описва
като Dожият изследователен съд. /астъпва посоченият час.
&оже да запитате: >акво общо има съдът с очистването на
светилището, което Rаниил е предсказал, че ще започне в
края на 2300-та години?
>акво представлява очистването на светилището? >акво
общо има със съда? K Dиблията се описват две светилища –
едно на земята и друго на небето.

91
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K древния *зраил хората ежедневно принасяли жертви в
светилището.

92

!ам те изповядвали греховете си и убивали едно агне, за да
покажат вярата си в бъдещата смърт на *сус, Dожия Cин.

93

Ако съгрешим днес, молим Dог да прости греховете ни,
защото *сус е умрял вместо нас, за да заплати за греха.

94

95

Nреди 2олгота обаче за хората нямало принесена такава
жертва и те трябвало да гледат с вяра напред към времето,
когато Dожието Агне щяло да умре за тях.)
Pрез принасянето в жертва на невинно животно те
признавали вярата си в Cпасителя, >ойто щял да дойде и да
умре, за да може да им бъде простено.
!огава свещеникът прехвърлял символично греховете им
върху светилището чрез попръскване на кръв от животното
пред завесата на Cветая Cветих в светилището.

96

Kеднъж годишно децата на *зраил извършвали найтържествената служба, наречена Rенят на умилостивението
или очистване на светилището. Gа хората от *зраил това
било ден на съд.
97

98

14

Rесет дни преди деня на умилостивението затръбявали
тръби, които напомняли на израилтяните, че е време да
изследват живота си – да се покаят и да изповядат греховете
си.)
Kсички, които не се приготвяли за това, били изгонвани от
лагера.

9 – Уверени пред съда
Gащото в тоя ден ще се направи умилостивение за вас,

99

за да се очистите от всичките си грехове, та да сте чисти
пред 2оспода. (Tевит 16:30)

100

От книгата Lвреи става ясно, че земното светилище и
неговата служба са илюстрация на небесното светилище,
където Bристос, нашият Nървосвещеник, прощава
греховете ни.

9 – Уверени пред съда
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(!екст: Lвреи 8:1, 2))
Nавел казва: ... /ие имаме такъв първосвещеник, който
седна отдясно на престола на Kеличието в небесата,
102

Cлужител на светилището и на истинската скиния, която
2оспод е поставил, а не човек. (Lвреи 8:1, 2)

103

(!екст: Lвреи 9:11, 12, 24))
* отново: Bристос дойде като първосвещеник...

104

... Cъс собстевената Cи кръв влезе в светилището веднъж
завинаги

105

и придоби за нас вечно изкупление...

106

15

9 – Уверени пред съда
Gащото Bристос влезе не в ръкотворено светилище,

107

образ на истинското, но в самите небеса,

108

да се яви вече пред Dожието лице за нас.)
(Lвреи 9:11, 12, 24))
Cмъртта на Bристос на 2олгота представлява пълно
изкупление за греховете ни.
109

(!екст: Lвреи 7:25))
Gатова и може съвършено да спасява тия, които дохождат
при Dога чрез /его,
110

111

112

понеже всякога живее да ходатайства за тях. (Lвреи 7:25))
*стинската скиния или светилище е на небето. Kсичко,
което става на земата, е модел на провеждането на
спасителния план. *сус е Агнето, което умира. *сус е
Cвещеникът, който живее. *сус е нашият велик
Nървосвещеник.)
>акто първосвещеникът на *зраил влизал в Cветая Cветих
веднъж в годината, така *сус е влязъл в края на времето в
Cветая Cветих, за да започне делото Cи в съда.
(!екст: &атей 10:32, 33))
Nо време на съда вечната ни участ се определя от връзката
ни и отношението ни към Bристос.)
Bристос копнее да ни спаси.)
!ой прави всичко възможно, за да ни спаси. !ой казва: *
тъй, вески, който изповяда &ене пред човеците,
ще го изповядам и Аз пред Отца Cи, >ойто е на небесата.

113

16

9 – Уверени пред съда
/о всеки, който се отрече от &ене пред човеците, ще се
отрека и Аз от него пред Отца Cи, >ойто е на небесата.
(&атей 10:32, 33)
114

115

Rокладът за нашия живот ще покаже само чудния живот на
нашия Cпасител и ще получим наготово /еговия съвършен
живот.)
* така, приятелю, тези, които обичат и следват *сус, няма
от какво да се страхуват в Rеня на съда.)
*сус ще представи заслугите на собствената Cи проляна
кръв, за да покрие всеки изповядан грях, защото Mоан пише:
(!екст: 1 Mоан 1:7))
... >ръвта на Cина &у *сус Bристос ни очиства от всеки
грях. (1 Mоан 1:7)

117

(Kидео: 13 сек.) Qивеем в последния час на земната
история. Nреадвентният съд е започнал в небесните дворове
от 1844 г.
118

(Kидео: продължава) Dез съмнение съдът ще започне с
Авел, първия праведен човек, умрял на планетата Gемя.

119

120

(!екст: 1 Nетрово 4:17))
Nавел пише: Gащото дойде времето да се започне съдът от
Dожието домочадие... (1 Nетрово 4:17))
C други думи съдът започва с онези, които изповядват, че са
Dожи народ.

17
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Sазбирате ли, че няма да бъдете сами по време на съда!)
Ако сме изповядали Bристос, !ой ще ни изповяда пред Cвоя
Отец.)
Ако сме Bристови, !ой ще бъде нашият Адвокат. Pрез *сус
ще застанем пред Dога така, сякаш никога не сме
съгрешавали.

9 – Уверени пред съда
&ожем да си представим как ще изглежда случаят на Авел в
съда.)
Обявяват неговия случай и Dог представя живота на Авел и
как е приел смъртта на Dожието Агне.
121

122

123

Lдно от последните неща в живота на Авел, отбелязани в
Dиблията, е била принесената от него жертва, показваща
вяра в идващия *зкупител.)
Qивотът на Bристос се прибавя към /еговия доклад.
Kсичките му грехове се покриват от кръвта на Bристос.
&ожете да бъдете уверени, че *сус, Адвокатът на Авел,
протяга прободените Cи ръце и казва: &оята кръв, Отче,
покрива дълга на Авел.)
Nочти чуваме радостта на безчените ангели, когато *сус
обявява: Оставете името на Авел в >нигата на живота!)
* името му остава!)
Bристос е обещал:
(!екст: Откровение 3:5))
>ойто победи, ще се облече така в бели дрехи;

124

и Аз никога няма да излича името &у от >нигата на живота,

125

но ще изповядам името &у пред Отца Cи и пред /еговите
ангели. (Откровение 3:5)

126

127

18

Dезспорно името на Юда също се представи в небесния съд.)
!ой е бил последовател на Bристос – един от /еговите
ученици.)
/е е бил напълно покварен, но животът му не е отговарял на
изповеданието му.)
Tюбовта му към Bристос не е била на първо място!

9 – Уверени пред съда
/а моменти е бил привличан от Bристос, но една слабост е
водила след себе си друга, докато накрая продал своя 2оспод
за тридесет сребърника!)
/акрая се обесва!
128

*сус е обичал Юда. !ой дори е стигнал дотам – да измие
мръсните нозе на Юда през нощта на 2осподнята вечеря!
*сус се надявал да докосне това гордо сърце.)
!ой искал да застане в съда като негов Адвокат,
129

но Юда се обърнал.)
>олко тъжно е за *сус да разглежда случая на Юда.)
/ашата собствена правда не може да ни ползва в съда.
Pуйте:
(!екст: *сая 64:6))
Gащото всички станахме като човек нечист и всичката ни
правда е като омърсена дреха... (*сая 64:6)
131

Cамо постоянно поставящите Bристос на първо място в
живота си могат да облекат Bристовата дреха на прада. Dез
нея никой човек не може да бъде оправдан в съда.)
Gатова името на Юда се заличава от >нигата на живота.
132

133

Kремето, в което живеем, е тържествено.)
Nодобно на израилтяните трябва да направим преглед на
живота си.)
/еобходимо е да поддържаме посвещението си на *сус, тъй
като това е единствената възможна подготовка за
извикването ни в съда.)
Cкоро изпитанието на хората ще завърши и ще излезе указ:

19
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(!екст: Откровение 22:11))
>ойто върши неправда, нека върши и занапред неправда... и
праведният нека върши и занапред правда.)
(Откровение 22:11))
!огава милостта и прощението, кото Dог толкова дълго е
предлагал на хората, ще се оттеглят.)
/ай-тъжните думи в човешкия език ще се изтръгнат от
отказалите се от спасението и неприелите Bристос за свой
2оспод и Адвокат.
(!екст: Lремия 8:20))
Nремина жетвата, мина се лятото и ние не се избавихме!
(Lремия 8:20))
!огава *сус ще се върне на Gемята, защото е писано:

135

(!екст: Откровение 22:12))
Lто, ида скоро и у &ене е наградата, която давам, да отплатя
на всекиго според каквито са делата му.)
(Откровение 22:12)
136

137

Nриятелю, *сус жадува да бъде ваш Адвокат в съда!)
!ой копнее да приемете /еговата жертва на 2олгота.)
*ска да &у изповядате греховете си, за да може да ги
заличи.)
Qадува да запише името ви в >нигата на живота.)
Mоан описва хората, които ще влязат, и хората, които няма
да влязат в святия град:
(!екст: Откровение 21:27))
* в него няма да влезе нищо нечисто, нито оня, който върши
мерзост и който лъже,

138

а само записаните в >нигата на живота на Агнето.
(Откровение 21:27)

139
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140

Qелаете ли да отворите сърцето си за *сус сега? *скате ли
да 2о помолите да вземе от живота ви всичко, което ще ви
попречи да влезете в /еговото царство? K съда Dог ще
открие всичко за нас.)
Kсичко ще бъде разкрито пред цялата вселена. Kсичките ни
грехове са записани. Qелаете ли греховете ви да бъдат
покрити с кръвта на *сус? *скате ли Bристос да пристъпи
напред и да заяви: Rа, този човек е един от &оите. Nростил
съм греховете му. Gаплатил съм неговия дълг. 2реховете му
са покрити от &оята кръв. *зличете греховете им от
доклада завинаги. *сус стои до небесния трон. !ой се е
изправил в съда като ваш Cпасител. * то сега, в този
момент! Vе дойдете ли при /его? Vе &у предадете ли
целия си живот? Cега вдигнете ръка към небето, за да се
помолим и кажем: Rа, 2осподи, вземи живота ми. *скам да
съм !вой.

9 – Уверени пред съда
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10 – !акво се е случило с доброто и злото?
!ма ли значение наистина?

1

,абелязвате ли как по цял свят престъпността в градовете се
увеличава?9
!зненадващи са начините, по които тя се проявява.

3

4

;дин човек влязъл в полицейския участък много ядосан.9
=якой бил разбил дома му и откраднал няколко ценни неща.
>ой успял да зърне крадеца и поискал полицията да направи
нещо.9
?ежурният полицай му представил една книга със снимки на
криминално проявени лица. ,апочнали да преглеждат
снимките, за да се опитат да разпознаят крадеца.
!зведнъж полицаят възкликнал: Aакай малко. Bосочил една
от снимките и започнал да разглежда внимателно снимката и
лицето на човека до себе си. >ова сте вие! – възкликнал
полицаят. – >ук пише, че има специална заповед за
задържането ви!9
Оказало се, че ограбеният собственик, изискващ
справедливост, без да иска се самоизобличил като издирван
престъпник!
Bрестъпленията и насилието са навсякъде, дори там, където
не ги очаквате. >е са на работното място, в заводите, в
нашите села, градове и столици.

5

6

E някои страни бунтовете, метежите и обирите са нещо
обикновено. Улиците не са безопасно място. Eсеки ден
четем и чуваме за убийства, отвличания, терористични
нападения, изнасилвания, обири, незаконно присвояване и
корупция на правителствено ниво във всички страни по
света.9
,ащо злото се увеличава?9
Gакво стои зад безпрецедентното покачване на
беззаконието?9
Gакво е станало с нашия свят?
1

10 – !акво се е случило с доброто и злото?

2

10 – !акво се е случило с доброто и злото?

7

! "ападния свят и в по-развитите страни на света се появява
ново поколение от младежи – младежи, задаващи въпроси,
скепчитно настроени и търсещи предизвикателства.7
8ог призовава възрастните да бъдат модел за поведение на
децата си. <ецата подражават на маниерите на обществото
около тях. >ой ще бъде техен духовен пример?
8ащи лъжат на работното си място или не лащат данъците
си, майките правят аборти, съпрузи се мамят взаимно.

8

9

<ецата виждат всичко!7
Aазбитите домове оставят грозни белези!7
>ой ще изгради в децата усет към доброто и злото, щом
родителите не могат или няма да го сторят?7
Bигурно е, че родителите няма да оставят тази голяма
отговорност на училищата!7
Cного училища не преподават или не подкрепят моралния
живот. Bъществува чувството, че сме надраснали
библейския морален стандарт!
<ори някои църкви учат, че днес 8ожиите стандарти за
добро и зло не са валидни.

10

Dе заявяват, че Eеговите заповеди са отменени,

11

че не са приложими вече,

12

или че не е възможно да бъдат пазени.

13

2

10 – !акво се е случило с доброто и злото?
! резултат много хора вършат каквото си искат и
обществото жъне обилна реколта от разбити семейства,
невъзпитани деца и ужасни престъпления.
14

(Dекст: Осия 8:7)7
Bпоред думите на пророк Осия: Hонеже посяха вятър,
затова ще пожънат вихрушка...

16

Dрябва да си зададем въпроса кой определя дали дадена
ситуация е правилна, или погрешна?7
Eе е ли понякога несъвършена дори моралната преценка на
добрите хора?7
Ако няма стандарт за добро и зло извън нас, можем да
оправдаем почти всичко.
(Dекст: Hритчи 16:25)7
8иблията ни напомня, че преценката ни за добро и зло не е
правилна: Jма път, който се вижда прав на човека, но краят
му е пътища към смърт. (Hритчи 16:25)

17

(Dекст: 2 Dимотей 4:3, 4)7
Апостол Hавел предсказва: "ащото ще дойде време, когато
няма да търпят здравото учение,
18

но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по
своите страсти.

19

J като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към
басните. (2 Dимотей 4:3, 4)

20

3

10 – !акво се е случило с доброто и злото?

15

10 – !акво се е случило с доброто и злото?
<а, тъжно е да установим, че не получаваме свобода като
потъпкваме правилата!7
Hремахнете стандартите за добро и зло и ще настъпи хаос.
21

Ако махнете всички пътни знаци и сигнали, по улиците и
магистралите ще настъпи хаос.

22

>акви са правилата?7
Cожем ли да разберем кое е право и кое – не?

23

24

25

26

Hреди много години 8ог ни е оставил една формула за
общество без престъпления.7
Ако тя е била следвана, престъпления нямаше да има!7
!секи щеше да бъде щастлив и в безопасност където и да е
на земята.
(Dекст: Jзход 20:2)7
>огато децата на Jзраил бяха разположили стана си край
планината Bинай, Lоспод дошъл при тях и им казал: Аз съм
Mехова, твоят 8ог, >ойто те изведох от египетската земя, от
дома на робството. (Jзход 20:2)
(!идео: 6сек.) Eай-напред Lоспод се идентифицирал като
техен Jзбавител от робството. Dой бил Dози, >който
отворил пред тях Nервено море; бил техният "ащитник.7
B други думи им казвал: Аз се грижа за вас. Cожете да ми
се доверите.
Hосле им оставил Bвоя божествен закон, за да знаят хората
как да живеят в мир и безопасност – да знаят кое е правилно
и кое – не.

27

<а разгледаме списъка от десетте заповеди, които Dой
изговорил от върха на планината Bинай: (Dекст: <есетте
заповеди от Jзход 20) <а нямаш други богове освен Cен...
28

4

10 – !акво се е случило с доброто и злото?
Eе си прави кумир или подобие на нещо... да не им се
кланяш...

29

Eе изговаряй напразно името на Lоспода, твоя 8ог...

10 – !акво се е случило с доброто и злото?

30

Hомни съботния ден, за да го освещаваш. Oест дни да
работиш..., а седмият ден е събота на Lоспода, твоя 8ог...

31

Hочитай баща си и майка си...

32

Eе убивай.

33

Eе прелюбодействай.

34

Eе кради.

35

Eе свидетелствай лъжливо против ближния си.

36

5

10 – !акво се е случило с доброто и злото?
Eе пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената
на ближния си, нито слугата му,

37

нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво
да е нещо, което е на ближния ти. (Jзход 20:3–17)

38

(!идео: 10 сек.) 8ожият народ слушал силно развълнуван.7
Ако това е 8ожията воля, те щели да я вършат!

39

Hосле, знаейки колко бързо забравят хората, 8ог написал
<есетте заповеди на две каменни плочи със собствения Bи
пръст:
40

(Dекст: Jзход 31:18)7
J като свърши говоренето Bи с Cойсей на Bинайската
планина,
41

Lоспод му даде двете плочи на свидетелството,

42

каменни плочи, написани с 8ожия пръст. (Jзход 31:18)

43
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44

!същност дори ангелите са ръководени от 8ожиите
заповеди.7
Dе имали възможността да изберат дали да следват 8ожия
закон, или да го пренебрегнат и да се разбунтуват срещу
него.
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45

!ъпреки че това е първият път, когато 8ог е дал Bвоя закон
в писмен вид, законът е съществувал цяла вечност.7
Cного преди Bинай или преди Адам и Qва вечните,
непроменими стандарти за добро и зло са били основата на
8ожието небесно управление.

Bатана и неговите ангели избрали да вършат своята воля –
да измислят свои собствени правила.7
Dова непокорство довело до изгонването им от небето.
46

(Dекст: Откровение 12:7–9)7
! 8иблията пише, че стана война на небесата: излязоха
Cихаил и Eеговите ангели да воюват против змея и змеят
воюва заедно със своите ангели;
47

обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на
небето.

48

J свален биде големият змей, онази старовременна змия,
която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена;

49

50

свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно
с него.7
(Откровение 12:7–9)7
Eо имало и ангели, избрали да следват 8ога и да останат
верни на Eеговия закон.
(Dекст: Hсалм 103:20)7
8лагославяйте Lоспода вие, ангели Eегови, мощни със сила,
които изпълняват Bловото Cу... (Hсалм 103:20)

51

7

10 – !акво се е случило с доброто и злото?
Адам и Qва са имали представа за 8ожия закон в Qдемската
градина, защото почувствали срам и вина след като
съгрешили.
52

>огато >аин се ядосал, че 8ог приел жертвата на Авел, а
неговата – не, Lоспод го попитал:

53

(Dекст: 8итие 4:6, 7)7
"ащо си се разсърдил? J защо е помрачено лицето ти?

54

Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Eо ако не правиш
добро, грехът лежи на вратата... (8итие 4:6, 7)7
8ожият закон е бил валиден, защото се казва:
55

(Dекст: Aимляни 4:15)7
... където няма закон, там няма престъпление. (Aимляни
4:15)
56

! новия световен учебен речник на Уебстър се казва, че
Hрестъплението... е нарушение на закон, задължение и пр.;
грях.
57

Авраам знаел и се покорявал на 8ожия закон дълго преди
законът да бъде даден на Bинай.

58
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59

(Dекст: 8итие 26:5)7
8ог казал, че ще благослови Авраам и потомците му,
понеже Авраам послуша гласа Cи и упази заръчването Cи,
заповедите Cи, повеленията Cи и законите Cи.7
(8итие 26:5)
Aазбира се, много преди Bинай чувствителната съвест на
Mосиф го накарала да застане пред изкушението на
съпругата на Hетефрий и да заяви:
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60

(Dекст: 8итие 39:9)7
... Lосподарят ми не е задържал нищо от мен освен теб,
защото си му жена.
61

>ак прочее да сторя аз това голямо зло и да съгреша пред
8ога?7
(8итие 39:9)
62

Mосиф знаел, че прелюбодейството е грях; той познавал
8ожия стандарт за добро и зло.7
J по тази причина твърдо решил да не наруши 8ожия свят
закон!
63

(!идео: 4 сек.) <ецата на Jзраил били инструктирани да
служат и да се покоряват на 8ога, но по време на тяхното
жестоко робство в Qгипет те забравили 8ожия закон.
64

Bлед Jзхода, само няколко седмици преди да стигнат до
Bинай, Lоспод укорил Cойсей затова, че израилтяните
нарушават закона Cу като събират манна в събота:
65

(Dекст: Jзход 16:28, 30)7
Dогава рече Lоспод на Cойсей: <окога ще отказвате да
пазите заповедите Cи и законите Cи?
66
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J тъй, людете си отпочиваха на седмия ден. (Jзход 16:28,
30)7
>акто разбирате, четвъртата заповед е била спазвана преди
Bинай.
67

<а, 8ожият закон е вечен критерий за доброто във
вселената.7
Eаистина, трябва ли да се изненадваме от факта, че 8ог е
постановил закон, който да управлява царството Cу?
68

(Dекст: 1 >оринтяни 14:33, 40)7
Апостол Hавел пише: "ащото 8ог не е 8ог на безредие...

69

Eека всичко става с приличие и ред. (1 >оринтяни 14:33, 40)

70

71

Eикое добро правителство не може да съществува без
закони. Eикое хармонично, щастливо и безопасно общество
не може да съществува без закони.7
Bамата природа има закони; дори децата не могат да играят
без правила!
(Dекст: Aимляни 2:13)7
! 8иблията пише, че: "ащото не законослушателите са
праведни пред 8ога,

72

но законоизпълнителите ще бъдат оправдани. (Aимляни
2:13)7
Aазбирате, че не е важно само да познаваме 8ожиите
заповеди, но и да ги изпълняваме.
73
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74

(Dекст: Mоан 14:15)7
Jсус казва: Ако Cе любите, ще пазите заповедите Cи.
(Mоан 14:15)7
!същност, цитирайки Bтария "авет, Jсус показва, че
любовта е основата за изпълнение на всички заповеди.
(Dекст: Cатей 22:37–40)7
... <а възлюбиш Lоспода с всичкото си сърце, с цялата си
душа и с всичкия си ум.
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75

Dова е голямата и първа заповед.

76

Dогава Jсус казва: А втора, подобна на нея, е тази: <а
възлюбиш ближния си както себе си.

77

Eа тия две заповеди стоят целият закон и пророците. 7
(Cатей 22:37–40)

78

Ако наистина обичаме 8ога с цялото си сърце, ум и душа,

79

със сигурност ще проявяваме тази любов, като пазим
първите четири заповеди:

80

8ог ще бъде на първо място в живота ни

81
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Hоклонението ни ще бъде запазено единствено за Eего

82

Sе почитаме и тачим святото Cу име

83

Sе горим от нетърпение да се срещаме с Eего всяка събота

84

Ако наистина обичаме нашите ближни, както обичаме себе
си, със сигурност ще:

85

почитаме и уважаваме родителите си

86

ценим живота

87

ще бъдем морални

88

ще уважаваме чуждата собственост

89
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ще сме честни в отношенията си с другите

90

няма да пожелаваме това, което е на другите
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91

Bмята се, че са създадени над 35 милиона закона, които
контролират човешкото поведение.

92

Eо в <есетте заповеди 8ог очертава кодекс за нравствено
поведение, покриващ напълно цялото човешко поведение.7
Qдинствено 8ог може да състави такъв съвършен закон. !
8иблията пише:
93

(Dекст: Hсалм 19:7)7
"аконът Lосподен е съвършен, възвръща душата... (Hсалм
19:7)
94

(Dекст: Hсалм 19:11)7
... ! опазването им има голяма награда. (Hсалм 19:11)

95

8иблейският учен Огъст Bтронг пише:7
"аконът е само копие на 8ожия характер.

96

<нем можем да кажем: <есетте заповеди са само профил на
8ожия характер – характер, който е непроменим!

97
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Aазбирате, че всяка промяна в 8ожия закон би го направила
несъвършен.7
Dой никога не може да бъде променен, защото е съвършен.
98

(Dекст: Tука 16:17)7
Jстина са думите на Jсус:7
Hо-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една
точка от закона да падне. (Tука 16:17)
99

Cоже обаче да кажете: !инаги съм чувствал, че <есетте
заповеди ограничават щастието ми – вкарват ме в рамка.7
8ожието намерение никога не е било законът Cу да бъде
тежест за човека или да ограничава щастието му.
100

Eапротив, 8ог иска законът да бъде защитна стена, която да
ни пази от скръб и вина. Eамерението Cу е законът Cу да
осигури свободата и безопасността на всички хора
навсякъде по света.
101

(Dекст: !торозаконие 5:29)7
Lоспод казва: <ано да има у тях такова сърце, щото да се
боят от Cене и винаги да пазят всичките Cи заповеди,
102

та да благоденстват вечно, те и чедата им! (!торозаконие
5:29)

103

>акто поставяме мантинели и парапети на мостове и
планински пътища, за да ни пазят от беди, така 8ог ни е дал
Bвоя закон, който да ни пази и защитава по пътя на живота.
104

(Dекст: Aимляни 3:20)7
Jма още една причина, поради която 8ог е дал "акона Bи на
хората: ... чрез закона става само познаването на греха.
(Aимляни 3:20)
105
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(Dекст: Aимляни 7:7)7
>акто Hавел казва: ... Eе бих познал греха освен чрез
закона,
106

защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът
не беше казал: Eе пожелавай. (Aимляни 7:7)

108

Aазказва се за една принцеса, чиито поданици я уверявали,
че красотата й е ненадмината. 7
Qдин ден обаче минал търговец в нейното село и й продал
огледало.7
>огато се погледнала в огледалото, тя се ужасила от образа
си и счупила огледалото!
8ожият закон е като огледало. >огато се огледаме като
принцесата, може да не ни хареса това, което видим срещу
нас.

109

Унищожаването на закона или пренебрегването му няма да
промени състоянието ни.

110

"аконът посочва нашите грехове!7
Dой е водач, помагащ ни да имаме щастлив и свободен от
вина живот, ако следваме указанията му.
111

112

"аконът не може да ни даде сила да се преборим с греха или
да премахнем вината.7
>олкото и добро да вършим занапред, то не може да заличи
греховете, извършени в миналото.7
>ак тогава можем да получим прощение?7
>ак да бъдем спасени от наказанието за нарушаването на
закона, което е смърт?
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113

114

Hред самата врата на Qдемската градина 8ог учредил
нагледно средство, което да напомня, че непослушанието
причинява смърт – както на непокорния, така и на невинния
заместник.7
Dрябвало да се жертва агне, с което да се покаже вяра на
грешника в 8ожия план за спасението на човека.
Dова бил 8ожият начин да помогне на Адам да разбере, че
невинният 8ожи Bин трябва да умре, за да удовлетвори
изискванията на нарушения закон.7
Uристос, 8ожието Агне, щяло да поеме наказанието върху
човека и да умре.
Aазбирате, че законът не може да спаси никого от греха.

115

(Dекст: Lалатяни 3:21)7
Апостол Hавел казва: ... Ако беше даден закон, който да
може да оживотвори,
116

117

то наистина правдата щеше да бъде от закона. (Lалатяни
3:21)7
Eе законът носи прощение и спасение – това става чрез
8ожията благодат!7
Qдинствено жертвата на Uристос може да даде вечен живот.
(Dекст: Aимляни 6:23)7
"ащото заплатата на греха е смърт, а 8ожият дар е вечен
живот в Uристос Jсус, нашият Lоспод. (Aимляни 6:23)7
Bпасението не може да се заслужи чрез пазене на закона.

118

(Dекст: Qфесяни 2:8, 9)7
"ащото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами
вас, това е дар от 8ога,
119
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не чрез дела, за да се не похвали никой. (Qфесяни 2:8, 9)

120

Ако се спасяваме по благодат, свободни ли сме да живеем
живот на непослушание? EJ>ОLА!

(Dекст: Aимляни 6:1, 2)7
Апостол Hавел пише: Dогава какво? <а речем ли: Eека
останем в греха, за да се умножи благодатта?
122

<а не бъде! Eие, които сме умрели към греха, как ще
живеем вече в него? (Aимляни 6:1, 2)7
Bпасението се предлага на желаещите да бъдат спасени от
греха и да станат част от 8ожието царство.
123

Jма хора, които смятат, че 8ожият закон вече не важи.
Hомислете малко над това.

124

Ако няма закон, няма грях, защото грехът е нарушаване на
закона.

125

Sом няма закон, не се нуждаем от благодат, защото
благодатта е 8ожията любяща милост, когато сме нарушили
8ожия закон.
126

Sом не се нуждаем от благодат, кръстът не е необходим.

127
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128

Sом няма нужда от кръста, не се нуждаем и от Bпасител.7
Ако няма нужда от закон, премахвате греха, благодата,
кръста и Bпасителя. Eуждаем се от Bпасител, >ойто да ни
спаси чрез Bвоята благодат, като заплати наказанието за
греха, защото ние нарушихме Eеговия закон. Dова е
евангелието. 8лагодатта не премахва 8ожия закон. Nрез
8ожията благодат получаваме желание да пазим 8ожия
закон.
Ако някой осъден на смърт

129

получи помилване и бъде освободен, означава ли това, че
вече може да живее без да спазва закона?7
<а върши каквото си поиска? Bъвсем не!
130

Hонеже е бил помилван, той трябва да чувства повече
отвсякога задължението си да подкрепя законите на земята.

131

132

Eай-важното е, че 8ожият закон посочва греховете ни и ни
помага да почувстваме нуждата си от Bпасител.7
>огато Lо приемем за Bпасител и Lоспод, Jсус Uристос ни
дава прощение и сила да пазим заповедите Cу, както е
обещал:
(Dекст: Qвреи 8:10)7
... Sе положа законите Bи в ума им и ще ги напиша в
сърцата им... (Qвреи 8:10)

133

Tесно е да връшиш нещо, което обичаш, нали? Eа хората,
които изберат да Lо следват, Lоспод обещава точно това.7
Dой ще напише закона Bи в сърцата им, за да го обичат и
пазят.
134
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(!идео: 8 сек.) Dова е единственият начин, по който човек
може да се покорява и следва 8ога.7
Uристос е пазил заповедите, защото е обичал Bвоя Отец,
135

(Dекст: Mоан 15:10)7
защото Dой казва: ... Аз опазих заповедите на Отца Bи и
пребъдвам в Eеговата любов. (Mоан 15:10)

(Dекст: Mоан 14:15)7
Jсус ни призовава да проявим любовта си към Eего, като
пазим заповедите Cу: Ако Cе любите, ще пазите Cоите
заповеди. (Mоан 14:15)
137

Eай-голямата проява на любов и послушание на волята на
8ога е илюстрирана през една студена, тъмна нощ под
маслинените дървета в една градина. 8ожият Bин се молел,
а челото Cу било покрито с кървава пот:
138

139

140

141

(Dекст: Cатей 26:39)7
... Отче Cой, ако е възможно, нека Cе отмине тази чаша; не
обаче както Аз искам, но както Dи искаш. (Cатей 26:39)7
Bъдбата на човешката раса била поставена на везните –
виновният свят трябва да бъде спасен или погубен.
<али този млад галилеянин ще остави желанието за живот и
човешко удовлетворение и дали ще умре на Lолгота?7
Dой би могъл да избърше потта от челото Bи и да каже:
Eека грешникът да понесе последстивята от собствения си
грях.
8и могъл и да понесе кръста вместо нас.7
Jзбирайки този вариант, Jсус умира за нашите грехове.
Hролива кръвта Bи, за да можем да бъдем простени. Умира
със смъртта, която заслужаваме ние, за да можем да живеем
вечно с Eего.
Hонеже Uристос е заплатил цената за нашите грехове,
можем да получим прощение чрез Eеговата жертва още
сега.

142
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Lрозният кръст на хълма, наречен Lолгота, е вечен паметник
за цената, която 8ог пожелал да плати, за да удовлетвори
изискванията на нарушения закон и да спаси виновния човек.
143

Ако 8ожият закон би могъл да бъде отменен или променен,
нямаше да има нужда Jсус да умира. Eямаше да има нужда
от Lолгота.
144

8ог обаче не може да игнорира греховете на виновния
човек!

145

Dой не може да промени закона Bи.

146

Lрешният човек се нуждаел от Bпасител.7
Bлава на 8ога за любовта Cу, че се е съгласил да даде
единствения Bи Bин да умре като наш заместник!
147

(Dекст: Mоан 3:16)7
"ащото 8ог толкова възлюби света, че даде Bвоя
единороден Bин,
148

за да не погине ни един, който вярва в Eего, но да има вечен
живот.7
(Mоан 3:16)
149

! книгата Откровение се описват хората, готови да
посрещнат Jсус при !торото Cу пришествие и да отидат у
дома с Eего, за да бъдат през вечността в този Eебесен град!
150

20
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(Dекст: Откровение 14:12)7
8ог казва следното за тях:7
Dук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят
8ожиите заповеди и вярата в Jсус.7
(Откровение 14:12)
(Dекст: Откровение 14:14)7
! стих 14 8ог казва: J видях, и ето бял облак, и на облака
седеше един, >ойто приличаше на Nовешкия Bин,

имайки на главата Bи златна корона и в ръката Bи остър
сърп.7
Dова е описание на Lосподнето пришествие, което ще
пожъне земята.
153

!ъв великото пророчество, което Jсус дава на Mоан в
книгата Откровение за историята на църквата, остатъкът от
последната вярна част на 8ожията църква на земята е
описан по следния начин:
154

(Dекст: Откровение 12:17)7
Dогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва
против останалите от нейното потомство,
155

които пазят 8ожиите заповеди и държат свидетелството за
Jсус Uристос.7
(Откровение 12:17)
156

Hрочитаме това в последната книга на 8иблията!

157
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22

8ожиите деца обичат своя Bъздател и Jзкупител толкова
много, че искат да вършат всичко, което Dой желае.7
Dе искат да покажат любовта си към Eего, като вършат
волята Cу.7
Hризнават, че волята Cу се съдържа в Eеговите заповеди.7
Hослушни са на Dози, >ойто е направил толкова много, за
да ги спаси от греховете им.7
B протегнати ръце Jсус ни призовава: Qлате! Dой
продължава да ни вика!7
Jска да ни даде сила да живеем за Eего.
(Dекст: Откровение 22:17)7
Dой желае да ни очисти от греховете ни.7
Умоляващият Cу глас продължава да ни призовава: ... J
който е жаден, нека дойде. >ойто иска, нека вземе даром
водата на живота. (Откровение 22:17)
Qдин проповедник посетил квартал в голям град. Lоспожата
от къщата била любезна, но категорична: Jзобщо не се
интересувам от 8иблията или християнството – отговорила
тя, – но ако си направите труда да минете някоя вечер,
съпругът ми би се заинтересувал да научи нещо повече за
нея. Sе ми бъде наистина приятно, ако се срещнете с него.
Hроповедникът се върнал в събота вечерта. Hонеже не било
работен ден, съпругът й прекарвал следобеда в казиното на
местния хотел. 8ил разговорлив, но под влияние на онзи дух,
който кара човека да говори повече, а да не казва много.7
Jмам 8иблия – отвърнал той. – Dрябва да я видите. Cайка
ми я постави в сандък, когато излязох от дома си, за да се
оженя. >ъде е 8иблията, скъпа? Bлед дълго търсене
намерили само един молитвеник. Eе успял да открие
8иблията си.
Алкохолът бил само един от проблемите му. Uазартът
оказвал подобно разрушително действие, бил и страстен
пушач. Dези и останалите му навици разширили пропастта
между него и жена му. Dя била приготвила багажа си и се
готвела да го напусне.7
Bмятали да се разделят. Hоложението било лошо.7
Bърцето на този човек обаче копнеело за нещо по-добро.
<ори силните питиета не можели да угасят това желание.
Hроповедникът обещал, че ще дойде отново в понеделник
вечерта по същото време и така започнали поредица от
ежеседмични библейски уроци.
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!лед това той споделил откровено с проповедника тъжната
история на живота си, чието начало било добро. 5ил роден в
добро християнско семейство, но допуснал младежките
стремежи да излязат извън контрол. Още един блуден син
тръгнал да търси пътя, чиито коловози са дълбоки и водят
към онази далечна страна.=
!коро забравил църквата, престанал да се интересува от
5иблията. ?ристовото име присъствало само в безсмислени
реплики.=
@скам да знам, проповеднико, какво направихте с мен? Aе
съм опитвал нито чашка и не съм залагал нито веднъж от
четири седмици. Aито съм псувал и не съм произнасял
5ожието име напразно. Cосле хвърлил недопушена цигара в
камината и продължил: Dигарите не са ми вкусни. Eувствам,
че ще ги откажа. @ма обаче едно по-голямо чудо. !ъпругата
ми разопакова багажа си. Aаправи го преди три седмици.=
Fази сутрин ме изпроводи до вратата и за първи път от
години ме целуна за довиждане. Gа, вярно е! !тъписах се,
проповеднико, напълно се изумих, когато ми се усмихна и
заяви: ?аресвам новия Gжак.=
Hакво става с мен? !игурен съм, че е свързано с
библейските ни уроци в понеделник вечер.

23
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Bедмица след седмица били представяни темите от 8ожието
Bлово. 8ожият призив от кръста започнал своето дело.
Uристос чрез Bвоя <ух действал в още един нуждаещ се
дом.7
Qдна прекрасна вечер човекът казал: Dрябва да останеш още
малко тази вечер. Bлед малко съпругата ми ще си легне.
Cоже ли да си поговорим малко като мъже?
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!роповедникът отвърнал: Аз лично нищо не съм направил,
но вярвам, че 6иблията може да обясни всичко това.
Отворил на 2 :оринтяни 5:17 и започнал да чете: ;атова,
ако е някой в =риста, той е ново създание, старото премина,
ето всичко стана ново.>
?овият @жак прочел бавно текста сам. ?ово създание – нов
@жак! Aто това е! ?ов @жак! Ако ме познаваше,
проповеднико, сега съм точно това.>
@а, приятели, Dсус =ристос е небесният 6ожи Fин и само
Gой има сила да променя живота на хората.>
Dсус желае да промени и вашия живот. Iелае да ви даде
благодат и сила да пазите закона Jу. Jоже да се чувствате
слаби, но Dсус е силен. ?яма значение какво сте вършили
преди, Dсус ще ви прости и очисти. Gой ще ви даде силата
Fи да живеете нов живот. ?е допускайте нищо да ви
задържи. Dсус ви призовава. Gой ви призовава да се върнете
у дома. Iелаете ли да коленичите тихо и да заявите: @а,
Kосподи, идвам при Gеб! L момента просто коленичете.
;абравете за присъстващите. Jислете само за Dсус, докато
сте на колене. :ажете: @а, Dсусе, аз идвам. Dдвам сега.
?ека се помолим.
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!ак да задоволим най-дълбоките си желания.

1

4азказва се една история за биолога 7омас 8ъксли, който
пристигнал късно в град, където трябвало да изнесе лекция.
;кочил в таксито, което по това време било каруца, телгена
от коне, и извикал на кочияша: !арай най-бързо!
2

Dнес невероятно много хора са забързани. E техния живот
се случват страшно много неща. 7е постоянно бързат за
някъде. Cа практика обаче много хора не знаят накъде
вървят, не знаят къде ще ги отведе живота им.
4

7очно поради тази причина Fог дава ;воя последен апел в
последната книга на Fиблията, Откровение. E глава 14, стих
7, апостол Hоан призовава света, очакващ завръщането на
@сус, със следните думи...
5

(7екст: Откровение 14:7)B
... Fойте се от Fога и въздайте Cему слава, защото настана
часът, когато 7ой ще съди;
6

7

и поклонете се на 7ози, !ойто е направил небето и земята,
морето и водните извори.B
(Откровение 14:7)B
Ако имате карта на вашия град и се опитвате да намерите
някое място, но картата не е вярна, разликата е огромна!

1
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3

!очияшът послушно размахал камшика и колата се
задрусала по улиците с лудо темпо. @зтощеният 8ъскли се
отпуснал за миг на седалката с голямо облегчение и след
това скочил разтърсен. @звикал: 8ей, знаеш ли къде искам
да отида?B
Cе, ваша милост – отвърнал кочияшът, – но карам
възможно най-бързо.
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8

9

10

11

Cа кого да се покланяме? Dа се поклоним на 7ози, !ойто е
направил небето и земята. Dа се поклоним на 7вореца на
всичко. Fог ни призовава да намалим темпото и да
размислим къде отиваме.B
!огато разберем, че сме създадени от Fога, това обяснава
защо сме тук и накъде отиваме.
Dнес обаче хората са забравили, че Fог е 7ворецът на
вселената, на нашия свят, на всичко и всеки на света.B
Cякои хора смятат, че можем да имаме доверие на Fиблията
без никакви съмнения. Dруги твърдят противното. !ой е
прав?
(Eидео: 6 сек.) Dнес милиони смятат, че сме възникнали
просто така. E продължение на милиарди години единичните
клетки са се трансформирали в морски и земни животни и
накрая – в хора.B
7е смятат, че всичко е станало случайно или вследствие на
нещо, което не разбираме.
Kнаете ли обаче, че Fог ни е оставил символ за ;воето дело
като ;ъздател?B
Kавещал ни е нещо, което да ни напомня всяка седмица, че
7ой е направил нас, нашия свят и цялата вселена. Ако
Fиблията казва истината, цялата ви вечна участ зависи от
това дали й вярвате и я приемате. Отношението ви към
Fиблията определя отношението ви към Fога.
Eсъщност 7ой е оставил този ежеседмичен паметник
веднага след творческата седмица.B
Lочти целият свят обаче е забравил какво означава този
паметник.

12

(Eидео: 15 сек.) Fез този паметник повечето хора забравят,
че Fог е 7ворецът на нашия свят..B
E наши дни изпращаме хора на Mуната, за да търсят улики за
възникването на света.
13

14

2

Eзираме се в дълбокия космос с мощни телескопи и търсим
следи за произхода на вселената.B
Cека потърсим във великата !нига – Fиблията, наречена
още Fожие ;лово, и да потърсим доказателства за това дали
е вярна или не, дали може да й се разчита, или не.
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15

Kащо са всички тези усилия и огромен и скъпоструващ
интерес? Kащото искаме отговори на най-големите си
въпроси. ;ами ли сме във Eселената? !ак сме попаднали
тук? Kащо сме тук? Cакъде отиваме? 7ърсенето
продължава. Cие сме един свят, който е забравил откъде е
дошъл!
Cа света, който е забравил, Fог казва: Lомни, помни, че Аз
съм твоят ;ъздател. Kа да ти помогна да помниш, съм
оставил един знак, един символ!

16

17

Cякои може да попитат: !акъв е този белег или символ,
който ни напомня, че Fог ни е създал?B
Lомните ли, когато изучавахме какво Fог е създал по време
на всеки един ден от седмицата на ;ътворението?
18

19

(7екст: Lсалм 33: 8, 9)B
;ътворяването е било величествено! !ак Fог го е направил,
и то толкова бързо? Fиблията ни дава отговора: Cека се бои
от Oоспода цялата земя; нека благоговеят с боязън пред Cего
всичките жители на вселената.
Kащото 7ой каза, и стана, 7ой заповяда и затвърди се.
(Lсалм 33:8, 9)

20

21

Cе можем да разберем как, но Fог е извикал в съществуване
света чрез ;воето ;лово. Fожието ;лово, било то
изговорено, или записано в Fиблията, е съзидателно и
мощно!B
7ова може да бъде обяснено само като се признае, че Fог ни
е дал тази !нига, за да ни предаде волята ;и.

3
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(Eидео: 5 сек.) E настоящето време от историята, когато
еволюцията учи, че сме се появили случайно, Fог заявява:
Eие не сте възникнали случайно. Аз ви създадох!
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(7екст: Fитие 2:1)B
7ака се свършиха небето и земята и цялото тяхно воинство.
(Fитие 2:1)
22

Kа шест дни Fог е създал света, украсен с храсти и дървета,
цветя и потоци.

23

7ой е поставил слънчевите лъчи, величествения залез и
прекрасната луна, на която да се наслаждаваме нощем.

24

Eенецът на всичко е, че 7ой създал две съвършени
същества. !аква чест! ;ъздаден по образа на своя 7ворец!
7е били сътворени да владеят над земята и всичко върху
нея!
25

(7екст: Fитие 1:27)B
@ Fог създаде човека по ;воя образ; по Fожия образ го
създаде... (Fитие 1:27)
26

Fог обаче още не бил свършил!B
@скал да направи още едно нещо.B
Обърнете внимание какво пише в Fиблията, че се е случило
на седмия ден от ;ътворението:
27

(7екст: Fитие 2:2–4)B
@ на седмия ден, като свърши Fог делата, които беше
създал,
28

на седмия ден ;и почина от всичките дела, които беше
създал.

29

4
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@ благослови Fог седмия ден и го освети, защото в него ;и
почина от всичките ;и дела, от всичко, което Fог беше
създал и сътворил.
30

7ова е произходът на небето и на земята при сътворението
им... (Fитие 2:2–4)

31

32

33

Dа се освети нещо означава да се отдели за свята употреба.
Fог е отделил съботата от останалите дни. 7я е била
отделена като свята – посветена изцяло на Cего. Cякои хора
се питат какво значение има един ден? Qоже би следната
илюстрация ще ви помогне.
Lри сватбата съпугата се осветява или отделя за един мъж.
Dа си представим, че това е вашият сватбен ден. 7олкова сте
развълнуван! Отдавна сте очаквали този ден.

34

Dа си представим, че бъдещата ви съпруга има шест сестри.
Lо време на сватбената церемония една жена се свързва с
един мъж. 7я се отделя. Eече не е една от седемте.B
7я е осветената. Lосвещава се на съпруга си в брака.
35

Ами ако след сватбата една от сестрите каже: @ма ли
някакво значение? 7ова може да бъде всяка една от седемте.
Eсяка от седемте сестри е добра колкото останалите.B
!акво бихте отвърнали? @ма ли значение?
36

5
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Pдинствено Fог може да освети нещо. E Fиблията се казва,
че 7ой е осветил седмия ден.
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37

А вие, госпожо, по-различно ли е да сте булка? 4азбира се!B
!ато съпруг бихте казали: Qоята съпруга бе избрана,
осветена отделена и посветена на мен. 7ака Fог взе един
обикновен 24-часов ден – седмия ден, и го избра, освети,
отдели и посвети на ;ебе ;и.B
;ъботата е благословен, осветен ден.B
;поред Fожието ;лово този ден не е произволно избран, но
е седмият ден.
(7екст: Qарк 2:27, 28)B
Pто какво казва 8ристос: ;ъботата е направена за човека, а
не човек за съботата.

38

7ака щото Rовешкият ;ин е господар и на съботата. (Qарк
2:27, 28)

39

40

41

42

6

Fог ни е дал съботата, за да си отделим време да си спомним,
че не сме възникнали случайно.B
Fог е сътворил човека и целия друг свят за шест дни!B
7ова е трябвало да бъде свято време, в което човекът и
неговият ;ъздател да подновят заедно своя обет на любов и
посвещение.B
Eсяка седмица човекът е трябвало да помни, че Fог е
направил небето и земята за шест дни и е починал на седмия.
Fог заръчал на човека да помни този ден, написвайки закона
със собствения ;и пръст.B
Rетвъртата заповед е в средата на този свещен Fожи закон.B
Oоспод казал на човечеството да помни този ден, защото за
шест дни е сътворил земята, морето и водните извори.
Ако съботата беше пазена винаги като паметник на
сътворението, днес нямаше да има еволюционисти,
неверници или скептици.B
Eсяка седмица щеше да им бъде напомняно за техните
корени и за връзката им с техния ;ъздател!B
; увеличаването на греха на земята човекът забравил как е
възникнал, защо е тук и накъде отива.B
!огато това станало, той забравил и как да живее.
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(Eидео: 10 сек.) От времето на Qойсей народът на @зраил
бил забравил почти напълно за своя Fог.B
7ой се покланял на идоли, направени от хора!
43

44
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45

(Eидео: 7 сек.) Fог по чуден начин освободил евреите от
техните врагове и ги водил през пустинята по пътя към
Обещаната земя.B
E тази пустиня 7ой направил две неща, с които да им
покаже какво иска да правят във връзка със седмия ден –
събота, която направил за тях през първата седмица от
историята на света.
(Eидео: 10 сек.) Lърво, Fог им напомнил, че 7ой се грижи
за тях и че 7ой ги извел от Pгипет.B
7е не могли да носят достатъчно храна.B
;коро започнали да недоволстват, че храната свършва.
Eъпреки че не оценили всички сторени чудеса и добрини,
любящият Fог им осигурил храна!
(7екст: @зход 16:4, 5)B
7огава рече Oоспод на Qойсей: Pто, ще ви наваля хляб от
небето.

46

и ще излязат людете всеки ден да събират колкото им
трябва за деня,

47

за да ги опитам ще ходят ли по закона ми, или не. (@зход
16:4)B
8лябът, за който се говори тук, обикновено се нарича
манна.
48

А на шестия ден нека сготвят внесеното,

49

7
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което да бъде два пъти, колкото събират всеки ден. (@зход
16:5)

50

(7екст: @зход 16:6)B
@ тъй, Qойсей и Аарон казаха на всичките израилтяни:

51

Dовечера ще познаете, че Oоспод ви е извел из египетската
земя. (@зход 16:6)

52

53

(Eидео: 16 сек.)B
Qанната падала през нощта заедно с росата. ;утрин след
като росата се изпарявала, земята се покривала с манна.B
8ората излизали да я събират в ранните часове на деня и до
обяд останаланата манна изчезвала.B
Cо почакайте – обърнете внимание какво ставало на шестия
ден от седмицата:
(7екст: @зход 16:21, 22)B
@ всяка заран го събираха, кой колкото му трябваше за
ядене.

54

А когато припечеше слънцето, стопяваше се.

55

А на шестия ден, когато събираха двойно количество храна,
по два гомора за всекиго,

56

8
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всичките началници на обществото дойдоха и известиха на
Qойсей.

57

(7екст: @зход 16:23)B
А 7ой им рече: 7ова е точно каквото каза Oоспод. Утре е
събота, свята почивка Oосподу;
58

11 – !ъздаден за нещо по-добро

Опечете колкото искате да опечете и сварете колкото
искате да сварите, и турете настрана каквото остане да ви
стои за утре. (@зход 16:21–23)
59

(7екст: @зход 16:25, 26)B
Tо се отнася за седмия ден: 7огава Qойсей им каза: Яжте
това днес, защото днес е събота Oосподу, днес няма да го
намерите на полето.
60

Vест дена ще го събирате, но седмият ден е събота, в нея
няма да се намира.B
(;тихове 25, 26)
61

Lовечето от хората изпълнили Fожията наредба, но някои
излезли в събота да събират манна. Обърнете внимание
какво Fог заявил за тях!
62

(7екст: @зход 16:28–30)B
7огава рече Oоспод на Qойсея: Dо кога ще отказвате да
пазите заповедите Qи и законите Qи?
63

Eижте! Lонеже Oоспод ви даде съботата, затова на шестия
ден ви даде хляб за два дена.

64
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;едете всеки на мястото си, на седмия ден никой да не
излиза от мястото.

65

@ тъй, людете си отпочиваха на седмия ден. (@зход 16:2830)

66

;ъботата била постановена при сътворението и била
спазвана от Fожия народ преди да дойдат при ;инай, където
Fог им дал Dесетте заповеди.
67

Cа третия месец от излизането от Pгипет Fог завел ;воя
народ при планината ;инай и там се явил на Qойсей и му
дал вест, която да предаде на народа:
68

(7екст: @зход 19:5, 6)B
;ега прочее, ако наистина ще слушате гласа Qи и ще пазите
завета Qи,
69

то повече от всичките племена вие ще бъдете Qое
притежание, защото Qой е целият свят.

70

и вие още Qи бъдете царство свещеници и свят народ.

71

7ия са думите, които трябва да кажеш на израилтяните.
(@зход 19:5, 6)

72
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73

Fог направил най-благосклонното предложение на ;воя
народ! Ако слушат Cеговия закон и заповеди, ще бъдат
специални хора и свят народ! Pдна от тези заповеди била
дадена на народа, за да не забравя никога връзката си със
своя 7ворец.
(7екст: @зход 20:8–11)B
Lомни съботня ден, за да го освещаваш. Vест дни да
работиш и да вършиш всичките си дела;

74

75

ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни
слугинята ти, нито

76

добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти;
защото в шест дни Oоспод направи

77

небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия
ден си почина;

78

затова Oоспод благослови съботния ден и го освети. (@зход
20:8–11)

79
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а на седмия ден, който е събота на Oоспода, твоя Fог, да не
вършиш никакава работа,
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80

;ъботата е сърцевината или самото сърце на тези десет
заповеди.B
;ъботният ден е паметник на сътворението. ;ъботата е
стара колкото самия свят!B
Fог обещава много благословения на ;воя народ, ако Oо
слушат и помнят Cеговия паметник на сътворението.
(7екст: @сая 58:13, 14)B
Ако отдръпнеш ногата си в събота, за да се вършиш своята
воля в святия Qи ден и наречеш съботата наслада,

81

свята на Oоспода, почитаема, и Oо почиташ като не следваш
в нея своите си пътища,

82

и не търсиш своето си удоволствие, и не говориш своите си
думи,

83

84

гогава ще се наслаждаваш в Oоспода...B
(@сая 58:13, 14)B
Ако човек помнеше това възпоменание, многото проблеми, с
които се сблъсква – забравения Fог, безсмисления живот,
кризата на идентичността, ще бъдат разрешени.B
Cяма да има еволюционисти!
(Eидео: 8 сек.) Kа съжаление Fожият народ забравил.
Kабравил поклонението пред Fога в Cеговия свят ден и

85

и не след дълго започнал да се покланя на богове от дърво и
камък.B
Kабравил за корените си!
86
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87

@мало моменти, когато съботата е била съблюдавана през
вековете, когато Fожиите пророци призовавали народа да се
върне към Fога 7ворец.B
@сая подчертава, че Fог никога не е искал да ограничи
съботата до евреите.
;ъботата била постановена преди възникването на
еврейския народ.B
Fог не ограничава това благословение върху една нация.

88

89

@ тях ще доведа в святия ;и хълм, и ще ги зарадвам в Qоя
молитвен дом,

90

... защото домът Qи ще се нарече молитвен дом на всичките
племена. (@сая 56:6, 7)

91

Cикъде в Fиблията седмият ден не е наречен ;ъбота на
евреите.B
@сус обяснява ясно, че този ден е за цялото човечество:
92

(7екст: Qарк 2:27)B
... ;ъботата е направена за човека, а не човек за съботата.
(Qарк 2:27)
93

(7екст: @зход 20:10)B
@ Oоспод казал: ...;едмият ден е събота на Oоспода, твоя
Fог... (@зход 20:10)
94
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(7екст: @сая 56:6, 7)B
7ой кани всички навсякъде да помнят и да пазят съботата с
Cего. ... Eсеки, който пази съботата...
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(7екст: Qатей 12:8)B
@сус казва още, че е Oосподар на съботата (Qатей 12:8),
защото 7ой я е направил.
95

96

(7екст: Откровение 1:10)B
Pто защо авторът на Откровение Hоан я нарича Oосподният
ден.B
(Откровение 1:10)B
;ъботата не е просто паметник на сътворението и на
;ъздателя.B
7я е знак между Fога и човека.
(7екст: Pзекиил 20:20)B
Освещавайте още и съботите Qи и нека бъдат знак между
Qен и вас,

97

за да познаете, че Аз, Oоспод, съм ваш Fог. (Pзекиил 20:20)B
Онзи, който освети съботата при сътворението, е същият,
!ойто освещава грешниците.B
Cашият ;ъздател е и наш ;пасител!
98

(7екст: Pзекиил 20:12)B
Dадох им и съботите ;и, да бъдат знак между Qен и тях,

99

за да познаят, че Аз, Oоспод, ги освещавам. (Pзекиил 20:12)

100

(Eидео: 12 сек.) ;ъботата била постановена преди
грехопадението на Kемята и ще бъде празнувана след като
грехът бъде завинаги заличен от Kемята.
101
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(7екст: @сая 66:22, 23)B
Kащото както новото небе и новата земя, които Аз ще
направя, казва Oоспод,
102

така ще пребъде родът ви и името ви.

103

104

ще дохожда всяка твар да се покланя пред Qен. (@сая 66:22,
23)

105

106

(Eидео: 6 сек.) Lрез цялата вечност Fожият народ ще
празнува съботата, почитайки Fога като 7ворец и
@зкупител.B
Tом съботата е празнувана преди грехопадението и ще бъде
празнувана, когато земята бъде сътворена отново, не е ли
логично, че Fожият народ трябва да я празнува сега?
Ако имаме някакви въпроси за Fога и съботата, можем да
видим как @сус се отнасял към нея.

107

Cека разберем какво е правил @сус в събота:

108
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@ от новоление до новолуние, и от събота до събота
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(7екст: Mука 4:16)B
@ дойде в Cазарет, дето беше отхранен,

109

и по обичая ;и влезе в синагогата един съботен ден и стана
да чете. (Mука 4:16)B
E Fиблията е записана обичайното поведение на @сус!
110

E речника на Уебстър пише: ;ъботата

111

е седмият ден от седмицата.B
(Cов световен речник на Уебстър, второ издание)

112

(Eидео: 9 сек.) Ако денят е бил променен или забравен
между Адам и Qойсей, Fог щял да отбележи това, когато
записал Dесетте заповеди на ;инай.
113

(Eидео: 11 сек.) Ако денят е бил изгубен между времето на
Qойсей и @сус, 8ристос със сигурност би поправил
грешката.
114

(Eидео: 9 сек.) Ако денят е бил променен по време на
учениците, те със сигурност биха писали за това.

115

(Eидео: 9 сек.) @ разбира се, евреите, които пазят точен
доклад за времето, все още се покланят в седмя ден, събота.

116
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117

(Eидео: 19 сек.) @дентичността на деня за почивка никога не
е била поставяна под въпрос по време на живота на @сус на
земята.B
Pдинственият спор е бил за това как @сус е пазил съботата.
4авините били изопачили спазването на съботата чрез
внасянето на трудни, обременителни разпоредби. @сус се е
опитал да отстрани изискванията, наложените от хората, и
да покаже значението на съблюдаването на съботата.
!огато Oо обвинили, че нарушава съботата като лекува
хората през този ден, @сус отговорил:

(7екст: Qатей 12:12)B
... позволено е да се прави добро в съботен ден. (Qатей
12:12)
119

120

121

(Eидео: 18 сек.) E Fиблията пише, че @сус е лекувал и
служил на хората.B
;ъботата съществува и до днес, за да възстанови
цялостността на човек, да ни освободи от вината,
предразсъдъците, себелюбието и да ни даде мир.B
7я е създадена, за да ни възстанови според образа на Fога и
да ни посочи нашия ;ъздател!B
7ова е делото, което @сус дошъл да върши, и това е делото,
което учениците вършили след Cего.
(Eидео: 11 сек.) Kначението на спазването на съботата било
показано от последователите на @сус при смъртта Qу.B
Lо време на тази криза приятелите на @сус почивали според
Fожията заповед, оставайки работата по помазването на
тялото на @сус за след съботните часове.
(7екст: Mука 23:54–56)B
@ беше приготвителен ден и съботата настъпваше.

122
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@ жените, които бяха дошли с Cего от Oалилея, вървяха
изподире и видяха гроба и как беше положено тялото Qу.

123

@ като се върнаха, приготвиха аромати и миро, и в съботата
си починаха според заповедта. (Mука 23:54–56)

124

125

126

(Eидео: 8 сек.) E деня преди събота тяхната надежда в @сус
била разбита.B
7е видели жестоката Qу смърт на кръста. Qечтите и
надеждите им били погребани в тъмния гроб.B
@скали да помажат мъртвото Qу тяло.
(7екст: Mука 24:1)B
... А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените
дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха
приготвили.B
(Mука 24:1)
Cека разгледаме отново събитията от онези три паметни
дена.

127

1. Lетък: @сус умира; жените приготвят аромати и миро.

128

2. ;ъбота (денят за почивка): @сус почива в гроба;
последователите Qу – също почиват.

129

3. Cеделя (първи ден от седмицата): @сус възкръсва от
мъртвите! Wените идват да помажат @сус.B
Cе може да има съмнение за деня, който е бил ден за
почивка по времето на @сус.
130
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(7екст: Hоан 19:30)B
@сус бил прикован на кръста в приготвителния ден и
извикал: ... ;върши се!... (Hоан 19:30)
131

@зкупителното Qу дело било свършило!B
E събота 7ой почивал в гроба

132

Dа, има значение кой ден празнуваме.B
Lисателят християнин Dжордж Eандеман написа:

134

Qожем ли да виждаме как Cеговите последователи отказват
да осквернят святите часове дори с работа, свършена с обич,

135

можем ли да виждаме как 7ой умира на кръста, защото със
закона не може да бъде направен компромис дори за да спаси
собствения ;и живот 136

можем ли да стоим в ослепителната светлина от Oолгота и
да твърдим, че няма значение?B
(Dенят, който трябва да помним, с.40)
137
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133

(Eидео: 6сек.) и в неделя, първия ден от седмицата,
възкръснал.B
Dори при смъртта ;и @сус пазил съботата.B
7ой почивал в гроба в събота.B
!огато застанем край кръста, имаме чувството, че никой
ден от останалите седем не е същият!B
Dа се месим в съботата е все едно да се месим в
;ътворението, в ;инай и в самата Oолгота!
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7ворецът каза: Lомни, но въпреки това мнозина са
забравили!B
7ова не било според Fожия план.B
@сус очаква християните винаги да пазят съботата.
138

(7екст: Qатей 24:20)B
Qолете се да се не случи бягането ви в съботен ден. (Qатей
24:20)
139

(Eидео: 6 сек.) @сус очаквал от християните през 70
г.сл.8р., когато Pрусалим е разрушен, да продължават да
пазят съботата!
140

(7екст: Dеяния 17:1, 2)B
E Cовия Kавет пише, че последователите на @сус са пазели
съботата и след възкресението:B
Lристигнаха в ;олун, където имаше юдейска синагога.
141

@ по обичая си Lавел влезе при тях и три съботи наред
разискваше с тях от Lсанията. (Dеяния 17:1, 2)B
Dруга събота, през която Lавел проповядвал, няколко
езичници го запитали
142

(7екст: Dеяния 13:42, 44)B
Pзичниците ги молеха да им се проповядват тия думи и
следващата събота.
143

Cа следващата събота се събра почти целия град да чуе
Fожието ;лово.B
(Dеяния 13:42, 44)
144

Eсъщност в книгата Dеяния са записани 84 случая, в които
Lавел провежда срещи в събота.

145

20
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;ъботата преминава като златна нишка от Fитие до
Откровение, където се описват готовите да посрещнат @сус
при Cеговото Eторо пришествие.
146

(7екст: Откровение 14:12)B
7ук е нужно търпението на светите, на тия, които пазят
Fожиите заповеди и вярата в @сус. (Откровение 14:12)
147

148

Ако се покланяме на Fога, нашия 7ворец, всяка седмица на
седмя ден събота, никога няма да забравим отъкде сме
дошли или !ой е създал нас и света около нас.
149

Ако пазим съботата всяка седмица, никога няма да се питаме
кои сме всъщност – синове и дъщери на Fога, царят на
вселената!
150

Cяма да се питаме как сме възникнали – ние сме тук, защото
Fог ни иска, защото 7ой ни е сътворил.

151

;ъщият @сус, !ойто иска да помним, протяга ръцете ;и
към вас тази вечер, ръце, приковани някога на Oолготския
кръст за греховете ви, и казва нежно: ;ледвай Qе.
152
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(7екст: Hоан 14:15)B
@сус казва: Ако Qе обичате, ще пазите Qоите заповеди.
(Hоан 14:15)B
@ една от тези заповеди казва: Lомни съботния ден.
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153

154

22

Tе последвате ли вашия ;ъздател сега?B
Tе се покорите ли на Cеговата заповед да помните съботния
ден, който 7ой е направил за вас?B
Tе Qу се покланяте ли всяка седмица оттук нататък, при
всяка следваща събота?B
Tе последвате ли примера на @сус и апостолите на
поклонение на нашия 7ворец през седмия ден събота?
;ъботата не поставя само въпроса в кой ден се покланяме,
приятелю. 7ук става дума да следваме @сус във всичко.
;тава дума да бъдем като Адам и Pва, които се поклонили в
Pдем в първата събота.B
;тава дума да се покоряваме на Fожията заповед заедно с
Qойсей, когато Fог казва: Lомни съботния ден, за да го
освещаваш.B
;тава дума да се покланяме в същия ден, в който са се
покланяли @сая, Pремия, Dаниил и всички колоси на вярата
в ;тария Kавет.B
;тава дума да хвалим Fога всяка събота като ;ъздател на
всичко заедно с Lетър, Яков и Hоан.B
;тава дума да сме част от Fожия народ на последното време,
който според Откровение пази заповедите.B
@скате ли да кажете: Dа, @сусе, ще застана на твоя страна.
Tе 7е поставя на първо място. Tе 7е следвам във всичко.B
Ако това е желанието ви, вдигнете ръцете си, докато се
помолим.

12 – !илиони заблудени от мит
!е допускайте това да стане и с вас.

1

2

4

7ъзможно ли е религиозен мит да се вмъкне в
християнската църква? 7ъзможно ли е да става дума за
нещо много по-важно от шест или осемкрак паяк?8
/илиони хора се покланят на Hога в първия ден от
седмицата с убеждението, че това е Hожият почивен ден. !а
последната ни сбирка разбрахме, че седмият ден от
седмицата – събота, е истинският Hожи ден.8
Iъщо както учебниците, които в продължение на 2000
години учели погрешно,че паякът има шест крака, милиони
хора са приели мита за съботата.8
?ричината, поради която посещавате тази библейска
поредица, е, защото сърцето ви копнее за истината. Jскате
да знаете какво точно казва Hожието Iлово. !е ви
интересува какво казват религиозните учители. Jскате да
знаете какво Hог казва. !ека разберем какво установихме на
последната сбирка.
(7идео: 8 сек.) !аучихме, че Hог ни е дал специален ден
всяка седмица – съботата, в която се покланяме на Hога и си
спомняме за !еговото дело като наш Iъздател.8
!аучихме, че Hожият почивен ден не е обикновен ден, но е
седмият ден от седмицата.8
!аучихме, че съботата ще бъде пазена, когато този свят
свърши и отидем на небето с нашия Iъздател.
1
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3

/итовете лесно се приемат за истина, ако се повтарят дълго
време. 7земете например паяка.8
Около 350 г.пр.:р. гръцкият философ Аристотел
класифицира паяка като насекомо с шест крака.8
?рез следващите 20 века всички мислели, че паякът има
шест крака. !икой дори не си правел труда да ги изброи. 7
края на краищата кой би дръзнал да оспори великия
Аристотел?8
?оявил се Cамарк – изключителен биолог и
естествоизпитател. Eой преброил внимателно краката на
паяка.8
?ознайте колко крака преброил! Eочно осем!8
/итът, преподаван за истина в продължение на векове, бил
разрушен, защото Cамарк си направил труда да преброи
кракта на паяка.
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Kогато разглеждаме света край нас, откриваме, че много
хора – на практика почти всички – не се покланят на Hога
през седмия ден.
5

Lазбира се, мнозина дори не се покланят на Hога от
Hиблията, но на други богове.

6

7

Mори повечето от хората, които се покланят на Hога на
Hиблията, /у се покланят в ден, различен от този, който
Eой е отделил като свят.8
Nащо? Hог ли го е променил? !якой друг ли го е променил?
Nащо толкова много хора пазят друг ден, като неделята
например, като Hожи ден, вместо седмия ден събота?
От Hиблията научихме, че в Iвоя закон Hог е оставил на
всички хора на земята един изключително специален знак:

8

(Eекст: Oзекиил 20:12, 20)8
Mадох им и съботите Iи да бъдат знак между /ен и вас,

9

за да познаят, че Аз, Pоспод, ги освещавам...

10

Освещавайте още и съботите /и и нека бъдат знак между
/ен и вас,

11

2
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за да познаете, че Аз, Pоспод, съм вашият Hог. (Oзекиил
20:12, 20)

12

13

(7идео: 4 сек.) От началото до края в Hиблията се заявява
фактът, че Hог е установил съботата и че Hожият почивен
ден е седмият ден от седмицата.8
!икъде в Hиблията не се посочва, че Hог е променил този
ден за поклонение и почивка – този знак между !его и
народа /у.
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(7идео: 10 сек.) Mа разгледаме отново какво установихме,
докато изучавахме Hожието Iлово.8
Kогато Hог завършил сътворението на планетата Nемя и
човека, Eой създадал съботата.
14

като паметник на !еговото Eворение през седмия ден на
първата седмица и през цялата земна история.

15

Kогато написал Iвоя закон на планината Iинай, Hог
положил в сърцето на заповедите наредбата за съботата.

16

(7идео: 5 сек.) Eази заповед трябвало винаги да напомня на
човека, че той не е възникнал случайно.

17

?ричината, поради която Hог иска от човека да пази седмия
ден, е, че Eой е сътворил земята за шест дни

18

3
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и си починал на седмия ден.8
Qрез /ойсей Hог казал на народа, че не бива да отнемат от
тях или да добавят нови.
19

(Eекст: 7торозаконие 4:2)8
Mа не притурите нещо на думите, които ви заповядвам,

20

нито да отнемате от тях, за да пазите заповедите на Pоспода,
вашия Hог, които ви заповядвам. (7торозаконие 4:2)8
Hог им казал още:
21

(Eекст: ?салм 89:34)8
!яма да наруша завета Iи, нито ще променя това, що е
излязло из устните /и.8
(?салм 89:34)
22

Jсус сам демонстрирал същата решимост да издига закона,
който дал на планината Iинай. Eой казал на слушателите на
планинската проповед, че не е дошъл да разруши Hожия
закон, но да го изпълни!
23

(Eекст: /атей 5:17–19)8
Обърнете внимание на думите /у: Mа не мислите, че съм
дошъл да разруша закона или пророците, не съм дошъл да
разруша, но да изпълня.
24

Nащото истина ви казвам, докле премине небето и земята,

25

ни една йота, ни една точка от закона няма да премине
докато всичко не се сбъдне.

26

4
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J тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди, и
научи така човеците,

27

28

най-малък ще се нарече в небесното царство... (/атей 5:1719)8
Kогато дал Mесетте заповеди на Iвоя народ, Hог ясно
заявил, че никой човек не бива да променя наставленията от
!еговата свята уста.
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Jсус :ристос показал чрез Iвоя пример, че почита деня,
който Eой и Отец са осветили през първата седмица от
историята на света.
29

(Eекст: Cука 4:16)8
J дойде в !азарет, дето беше отхранен, и по обичая Iи

30

влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете. (Cука
4:16)

31

Kогато религиозните водачи обвинили учениците на Jсус,
че нарушават съботата, Jсус им отвърнал, че Eой е
Pосподар на този ден.
32

(Eекст: /арк 2:27, 28)8
Iъботата е направена за човека, а не човек за съботата.

33

Eака щото Qовешкият Iин е Pосподар и на съботата. (/арк
2:27, 28)

34

5
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Jсус не само почитал съботата, но посъветвал учениците Iи
да се молят да могат да пазят !еговия свят ден далеч в
бъдещето.
35

(Eекст: /атей 24:20)8
!амираме тази заръка в /атей 24:20: ?ри това молете се да
се не случи бягането ви зиме или в съботен ден.
36

Eук Jсус говори за бягането на !еговите последователи от
Oрусалим непосредствено преди

37

разрушаването му през 70 г.сл.:р. от римляните.

38

Iлед разпятието Iи Eой очаквал последователите /у да
продължат да почитат съботата.

39

40

41

6

Ортодоксалните евреи се покланят на Hога в седмия ден още
от времето на Jзхода преди повече от 3500 години. Kъдето и
да се намират по света, те и до днес признават съботата,
седмия ден от седмицата, като ден, определен от Hога за
поклонение.
Mори Hиблията да е единственият източник на информация,
ще бъдем в състояние да определим кой ден е седмият ден
или събота.8
Kато се връщаме към събитията при разпятието,
Oвангелието на Cука резюмира събитията през онази
седмица.8
Oто какво пише в Hиблията, че се е случило, след като
:ристос умрял на кръста в петък:

12 – !илиони заблудени от мит
(Eекст: Cука 23:54–56; 24:1)8
J беше приготвителен ден, съботата настъпваше.

42

J жените, които бяха дошли с !его от Pалилея, вървяха
изподире и видяха гроба и как беше положено тялото /у.

43

44

А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха
на гроба,

45

носещи ароматите, които бяха приготвили.8
(Cука 23:54–56; 24:1)

46

Pолямата част от християнския свят празнува т.нар. 7елики
петък в памет на :ристовата смърт. :ората празнуват
7еликден в памет на възкресението на :ристос.
47

7 Hиблията пише, че денят между тези два дни е събота,
според заповедта.

48

7
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J като се върнаха, приготвиха аромати и миро; и в съботата
си починаха според заповедта.
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49

(7идео: 4 сек.) 7ъпреки че пише тези думи години след
кръста, Cука продължава да нарича неделята първия ден от
седмицата.8
Eой продължава да нарича седмия ден събота.8
Hиблейските доклади ясно разграничават тези два дни.
7същност апостолите продължават да се покланят и да
проповядват в седмия ден – събота години след разпятието.

50

(Eекст: Mеяния 13:14, 42, 44)8
7 Hиблията се описва как ?авел и вярващите с него
посетили Антиохия и ... в съботния ден влязоха в синагогата
и седнаха.
51

Mеяния 13:14. ?осле, когато си излизаха из юдейската
синагога,

52

езичниците ги молеха да им се проповядват тия думи и
следващата събота.

53

!а следващата събота се събра почти целият град да чуят
Hожието Iлово.8
(Mеяния 13:42, 44)8
?авел имал обичай всяка събота да се покланя в синагогата:
54

55

8

(Eекст: Mеяния 18:4)8
J всяка събота той разискваше в синагогата с юдеи и гърци
и се стараеше да ги убеждава. (Mеяния 18:4)8
От тези библейски факти човек лесно може да се убеди, че
няма доказателства, че :ристос или !еговите ученици са
променили деня на поклонение.8
7 Hиблията няма данни за въвеждането на такава промяна!
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!икой от новозаветните писатели не пише за каквато и да е
промяна на съботния ден!8
Ако е имало подобна важна промяна, тя би била водеща тема
във всяка новозаветна книга на Hиблията.
56

57

(Eекст: ?салм 89:34)8
Hог казва: !яма да... променя това, що е излязло из устните
/и. (?салм 89:34)8
Hог не е променил Iвоя закон и никой няма право да го
променя!8
Учени от различни групи, пазещи неделята, признават това.
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Kатолическият кардинал Mжеймс Pибънс е написал
следното: /ожете да прочетете Hиблията от Hитие до
Откровение, но няма да откриете нито ред, който да
оправдава освещаването на неделята.
58

?исанията препоръчват религиозното съблюдаване на
съботата.8
(7ярата на нашите отци, с.111, 112)
59

/етодистът Kловис P.Qапъл прави подобно изказване:
?ричината, поради която съблюдаваме първия ден вместо
седмия, не се основава върху никаква наредба.
60

Qовек би прелиствал напразно ?исанията за заповед за
промяна на седмия ден в първи. (Mесет правила за живеене,
с.61)
61

62

!яма библейски доказателства, че :ристос или !еговите
ученици са пазили някой друг ден или че са поучавали
другите в подобно нещо!8
Eогава как е започнало съблюдаването на неделята? –
можете да попитате вие.

9
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От историка от пети век Iократ Iхоластик научаваме, че:
?очти всички църкви по света празнуват святото тайнство
(Pосподнята вечеря) в съботния ден от всяка седмица,
63

въпреки това хриситяните от Александрия и Lим въз основа
на същата традиция са престанали да правят това. (из
Sърковна история, цитирано от I.H.:ейнс в От събота към
неделя, с.35)
64

Mруги историци отбелязват, че много църковни групи
съблюдавали седмия ден през Iредновековието, а днес по
света също има християни, които спазват тази практика.
65

/ного църковни историци смятат, че началото на
постепенната промяна на дните е станала някъде между 70 и
135 г.сл.:р., годините на двата ожесточени и кървави бунта
на евреите, потушени от римляните.
66

67

?овишаващата се враждебност на римляните към евреите,
подклаждана от конфликтите между евреи и християни,
насърчавала издаването на антиеврейска литература, която
на свой ред създала силно антиеврейско отношение из
цялата Lимска империя.8
:ристияните станали изключително чувствителни към
идентифицирането им с евреите.8
Eъй като пазенето на съботата ги идентифицирало по-скоро
като евреи, много християни започнали да подценяват
нейното съблюдаване.
Jма значителни доказателства, че съблюдаването на
неделята е било въведено по това време във връзка с
7еликден – неделята

68

като опит да се покаже ясно на римските власти, че
християните се различават от евреите. (п.т., с.237)

69

10
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Jмайки предвид това е лесно да се види как християните,
живеещи в столицата на Lимската империя, проправили
пътя за отделяне от пазенето на съботата.8
Eе били в центъра, където омразата била най-силна!
70

71

(7идео: 7сек.)8
!апълно разбираемо е, че са отбягвали пазенето на
съботата, която била презирана от римляните. Eрябва да
имаме предвид факта, че църквата в Lим се е състояла
предимно от неевреи – обърнати във вярата езичници.

72

Eези езичници, обърнати наскоро от езичеството, не са били
затвърдени в пазенето на съботата както християните евреи,
които винаги са я пазели.
73

74

75

Nащо недлята е била предпочетена, а не някой друг ден от
седмицата?8
Eова е добър въпрос!8
Oзичниците в Lимската империя се покланяли на слънцето в
продължение на много години, празнувайки неделята като
ден на слънцето.
Lимските императори били представяни като богове на
слънцето. Oмблемата на слънцето била изобразявана върху
техните монети и сгради и от поданиците било изисквано
поклонение на слънцето.8
!якои теолози смятат, че църквата решила, че компромисът
с езичеството ще й бъде от полза.8
Ако християнството приемело няколко езически обичая,
езичниците биха се обръщали във вярата много по-бързо и
биха се чувствали по-удобно.8
От това би се възползвала и империята, обединявайки
своите поданици в една велика религия.

11
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(Eекст: Lимляни 11:13)8
Jнтересно е да се отбележи как ?авел се обръща към
църквата в Lим: !а вас, които бяхте езичници, казвам...8
(Lимляни 11:13)
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!еделята била празнувана в продължение на векове не като
свят ден, но като почивен ден.8
J двата дни били пазени като святи.
76

Qетем следното от Апостолическата конституция, гл.23:8
:ристияните не са единствените, които станали небрежни
към вярата си и снишили нейните стандарти.
77

Апостолическата църква се опазила от уронването на своята
чистота, но когато дошли второ и трето поколение
християни,
78

виждаме доказателства за компромиси и отстъпничество.

79

Kомпромисът бил подкрепен от първия граждански закон,
гласуван от римския император Kонстантин на 7 март 321
г.сл.:р.
80

7ъпреки че е езичник, той постановява: 7 почитаемия Mен
на слънцето нека управителите и жителите на градовете да
почиват и всички работилници да бъдат затворени.
81

7 провинциятата обаче хората, занивамащи се със
земеделие, могат свободно и законно да продължат своите
занимания. (Jстория на християнската църква, ред.1902, т.3,
с.380)
82

Iледващата стъпка за въвеждане на неделята като
интегрална част от християнството е предприета от
църквата в Lим на събора в Cаодикия.8
Eам са приети първите неделни религиозни закони.
83

12
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84

7 годината 325 Iилвестър, епископ на Lим, промени титлата
на първия ден, като го нарече Pосподния ден. (Sърковна
история, с.739)8
!а друг лаодикийски събор, проведен през 364 г., бил
създаден следният закон:
:ристияните не бива да се юдеизират (да пазят съботата) и
да бездействат в събота..., но да работят през този ден,

85
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като почитат специално Pосподния ден и като християни,
ако е възможно,

86

да не работят през този ден.8
(Jстория на църковните събори, т.2, с.316)

87

7ъпреки това християните продължавали да спазват
съботата през шести век, поради което папа Pригорий
обявява:
88

Kато пророци на Антихриста, които твърдят, че не бива да
се работи през седмия ден.8
(Nаконът за неделята, цитирано от I.H.:ейнс в От събота
към неделя, с.43)
89

(7идео: 7 сек.) ?омнете, че Hиблията не е била достъпна до
всички по това време, както днес. Ученията се предавали от
уста на уста, докато миряните престанали да правят разлика
между ?исания и традиция.
90

Jзминали векове, докато повечето хора разберат истината
такава, каквато е предадена от :ристос и !еговите ученици.

91
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?о време на протестантската реформация били поставени
под въпрос обредите и традициите, изместили ученията на
Hиблията.
92

7икът на реформацията бил: Hиблията и само Hиблията е
нашето ръководство във вярата.

93

/нозина, подобно на :ус и Tероним, заплатили за своята
вярност към Hиблията с живота си, изгаряйки на кладата!

94

95

96

Iлед шести век обаче истината за съботата останала скрита
под традицията, натрупана с векове.8
/алцина изучавали внимателно ученията на ?исанията. Eе
приели предаденото им от поколенията и никога не се
усъмнили дали това е факт или измислица.
?онякога хората приемат нещата без да ги поставят под
съмнение. 7 продължение на векове вярвали, че Nемята е
центърът на 7селената. Iмятали, че Iлънцето и всички
планети се въртят около земята.8
Iвободомислещият Kоперник се изправил срещу този мит.
Eой заявил: Iлънцето, а не Nемята е центърът на 7селената.
Nнаете ли кой му се противопоставил най-силно?8
Sърковните водачи – религиозните учители. Eе извикали:
!е можеш да промениш Hожиите небеса.8
Lазбира се, Kоперник не променил Hожиите небеса. Eой
просто разобличил една древна традиция, която нямала
стабилна научна основа. Kоперник представил истината.8
Eова, че вярваме в дадено нещо дълго време, не го прави
истина.8
Kак е била променена съботата? Qуйте следните удивителни
изявления на католически автори, чиято църква проправила
пътя за промяната на съботата в неделя.
Kатолическата църква над хиляда години преди появата на
протестантите, по силата на божествената й мисия

97
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промени деня от събота в неделя.8
(:ристиянската събота, с.16)

98

7 Kатехизис на новоповярвалия християнин четем:

99

7ъпрос: Kой е Hожият почивен ден?

12 – !илиони заблудени от мит

100

Отговор: Iъботата е Hожият почивен ден.

101

7ъпрос: Nащо спазваме неделята вместо съботата?

102

Отговор: ... защото Kатолическата църква е прехвърлила
почитта към съботата върху неделята.8
Eази промяна е въведена от Cаодикийския събор през 336
г.сл.:р.
103

/ожете да запитате защо Kатолическата църква по
собствената си воля е въвела тази промяна? ?оне отчасти
отговорът стои в авторитетното положение на традицията,
предоставено от Kатолическата църква.
104
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105

106

Oдно от най-важните различия между протестанти и
католици по време на първите дни на реформацията засягало
авторитета на традицията в църквата.8
Kогато заявил, че трябва да се следва Hиблията и само
Hиблията, /артин Cутер поставил под въпрос много от
институциите на Kатолическата църква, основаващи се
единствено върху традицията.
7същност съборът в Eрент бил свикан, за да се реши какво
точно становище трябва да заеме Kатолическата църква
спрямо традицията и връзката й с Hиблията.8
7ъпросът най-накрая бил решен.8
Обърнете внимание на резюмето, което се дава за речта,
довела до обрата, представен от :.:.:олцман:
!акрая, по време на последното заседание на 18 януари 1562
г., се сложи край на всички колебания:

107

108

архиепископът на Lеджо изнесе реч, в която открито заяви,
че традицията трябва да стои над ?исанието. (Kанон и
традиция, с.263)8
Hиблията не подкрепя идеята, че традицията е основа за
църковната доктрина.
?омните ли въпроса, зададен от Jсус на тогавашните
църковни водачи?

109

(Eекст: /атей 15:3, 9)8
Eой запита: ... Nащо и вие заради вашето предание
престъпвате Hожията заповед?
110

J добави: Обаче напразно /и се кланят, като преподават за
поучения човешки заповеди. (/атей 15:3, 9)

111
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112

Lазбирате ли този въпрос?8
Uе следвате ли :ристос и Hиблията, или човешките
традиции? 7ъпросът не е за дни и числа. 7ъпросът е кой е
господарят!8
Eова е истинският проблем!8
Jсус :ристос ли е твоят Pосподар, или традициите на някоя
друга организация?
Sитирахме редица солидни учени и исторически трактати.
Oто и някои съвремени изявления за промяната на съботата.

Eам забелязваме следното твърдение: Kатолическата църква
е тази, която е решила неделята да стане денят за
поклонение на християните в чест на 7ъзкресението. (Kарл
Kийтинг, Kатолицизъм и фундаментализъм, 1988 г., с.38)
114

115

Mруго изказване, което ще ви накара да се спрете и да се
замислите, се намира в католическото списание Iвета
Kатерина8
от 21 май 1995 г. Eам пише:8
/оже би най-дръзкото нещо, най-революционната промяна,
извършена от Sърквата, се е осъществила през първи век.
Iвятият ден
събота е била променена в неделя... не поради някое
указание, отбелязано в Hиблията, но поради усещането на
църквата за собствената й власт...

116

:ората, които смятат, че ?исанията трябва да бъдат
единственият авторитет, трябва да станат адвентисти от
седмия ден и да пазят свято съботата.
117

7 пророчеството на Mаниил 7-ма глава Hог открива на
пророка, че малкият рог от Mаниил 7:21, 25 ще

118
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119

120

121

(Eекст: Mаниил 7:25)8
ще промисли да промени времена и закони.8
KАK7О ?LОLОQOIE7О!8
Eова пророчество ясно посочва, че земна религиозна сила
ще се опита да промени Hожия закон.8
Iамо една от десетте заповеди се отнася за времето – това е
съботната заповед.
Lимската църква е замислила да стори това, но Hог е все
същият днес, както и тогава, когато е направил небето и
земята, и не е променил това, което е постановил в Oдем.8
7същност пророчеството призовава всички и навсякъде да
се поклонят на Eвореца, защото Eой е Eози, Kойто ще съди
човечеството.
Eова пророчество е дадено, за да призове народ, който ще
бъде готов да посрещне Jсус, когато Eой се завърне в
слава.8
:ората, които ще се вслушат и ще се подготвят, са описани
по следния начин:
(Eекст: Откровение 14:12)8
Eук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят
Hожиите заповеди и вярата в Jсус. (Откровение 14:12)

122

!е е необходимо да се споменава, че тези, които имат вяра в
Jсус, ще пазят !еговите заповеди, защото ще обичат
истински Pоспода.
123

124
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Mа, Hог ни призовава да Pо ?О/!J/ като наш Iъздател
като пазим свято !еговия ден.8
Mа вършим !еговата воля означава да проявяваме вярност
към !его.8
Kогато пази постановения от човеци ден, човек се покорява
на човешки традиции.8
Kогато разберем Hожията воля, наша радост е да Pо
последваме.8
Hог има какво да ни каже за човешките традиции:
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(Eекст: /арк 7:6, 7)8
... Eези люде /е почитат с устните си, но сърцето им отстои
далеч от /ен.
125

!апразно /е почитат като преподават за поучения човешки
заповеди. (/арк 7:6, 7)

126

127

(Eекст: /арк 7:6)8
Jсус казва: Iърцето им отстои далеч от /ен.8
Kакто виждате, това наистина е въпрос на предпочитание на
сърцето. 7ъпрос на любов.
128

(Eекст: 1 Tоаново 5:3)8
7 Hиблията пише: Oто що е любов към Hога – да пазим
!еговите заповеди, а заповедите /у не са тежки. (1 Tоаново
5:3)
129

7еднъж, докато поучавал, Jсус казал на слушателите Iи, че
не всички ще отидат на небето.8
Kазал, че можем да познаем дали едно дърво е добро, или не
по плодовете му.
130

(Eекст: /атей 7:21)8
Eогава Eой казал: !е всеки, който /и казва: Pосподи!
Pосподи!, ще влезе в небесното царство,
131

но който върши волята на Отца /и, Kойто е на небесата.
(/атей 7:21)

132
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(Eекст: /арк 7:9)8
... 7ие осуетявате Hожията заповед, за да пазите своето
предание! (/арк 7:9)
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133

Eова е напълно ясно. Hог знае кои са !егови като види
плодовете от техния живот.8
Eова не са хората, които заявяват, че принадлежат на Hога,
но вършещите волята /у – именно те ще бъдат
приветствани в Hожието царство.
Ако Pо обичате, ще /у позволите да ръководи живота ви, за
да можете да вършите волята /у.8
Kогато пазим съботата, не само пазим Hожия закон, но
отваряме живота си за чудни благословения.

134

135

136
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Kогато всяка седмица отделяме този специален ден и
помним нашия Iъздател и Pо търсим, ние Pо опознаваме все
по-добре и по-добре.8
!апоследък животът е толкова натоварен.8
7секи бърза занякъде. Jмаме толкова много неща да
свършим, а толкова малко време на разположение!
!асред всичкото това бързане, стрес и суетене Hог ни кани
да отделим един ден за почивка.8
Eой ни кани да прекараме деня с !его – като /у се
поклоним, като /у говорим, като Pо слушаме, докато ни
говори чрез Iловото Iи, Hиблията.8
Kаква привилегия – ежеседмично да прекарваме цял един
ден, като мислим и общуваме с Eози, Kойто ни е сътворил!
!ека изясним въпроса, приятелю.8
От едната страна имаме истината, а от другата –
традицията.8
От едната страна имаме Hиблията, а от другата – човешки
поучения.8
От едната страна имаме Hожиите заповеди, а от другата –
човешки доктрини.8
От едната страна имаме съботата, а от другата – неделята.8
7ъпосът не е в деня, въпросът е кой е господарят. Iтава
дума да сме послушни на Hога, да следваме Jсус.8
Jскате ли да вземете решение да посветите живота си и да
последвате Hожията истина, вместо да приемете създадените
от хората традиции? Nащо, докато се помолим, не кажем на
Jсус, че искаме да Pо последваме във всичко?

13 – !акво става, когато човек умре?
!ай, ад или нищо?

1

3

Dъзможно ли е да имаме този невероятен мир, когато сме
изправени пред смъртта? 3акво ни пази разсъдъка, когато
смъртта нанесе своя удар?>
Относно смъртта има много върпоси без отговор. 3акво
всъщност става, когато човек умре? Bа небето ли отива, в
ада ли, или в нищото?>
?наем какво става с физическото тяло, но къде е личността,
живяла в него?>
3огато хората умрат, напълно ли престават да съществуват,
или продължават да живеят на друго място?
9олката от смъртта е толкова разкъсваща, че желаем
отчаяно да вярваме, че E!Я9DА да има начин близките ни да
не са си заминали напълно – та само ако потърсим, да
открием начин да разговаряме с тях.

4

5

Jъвсем определено се чуват гласове, които ни уверяват, че
всичко това е вярно и възможно.>
Dземете например така наречения медиум ;жеймс Dан
*рааг.>
Bеговата книга !азговори с небето: Dестта на медиума за
живота след смъртта се превърна в бестселър след като се
появи в шоуто на Lари 3инг по телевизията.

1

13 – !акво става, когато човек умре?

2

*рез 1956 г. белгийското 3онго било въвлечено в ужасна
гражданска война. 9олницата ;-р *ол 3арлсън била
превзета от въстаническите сили. =ного от персонала на
болницата бил избит.>
?а нещастие сред тях бил и др 3арлсън. Bяколко дни след
безсмисленото му убийство тялото му било открито. D
джоба на якето му имало Bов ?авет. Bа страниците му
лекарят бил написал една дата.>
Eова бил денят преди да го прострелят. ;о нея имало една
дума – мир.>
=ир пред лицето на най-ужасни обстоятелства. =ир пред
лицето на смъртта. 3акво давало на д-р *ол 3арлсън такъв
мир?

13 – !акво става, когато човек умре?
Jърцата ни крещят, желаейки да научат истината за
смъртта, и да имат мир, когато се изправим пред гроба.

6

(Dидео: 5 сек.) 3акво може да каже 9ог по този въпрос?>
*ише ли нещо в 9иблията за смъртта?>
Отговорът е категоричен: ;А!
7

Отговорът откриваме във възкресението на Mсус Nристос.

8

D 9иблията пише, че след като Mсус умрял на кръста,
приятелите =у положили тялото =у в новия гроб на
Oосиф.
9

10

!имсикят управител *илат изпратил стражи и войниците му
запечатали гроба, поставяйки на отвора на гроба римския
печат.>
Eака никой нямало да може да вземе тялото =у. Eова ще
рече никой с изключение на Nристовия Отец.
!ано в неделя сутринта, докато било още тъмно, светъл
ангел слязъл от небето, отвалил камъка, покриващ входа на
гроба, и извикал Nристос.

11

Dъзкръсналият Jпасител излязъл навън в пълна и
абсолютна победа над смъртта – мощен победител.>
Dойниците паднали като мъртви от славата на ангела.
12

2
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13

Mсторията на Nристовото възкресение била движещата сила
на ранната християнска църква – римляните нямали надежда
за след смъртта.>
Qдинственото нещо, което знаели, било, че гробът е дълбока
и тъмна дупка, от която никой няма надежда да излезе жив.>
Nристияните обаче имали една вест на най-истинска
надежда. Rробът не бил краят. Nората, които умирали в
Nристос, един ден ще живеят!
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3аткомбите под !им показват разликата между езическата
смърт в онези древни времена и тази на християните.>
Обърнете внимание на епитафията върху един от гробовете
на онези, които умирали в езическа безнадеждност.
14

Отново и отново виждаме изписани тези думи на скръб:
сбогом завинаги – или вечно сбогом.>
?абележете надписа върху гроба на християните:
15

;овиждане, докато се срещнем отново – или довиждане до
утрото.>
Rробовете им били надписани с надежда и смелост, с поглед
към деня на възкресението.
16

(Eекст: Откровение 1:18)>
9ях мъртъв и ето живея до вечни векове;

17

и имам ключовете на смъртта и на ада. (Откровение 1:18)>
Bяма истинска надежда за бъдещето след смъртта, освен
ако християнинът не знае какво 9ог е приготвил за него.
18

*етнадесетата глава от 1 3оринтяни е великият трактат на
апостол *авел върху смъртта.>
Eой посочва ясно, че ако няма възкресение, няма бъдеще за
християните.
19

3
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(Eекст: 1 3оринтяни 15:16–18)>
Обърнете внимание какво казва:>
Ако мъртвите не се възкресяват, то нито Nристос не е бил
възкресен.
20

Ако Nристос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие
сте още в греховете си!

21

Eогава и тия, които са починали в Nристос, са погинали.>
(1 3оринтяни 15:16–18)

22

?а да разберем защо казва това, трябва да разберем какво е
библейското учение за смъртта.

23

24

3огато създал човека, 9ог не възнамерявал някой някога да
умира.>
Jлед като създал Адам, Rоспод погледнал творението Jи и в
9итие 1:32 се казва, че всичко било EDЪ!;Q добро!>
*реди грехопадението на планетата ?емя нямало смърт,
болести и скърби.>
Bавярно помните какво 9ог казал на човечеството:
(Eекст: 9итие 2:16, 17)>
M Rоспод 9ог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво
в градината свободно да ядеш;

25

но от дървото за познаване доброто и злото да не ядеш от
него,

26

4
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защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.>
(9итие 2:16, 17)

27

Jледващата глава не е толкова щастлива. Eрагичната
история е записана в книгата 9итие, трета глава.

29

30
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28

Mзползвайки змията като медиум, дяволът се появил пред
Qва и я изкусил да не послуша 9ога и да яде от забраненото
дърво.>
3огато Qва обяснила, че 9ог й е казал да не яде от дървото,
за да не умре,
(Eекст: 9итие 3:4)>
змията отвърнала: Bикак няма да умрете. (стих 4)>
Eова е първата лъжа за смъртта, записана в 9иблията!>
Qва предпочела да повярва на дявола и да яде от дървото за
познаване на добро и зло.
9ог бил принуден да отдели Адам и Qва от ;ървото на
живота, защото:

31

(Eекст: 9итие 3:22, 23)>
... човекът стана като един от Bас, да познава доброто и
злото;
32

и сега, за да не постре ръката си да вземе и от ;ървото на
живота, да яде и да живее вечно.

33

?атова Rопод 9ог го изпъди от Qдемската градина

34

5
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да обработва земята, от която бе взет. (9итие 3:22, 23)

35

Jмъртта дойде в човечеството, защото то се разделило от
9ога, източника на живота и от ;ървото на живота.

36

(Eекст: 9итие 3:18, 19)>
Eогава 9ог казал на Адам:>
... Tе ядеш полската трева.
37

J пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в
земята,

38

защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се
върнеш. (9итие 3:18, 19)

39

Eова е ключът за разбирането на смъртта и какъв е 9ожият
замисъл, за да ни спаси от вечна раздяла с Bего.

40

D 9иблията пише, че човек се връща в пръстта, от която е
взет.>
Обърнете внимание как е създаден Адам:
41

(Eекст: 9итие 2:7)>
M Rоспод създаде човека из пръст из земята,

42

6
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и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана
жива душа.>
(9итие 2:7)
43

(Dидео: 3 секунди) =ожем да направим следното равенстно:>
Eяло>
+ ;ихание>
= Uива душа.
45

(Dидео: 3 секунди) ?а смъртта можем да напишем:>
Uив човек>
- ;ихание>
= Eруп.
46

(Eекст: Qклисиаст 12:7)>
Qто какво казва мъдрецът в Qклисиаст:>
M се върне пръстта в земята, както е била, и духът се върне
при 9ога, 3ойто го е дал. (Qклисиаст 12:7)
47

Eова е по същество същото, което е записано за смъртта в
книгата Oов – първата написана книга от 9иблията.

48

49

(Eекст: Oов 27:3)>
;окато дишането ми е в мен и духът 9ожи – в ноздрите ми.>
(Oов 27:3)>
?абележете какво казва 9иблията: ;окато духът 9ожи е в
ноздрите ми.
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44

9ог взел елементите на земята и направил човешкото тяло.>
3огато приключил оформянето му, пред Bего стоял един
безжизнен труп – само тяло. 9ило необходимо още нещо, за
да се превърне в живо същество.>
D 9иблията пише, че 9ог е вдъхнал през ноздрите на Адам
жизнено дихание и човекът станал жива душа.
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Qто какво е вложил 9ог в ноздрите на човека при
сътворението му.

50

(Eекст: *салм 146:3, 4)>
;а прочетем още един текст:>
Bе уповавайте на князе, нито на човешки син, в когото няма
помощ.
51

Mзлиза ли духът му, той се връща в земята си; в тоя същия
ден загиват намеренията му. (*салм 146:3, 4)

52

Vар ;авид разкрива истината за смъртта, когато казва, че
дъхът напуска тялото, което се връща в земята. Wовекът
умира.
53

(Eекст: Qклисиаст 9:5, 6)>
Eова хармонизира на думите на Jоломон:>
?ащото поне живите знаят, че ще умрат; но мъртвите не
знаят нищо, нито вече придобиват,
54

понеже споменът за тях е забравен.

55

Още и любовта им, и омразата им, и завистта им са вече
изгубени...>
(Qклисиаст 9:5, 6)
56
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57

(Dидео: 5сек.) Eой не знае нищо!>
Bищо!>
BQ! Bищо!>
Eова са думите на псалмиста, който пише, че мъртвите не са
в рая, за да славят 9ога.>
=ожете да попитате къде тогава се намират те.
(Eекст: *салм 115:17)>
;авид заявява съвсем ясно: =ъртвите не хвалят Rоспода,
нито ония, които слизат в мястото на мълчанието. (*салм
115:17)

13 – !акво става, когато човек умре?

58

(Eекст: Oов 14:10, 12, 13)>
Bо човек умира и прехожда. ;а! човек издъхва и де го?

59

Eака човек ляга и не става вече. ;окато небесата не
преминат,

60

те няма да се пробудят и няма да станат от съня си.

61

О, дано ме скриеше Eи в преизподнята, да ме покриеше,
догде мине гнева ти,

62

да ми определеше срок и тогава да би ме спомнил!>
(Oов 14:10, 12, 13)

63
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От 9ожието Jлово научаваме, че когато умре, човек лежи в
гроба и не възкръсва до деня на възкресението.>
?абележете как 9ог описва това:
64

(Eекст: Oов 14:14, 15)>
Ако умре човек, ще оживее ли? *рез всичките дни на
воюването си ще чакам, докато дойде промяната ми.
65

Tе повикнеш и аз ще ти се отзова...>
(Oов 14:14, 15)

66

(Eекст: Oов 17:13)>
?абележете, че Oов ни казва: Ако очаквам преизподнята за
мое жилище, ако съм постлал постелката си в тъмнината.
(Oов 17:13)
67

?абележете също, че Oов използва думата сън, когато
говори за смъртта.>
;ругите библейски писатели казват същото.
68

69

70
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(Eекст: *салм 13:3)>
;ави пише: *огледни, послушай ме, Rосподи 9оже мой,
просвети очите ми, да не би да заспя в смърт. (*салм 13:3)>
;авид се страхува от това да не заспи съня на смъртта – той
иска да живее!
(Eекст: ;аниил 12:2)>
;аниил говори за мъртвите, които ще бъдат възкресени:>
M множеството от спящите в пръстта на земята ще се
събудят, едни за вечен живот, а други – за срам и вечно
презрение.>
(;аниил 12:2)

13 – !акво става, когато човек умре?
Qдна от най-утешителните истини в 9ожието Jлово е това,
че когато умре, човек почива тихо, не се смущава от нищо,
докато Uивотодателят не го извика.>
Wудно ли е тогава, че 9иблията сравнява смъртта на сън?
71

*ророк Bатан каза на цар ;авид какво ще се случи, когато
настане времето му да умре.

(Eекст 2 Vаре 7:12)>
3огато се навършат дните ти и заспиш с бащите си. (2 Vаре
7:12)
73

74

Mсус сам нарича смъртта сън.>
Eой използва същия термин, за да опише смъртта на Jвоя
скъп приятел Lазар.>
Bека разгледаме как Mсус и най-близките =у приятели
разговарят за смъртта.>
Dъв Dитания имало един дом, който Mсус често посещавал –
домът на Lазар, =ария и =арта.
(Eекст: Oоан 11:5)>
D 9иблията пише: А Mсус обичаше =арта, сестра й и Lазар.
(Oоан 11:5)

75

Dеднъж, когато Mсус и учениците =у били край реката
Oордан, Eой получил спешно съобщение от тримата =у
приятели във Dитания, че Lазар е много болен. Bо Mсус
останал там, където бил, още два дни.
76

(Eекст: Oоан 11:11, 12, 14, 15)>
Eогава Mсус казва: Bашият приятел Lазар заспа; но Аз
отивам да го събудя.
77
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72
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?атова учениците =у рекоха: Rосподи, ако е заспал, ще
оздравее.

78

Eогава Mсус им рече явно: Lазар умря.

79

M заради вас, радвам се, че не бях там, за да повярвате; обаче
нека отидем при него. (Oоан 11:11–15)

80

Eе се върнали във Dитания, където семейството живеело.>
*риближавайки към града, =ария изтичала да ги посрещне.

81

82

(Eекст: Oоан 11:21, 23, 24)>
3огато среща Mсус, тя казва: Rосподи, да беше Eи тука, не
щеше да умре брат ми. (Oоан 11:21)>
Bяма съмнение, че тя е била права!>
Mсус обаче има предвид нещо друго.
Eой казва: 9рат ти ще възкръсне.>
Обърнете внимание на отговора на =ария:

83

?ная, че ще възкръсне във възкресението на последния ден.
(Oоан 11:23–24)>
=арта уверява Mсус, че очаква да види Lазар във
възкресението в края на света.
84

Mсус обаче смята да даде вълнуваща представа за това
събитие.

85
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(Eекст: Oоан 11:25)>
Mсус заявява ясно: ... Аз съм възкресението и живота.
3ойто вярва в =ен, ако и да умре, ще живее. (Oоан 11:25)
86

Mсус застава пред гроба на Lазар, а Oоан записва следното:

(Eекст: Oоан 11:35)>
Mсус се е просълзил!>
Eой не е плакал за приятеля Jи Lазар.>
?наел, че ще го възкреси.
88

Eой е плакал за скръбта, която семейства и приятели
преживяват през вековете и ще скърбят и плачат за своите
изгубени любими хора.
89

Mсус помолва камъка, с който са запечатали входа на гроба,

90

да бъде отвален.

91

92

(Eекст: Oоан 11:39)>
=ария оспорва тази молба: ... Rосподи, смърди вече, защото
е от четири дни в гроба. (Oоан 11:39)>
;а, Mсус е отложил идването Jи във Dитания с четири дни.
Eова закъснение поставя извън всякакво съмнение факта, че
Lазар е умрял.

13
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3амъкът е отместен и Mсус извиква със силен глас:
LА?А!Q, M?LQ?!

93

Bякой отбелязал колко добре станало, че Mсус уточнил, че
говори само на Lазар; иначе всички гробове на планетата
?емя щели да се отворят!
94

3олко тържествен ден е бил този за тримата приятели във
Dитания!>
3аква радост и веселие!>
*риятели, този ден във Dитания е бил вълнуващ,
95

96

но това е само малка представа за славата и вълнението,
което ще настане, когато Mсус дойде отново и всички
гробове на другите =у приятели, които са Rо приели за свой
Jпасител, се отворят – и възкръснат, за да Rо посрещнат във
въздуха!>
Eова е утешителна вест, която апостол *авел споделя с
ранните християни:
(Eекст: 1 Jолунци 4:13, 16)>
А не желаем братя, да останете в неизвестност за ония,
които умират,

97

за да не скърбите както другите, които нямат надежда! (1
Jолунци 4:13)>
*авел казва какво Mсус ще направи, когато дойде втори път:
98

*онеже сам Rоспод ще слезе от небето с повелителен вик,
при глас на архангел

99
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и при 9ожия тръба; и мъртвите в Nристос ще възкръснат
по-напред. (1 Jолунци 4:16)

100

*авел описва подробно събитията, които ще се случат,
когато Mсус дойде:

(Eекст: 1 3оринтяни 15:51–55)>
Qто, една тайна ви казвам – не всички ще починем, но
всички ще се изменим,
102

в една минута, в миг на око, при последната тръба;

103

защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни.>
(1 3оринтяни 15:51, 52)>
*осле *авел обяснява как ще бъдем променени:
104

?ащото това тленното трябва да се облече в нетление и това
смъртното да се облече в безсмъртие.

105

А когато това тленното се облече в безсмъртие,

106

тогава ще се сбъдне писаното слово: *огълната биде
смъртта победоносно.

107
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О, смърте, къде ти е победата?>
(1 3оринтяни 15:53–55)

108

Mсус казал на учениците Jи, че всички ще бъдат възкресени
от гроба.

109

(Eекст: Oоан 5:28, 29)>
Bедейте се чуди на това; защото иде час, когато всички,
които са в гробовете, ще чуят гласа =у
110

и ще излязат; ония, които са вършили добро, ще възкръснат
за живот,

111

а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.>
(1 3оринтяни 5:28, 29)

112

*омислете за момент – ако хората отиват в рая или в ада
след като умрат, защо ще има нужда от възкресение на
праведните и на нечестивите?>
?ащо Mсус ще заявява това за Dторото Jи пришествие?
113

(Eекст: Откровение 22:12)>
Qто, ида скоро, и у =ене е наградата, която давам да отплатя
на всекиго според каквито са делата му.>
(Откровение 22:12)
114

Mзглежда толкова ясно!>
3огато умрат, хората спят, почиват си от грижите и
проблемите до пришествието на Mсус.
115

16

13 – !акво става, когато човек умре?

116

?ащо ще дойде Mсус?>
Eой ще дойде, за да възкреси и да бъде отново с всички,
приели жертвата =у в своя полза.>
Mсус ще посрещне и поздрави онези от живите, които са
Bегови верни последователи.>
Jамо чуйте добрата вест!
(Eекст: 1 Jолунци 4:17)>
*осле ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати
заедно с тях в облаците да посрещнем Rоспода във въздуха;

и така ще бъдем всякога с Rоспода.>
(1 Jолунци 4:17)

118

Dидяхме, че всички спасени ще имат славни тела като това
на Mсус и ще получат безсмъртие (вечен живот), и така ще
бъдат винаги с Rоспода.
119

Bякой може да попита: Ами разпънатият на кръст
престъпник?

120

;а видим какво пише в 9иблията за този човек и за
обещанието, което Mсус му дал.>
Mсус бил разпънат между двама престъпници, за да може
тези, които Rо разпънали, да го оприличат на престъпник.
121

D Qвангелието на =арк се казва, че отначало и двамата
престъпници се подигравали на Mсус и Rо предизвиквали,
ако наистина има власт, да освободи Jебе Jи и тях. Jлед
това единият от тях се покаял и поискал спасение.
122
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(Eекст: Lука 23:42, 43)>
Eой казал: Rосподи, Mсусе, спомни си за мен, когато дойдеш
в царството Jи.
123

А Mсус му рече: Mстина ти казвам, днес ще бъдеш с =ен в
рая. (Lука 23:42, 43)

124

;а разгледаме това обещание отново. ;а, приятелю! ;нес, в
този момент, вие също можете да получите тази увереност.
D Nристос има увереност.
125

Dъпреки че умрял през този ден и останал в гроба до неделя
сутринта, Nристос е осигурил излизането ни от гроба.

126

127

(Eекст: Lука 23:43)>
(Dидео: 5 сек.) 3акво прекрасно уверение за един умиращ
престъпник, за когото нямало никаква надежда!>
3огато ужасената му душа била обгърната в мрак, Mсус му
обещал надежда отвъд гроба.>
D онзи час Mсус обещал на престъпника: ;нес ти казвам,
или сега ти казвам, ще бъдеш с =ен в рая.
Bякои смятат, че Mсус обещал на престъпника, че ще отиде
веднага в рая. Bо Jам Mсус не отишъл в рая веднага след
като умрял.

128

D 9иблията се казва, че умрял в същия ден, петък, и бил
погребан в гроб, взет назаем.

129
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D неделя сутринта Mсус се появил на =ария и тя поискала
да =у се поклони, но Eой й отказал, защото още не се бил
възнесъл на небето. Wуйте какво й казал:
130

(Eекст: Oоан 20:17)... Още не съм се възнесъл при Отца
Jи... Eова било в неделя сутринта и Eой казал, че още не се
е възнесъл при Jвоя Отец! (Oоан 20:17)>
Mсус не би могъл да бъде в рая в петък!
D 9иблията се казва, че крадецът също не e отишъл в рая в
петък.

132

(Eекст: Oоан 19:31–33)>
M понеже беше приготвителният ден, то за да не останат
телата на кръста в Jъбота
133

(защото оная събота беше голям ден), юдеите помолиха
*илат да им се пребият пищялите и да ги дигнат оттам.
(Oоан 19:31)
134

?атова дойдоха войниците и пребиха пищялите на единия и
на другия, които бяха разпнати с Mсус.

135

Bо когато дойдоха при Mсус и Rо видяха вече умрял, не =у
пребиха пищялите.>
(Oоан 19:31–33)
136

Eук виждаме, че счупили краката на двама от
престъпниците, за да не могат да избягат,

137
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но на Mсус – не, защото Eой вече бил умрял в петък.>
M така, нито Nристос, нито крадците не са били в рая в
петък.
138

Mсус плати цената за нашето изкупление и възстановение.

139

Bай-големият дар, който 9ог може да даде на човечеството,
е вечен живот, победа над смъртта!>
Dсички останали дарове са безсмислени без него!>
M той е ваш, стига да го поискате!
140

!ешението ви е най-великото решение, което някога сте
правили; от него зависи вечната ви участ!

141

142

9езценният дар на вечния живот е обещан на всеки, който
приеме Nристос за свой Jпасител и Rоспод.>
3аква е цената за това? Jамо едно предадено сърце. Jърце,
очистено и променено. Rордото, себелюбиво сърце става
ново в подножието на кръста.>
Nристос постигна това на Rолгота.>
3акво повече би могъл да направи Eой?
Dечният живот може да бъде ваш, ако го поискате
достатъчно силно.

143

Mмаме славната надежда – надежда отвъд гроба, защото
Mсус живее!

144
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D малък град в източната част на JАT се провеждала
поредица от събрания. Отвреме на време идвал младеж,
който изглеждал силно потиснат.
145

147

Eази вечер темата от библейската поредица била: Bадежда
отвъд гроба. =ладежът седнал и заслушал внимателно.>
Jъщата вечер предал живота си на Nристос.>
Jъщата нощ приел Nристос, 3ойто умрял за него и
възкръснал от мъртвите, за да му даде вечен живот.>
Jъщата нощ целият му живот се променил от живия
Nристос.>
Jъщата нощ душата му намерила мир.>
Jъщата нощ в сърцето му се зародила нова надежда.
=ожете да имате този мир – тази надежда – това уверение за
вечен живот – живот отвъд гроба. Ако искате това
уверение, бихте ли се изправили, за да се помолим?

148
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146

?алата се намирала непосредствено до гробищата. *реди да
влезе в залата, където се провеждали събранията, този
младеж бавно минал през гробищата. Eърсел смисъла на
живота.>
Uадувал за прощение и душевен мир. ;окато мислел за
смъртта, желаел повече от всичко увереност във вечния
живот.

14 – !ласове отвъд гроба
!огат ли живите да разговарят с мъртвите?

1

2

2али когато хората умрат, се връщат под формата на духове
и дали посещават живите?:
;ъзможно ли е духовете на мъртвите да се върнат и да
разговарят с живите?:
2али при смъртта умира само тялото, а духът остава да
живее?

3

!огат ли духовете на мъртвите да обладаят живите, да
използват техните тела, гласове, умове, за да говорят или
действат?
4

Bтава дума да един от най-сериозните проблеми, пред който
всеки от нас може да се изправи.

5

6

;ъпросът е толкова сериозен, че с право може да бъде
наречен проблем на живот и смърт.:
;ечното ни спасение е поставено на карта.:
Cрябва да сме сигурни в убежденията си.:
Dак да разберем с абсолютна сигурност дали
преживяванията ни са истински и реални, или фалшиви и
опасни?
Отговорът е, че в Fиблията Gсус ни дава истината!

7

1
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2али спиритистите и медуимите са посредници, чрез които
можем да се свържем с душите на любимите си хора, които
смъртта е отнела?
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8

Gсус е наш Hриятел.:
Cой разбира през какво преминаваме, когато изгубим близък
приятел в долината на смъртта.:
Cой се вълнува от нашата скръб. Cой е бил на тази земя. Iе
се обърнем към Jего, за да открием какво казва за смъртта,
възкресението и вечния живот.:
Iом Gсус го е казал, значи мога да поверя живота си на
това.:
Cака проблемът се решава, съгласни ли сте?
Fладодарни ли сте за Gсус?:
Cой се вълнува за нашите скърби.

9

10

(Cекст: Kоан 11:35):
; Fиблията се казва, че на прогребението на свой приятел
Gсус се просълзил. (Kоан 11:35):
Cой сам е преминал през долината на мрачната сянка на
смъртта.
(Cекст: Откровение 1:17, 18):
... Jе бой се, Аз съм Hървият и Hоследният.

11

Fях мъртъв и ето, живея до вечни векове

12

и имам ключовете на смъртта и на ада. (Откровение 1:17,
18):
Jещо повече, Gсус е 2арителят на живот.:
Cой е дошъл, за да имаме изобилен живот сега.
13

(Cекст: Kоан 10:10):
. . . Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.
(Kоан 10:10):
Cой обещава напълно възстановен живот завинаги.
14
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15

(Cекст: Kоан 11:25):
Gсус й рече: Аз съм възкресението и животът; който вярва
в !ене, ако и да умре, ще живее. (Kоан 11:25):
Gсус е Bпециалистът по живота.:
Cой знае повече за него, откогото и да било другиго във
вселената, защото Cой е сътворил живота на тази планета.
(Cекст: Kоан 1:1, 3):
; началото бе Bловото; и Bловото беше у Fога; и Bловото
бе Fог.

16

;сичко това чрез Jего стана и без Jего не е станало нищо
от това, което е станало. (Kоан 1:1, 3)
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17

(Cекст: Dолосяни 1:16):
Hонеже чрез Jего беше създадено всичко. . . всичко чрез
Jего бе създадено.:
(Dолосяни 1:16)
18

Jа този етап е важно да разгледаме какво сме научили
досега от тази поредица.:
Gсус посочва ясно, че смъртта не е живот, нито е
продължение на живота под друга форма.
19

20

(Cекст: Kоан 11:11):
Gсус казва следното за Bвоя починал приятел: ... Jашият
приятел Mазар заспа... (Kоан 11:11):
Cой говори за починал човек. Nабележете как Gсус говори
за смъртта- като за сън. Cова е най-доброто сравнение на
смъртта в Fиблията.
(Cекст: Kоан 11:14):
Nа да не останат в недоразумение учениците !у, Gсус казва
с непогрешима яснота: ... Mазар умря. (Kоан 11:14):
Mазар не е бил жив някъде под друга форма.

21
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Fил е мъртъв и тялото му е било в гроба. Gсус след това
отбелязва ясно, че няма живот след смъртта до деня на
възкресението и съвършено ясно заявява, че възкресението
предстои да се случи в бъдещето.
22

(Cекст: Kоан 6:40):
Nащото това е волята на Отца !и: всеки, който види Bина и
повярва в Jего,
23

да има вечен живот и Аз да го възкреся в последния ден.
(Kоан 6:40)

24

25

Bърцата ни са се развълнували, когато сме научили за
завръщането на Gсус при Jеговото ;торо пришествие.
Jамерението !у е ясно и то хвърля изобилна светлина
върху въпроса за живота и смъртта.:
Nащо Gсус ще се върне?
(Cекст: Kоан 14:1–3):
2а се не смущава сърцето ви, вие вярвате в Fога, вярвайте и
в !ен.

26

; дома на Отца !и има много обиталища; ако не беше така,
Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.

27

G като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви
взема при Bебе Bи,

28

тъй щото дето съм Аз, да бъдете и вие.:
(Kоан 14:1–3)

29
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Gсус лично описва важното събитие:

30

(Cекст: !атей 24:30, 31):
Cогава ще се яви на небето знамението на Oовешкия Bин; и
тогава ще заплачат всички земни племена
31

като видят Oовешкия Bин, идещ на небесните облаци със
сила и голяма слава.
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32

Iе изпрати Bвоите ангели със силен тръбен глас; и те ще
съберат избраните !у от четирите ветрища,

33

от единия край на небето до другия.:
(!атей 24:30, 31)

34

Nащо ангелите ще затръбят?

35

36

Nа да събудят избраните от съня на смъртта, да ги съберат и
да ги заведат в небето – мястото, което Gсус е приготвил за
обичащите Pо.:
Hришествието на Pоспода се описва с непогрешими
подробности:
(Cекст: 1 Bолнуци 4:13–18):
А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония,
които умират,

37
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за да не скърбите както другите, които нямат надежда.

38

Nащото, ако вярваме, че Gсус умря и възкръсна, така и
починалите в Gсус Fог ще приведе заедно с Jего.

39

Nащото това ви казваме чрез Pосподнето слово, че ние,
които останем живи

40

до Pосподнето пришествие, няма да предварим починалите.

41

Hонеже сам Pоспод ще слезе от небето с повелителен вик,
при глас на архангел

42

и при Fожия тръба; и мъртвите в Qристос ще възкръснат
по-напред;

43

после ние, котио сме останали живи, ще бъдем грабнати
заедно с тях в облаците да посрещнем Pоспода във въздуха;

44

и така ще бъдем всякога с Pоспода.

45
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G тъй, насърчавайте се един друг с тия думи. (1 Bолунци
4:13–18)

46

Nабележете, моля, трите важни истини, представени тук:

47

1. Cова е според Pосподнето слово. Cова е според
поученията на самия Gус и следователно решава нашия
проблем.
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48

49

50

2. Qристияните, които бъдат живи при връщането на Gсус,
ще бъдат грабнати заедно с възкресените от смъртта при
;торото пришествие на Gсус.:
Rивите няма да изпреварят заспалите в Gсус, нито
починалите ще възкръснат по реда, по който са починали.
3. Bпят е думата, която Gсус и ап. Hавел използват, за да
опишат смъртта преди възкресението: Bпят в Jего (Gсус).:
Gсус е пределно ясен, че смъртта не е форма на съзнателен
живот.:
Jяма съзнателно състояние след смъртта. Bъзнанието е
функция на мозъка и смъртта на мозъка прекратява тази
функция.
(Cекст: Sклисиаст 9:5):
Cова е изразено ясно в Fиблията: Nащото живите поне
знаят, че ще умрат; но мъртвите не знаят нищо... (Sклисиаст
9:5)

51

Dакво знаят мъртвите? Jищо. Bледователно не е възможно
мъртвите да общуват с живите.:
Откъде идва убеждението, че човек продъжлава да живее
след смъртта?
52
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53

(Cекст: Kов 7:9, 10):
; Fиблията се проповядва несъзнателното състояние на
човека при смъртта. Kов казва категорично: Dакто облакът
се разпръсква и изчезва, така и спящият в преизподнята
няма да възлезе пак. (Kов 7:9)
Jяма да се върне вече у дома си и мястото му няма да го
познае вече. (Kов 7:10)

54

55

Cова вярване идва от самия Bатана.:
; Sдемската градина той измамил Sва. Nаради него тя и
съпругът й изгубили своя дом-градина и самия живот.:
Bатана провел сеанс с Sва, използвайки змията като медиум,
чрез която да говори. Cой е специалист по измамите.
(Cекст: Fитие 3:4):
Cя повярвала на лъжата на Bатана: ... Jикак няма да умрете.
(Fитие 3:4)

56

(Cекст: Fитие 2:17):
Cази лъжа е директно противоречие с Fожията истина: ...
Jепременно ще умрете. (Fитие 2:17):
Hроблемът е на кого да вярваме?
57

Bпиритистите казват (и това се повтаря от хиляди
спиритисти и медиуми по целия свят): ;ъзможно е да влезем
в контакт с нашите близки починали.:
;ярно ли е това? ;ъзможно ли е? Jе.
58

59

От ученията на Gсус знаем със сигурност, че живите не
могат да общуват с мъртвите. Nащо не? !ъртвите не знаят
нищо.:
Cе спят несъзнателния сън на смъртта. !ожете да запитате,
и то с известно разбиране, ако общувате с духове,
Bлед като мъртвите не са в съзнателно състояние, кои са
духовете, с които живите общуват?

60
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; Fиблията се посочва съвсем ясно кои са те.

61

(Cекст: Откровение 16:13, 14):
G видях да излизат от устата на змея (Bатана) и от устата на
звяра, и от устата на лъжепророка
62

три нечисти духове, прилични на жаби.

Nащото те са бесовски духове, които като вършат знамения,
отиват при царете на цялата вселена,

64

да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия
Fог.:
(Откровение 16:13, 14)
65

; Fиблията се разкрива не само кои са те, но и откъде идват:

66

(Cекст: Откровение 12:7–9):
G стана война на небесата: излязоха !ихаил и неговите
ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със
своите ангели;
67

обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на
небето.

68

9

14 – !ласове отвъд гроба

63

14 – !ласове отвъд гроба
G свален беше големият змей, оная старовременна змия,
която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена

69

свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно
с него. (Откровение 12:7–9)

70

71

72

73

Cова са падналите ангели! Hриятели, пазете се!:
Jай-опасното нещо, в което можете да се замесите, е да
имате нещо общо с духовете. Cяхната единствена цел е,
повтарям, тяхната единствена цел е да ви измамят, да ви
отклонят от Gсус и да ви накарат да изгубите вечното си
спасение.
От това косите ви трябва да се изправят, по гръбнака ви да
преминат тръпки и да ви накара да поставите дистанция
между вас и духовете.:
Ако вярвате, че мъртвите са живи, вие сте широко отворени
за измамата и можете да се погубите, защото това още не е
нищо!
Fог в Bловото Bи е осъдил ясно спиритимза и е забранил
каквито и да било опити от страна на човека да общува с
мъртвите.:
Nабележете предупреждението, което Fог дава на Bвоя
народ за допитването до човек, говорещ с познат дух.
(Cекст: Mевит 19:31):
; Mевит 19:31 пише: 2а не се отнесете до запитвачите на зли
духове, нито към врачовете, не ги издиряйте, та да се
осквернявате чрез тях.

74

Аз съм Pоспод, вашият Fог.

75
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(Cекст: ;торозаконие 18:10–12):
Hреди да влезе в Qанаан, израилевият народ беше строго
инструктиран: 2а не се намира между тебе някой... чародей,
76

баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на
мъртвите.

77

78

(Cекст: Gзход 22:18):
!агьосница жена да не оставиш. (Gзход 22:18)

79

Bлучката с цар Bаул, когато се допитал до медиума
спиритист, демонстрира безразсъдството да се опитваме да
говорим с мъртвите.
80

(Cекст: 1 Mетописи 10:13):
Cака умря Bаул за престъплението, което извърши против
Pосподнето слово...
81

а още, понеже беше се съвещал със запитвачка на зли
духове. (1 Mетописи 10:13)

82

Bам Bатана ще се опитва да се преобразява на Gсус.

83
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;секи, който прави тия дела, е омразен на Pоспода...
(;торозаконие 18:10–12):
Fог е знаел, че хората, които се допитват до духовете, ще
отклонят Jеговия народ и ще го заблудят. Nатова им казал:
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(Cекст: 2 Dоринтяни 11:14):
G не е чудно; защото сам Bатана се преправя на светъл
ангел. (2 Dоринтяни 11:14)
84

85

86

87

Jе сте ли се питали как човек може да говори с някой,
който прилича, говори и действа като личността, която са
познавали преди да умре?:
; Fиблията се казва, че това успешно се имитира от Bатана
и неговите ангели.
Cе могат да се представят за всеки човек, живял някога на
земята.:
!ного е страшно, като си помислим, че добрите хора могат
да бъдат измамени и привлечени от Bатана, мислейки си
през цялото време, че са били в присъствието на своите
починали любими близки.
; Hисанието се разкрива и нещо още по-зловещо – сам
Bатана ще се опитва да се представя за Gсус.:
!ожете ли да си представите как множествата ще бъдат
измамени, защото не знаят истината за ;торото пришествие
за Gсус?:
Oудно ли е, че Gсус отправи толкова сериозно
предупреждение именно за това нещо?
(Cекст: !атей 24:4, 5):
Gсус в отговор им каза: Hазете се да ви не заблуди някой,

88

защото мнозина ще дойдат в !ое име, казвайки: Аз съм
Qристос и ще заблудят мнозина. (!атей 24:4, 5):
Cози въпрос е толкова сериозен, че
89

Gсус повторил това предупреждение в същата проповед:

90
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(Cекст: !атей 24:23–25):
Cогава, ако някой ви каже: Sто тук е Qристос или Cука, не
врявайте,
91

защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще
покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят,

92

ако е възможно, и избраните.

и на всеки народ и племе, език и люде.

94

Jякой може да каже, или можете да познавате някой, който
може да заяви: ;идях мой починал близък.

95

2руг може да твърди: Uазговарях с починалия си съпруг.

96

97

А трети: Gзгубих сина си в терористично нападение, но го
посетих и говорих с него. Cова е голяма утеха за мен.:
Dакво казва Gсус?:
!ъртвите спят, а духовете ще се опитват да GN!А!ЯC,
ако е възможно, и избраните.:
!илиони хора ще бъдат измамени. Nащо? Nащото се
доверяват повече на чувствата, сетивата и преживяванията
си, вместо на Fожието Bлово.

13
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Nащо избраните не са измамени? Nащото вярват в Gсус. Cе
се доверяват на сигурното Fожие Bлово вместо на своите
чувства, сетива и преживявания.
98

Hроблемът е следният:

99

ще приемем ли Fожията истина

100

или ще повярваме на лъжите на Bатана?

101

102

Bамо вярващите, укрепили умовете си с Fиблията, ще могат
да се изправят срещу съкрушителната вълна от измами,
заливаща света.:
Cрябва да сме наясно с този проблем и да вярваме в
библейските истини с непоколебима воля, да не допускаме
никакво преживяване, чувство или свръхестествена поява да
ни отклонят от истината.
Jавярно се питате за преживяванията, близки до смъртта,
при които хора, обявени за клинично мъртви, са оживявали

103

и разказват, че са се носели в болничната стая, като са
гледали отвисоко собственото си тяло -

104
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105

или че са видели ярка светлина, Gсус или ангел, който ги
вика при себе си.:
Jякои дори съобщават, че са видели свои любими близки от
другата страна на смъртта.:
Sдинствено с истината от Fожието Bлово можем да
различим лъжата и да се спасим от заблудата.
Ако кажем: Iе повярвам, когато го видя със собствените си
очи, значи да бъдем измамени със сигурност.

106

;земете например прераждането.:
!илиони хора смятат, че когато умре, човек се преражда в
друга биологична форма и никой не знае в какво точно. Cова
може да е животно като крава, плъх или змия.
108

Cова може да бъде друг човек – богаташ, цар, бедняк,
просяк, слепец, глухонем, сакат или да има някакъв недъг.

109

110

Qиндуизмът учи, че съществува колело на живота, което
постоянно се върти, че когато умре, човек се преражда, и че
на земята има безкраен кръговрат.:
!ного хора се впечатляват от тази идея, без да се запознават
с философията, скрита зад нея.:
Hри това вярване няма контрол над личността, няма избор
или вземане на решение.
Wелта не е съзнателен живот с характер, право на избор,
радост и приятелство.:
;место това личността постига Jирвана –

111
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107

!ожем да вземем съдбоносно решение, базирайки се на
собствените си чувства, сетива и преживявания вместо на
Fожието Bлово, Fиблията.:
Hо света триумфират толкова много фалшиви вярвания за
смъртта.
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Bъстояние на блажено небитие, при което няма личност,
разум или памет.

112

Cи не съществуваш като личност... Jямаш способност да
мислиш, обичаш, чувстваш и да изпитваш съзнателна
радост.
113

Аз-ът е погълнат от вселената, както капката вода се
поглъща в океана с пълна загуба на идентичност.

114

115

Fудизмът е подобна религия.:
Fуда обаче проповядвал, че човек може да слезе от колелото
на живота в края на живота си – че не е необходимо да
преминавате през безкрайни цикли на прераждане, ако имате
правилна карма.
Bпоред това учение чрез подсъзнателен контрол на волята
човек може да достигне до такъв момент в живота си, при
който всяко желание престава.

116

Dогато се достигне това състояние на ума и тялото, човек
може да премине директно в нирвана при смъртта си, където
човек се поглъща от вселената както атомът се изгубва сред
всички останали.
117

Hри тези две големи религии съществува вярването, че
доброто и злото са две равнопоставени сили, които ще
съществуват през цялата вечност.
118

Jа остров Fали в Gндонезия човек може да наблюдава
танцът на баронга.

119
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Fаронгът се облича с костюм, подобен на голямо сварено
яйце, и се бори с шест мъже, въоръжени с малайски
кинжали – изкривени, но много остри и смъртоносни ками.
;сички са под влиянието на местен опиат.
120

Fаронгът се приближава към тях, а мъжете отстъпват.:
Cой крещи и се върти, те се втурват към него, удрят въздуха
и се опитват да го убият.
121

Cова се основава на вярването, че историята е цикъл,
повтарящ се безкрайно, че историята не води никъде.:
Jяма вечен Fог на любовта, Dойто един ден ще унищожи
злото и ще донесе справедливост и мир на цялата земя.
123

124

Dолко съм благодарен, че Gсус е възкресението и животът,
а вие?:
Dаква прекрасна надежда ни носи Cой!:
Nлото ще бъде победено. Gсторията не е кръговрат;
животът има цел. Wялата история е движение към времето,
когато Fог ще създаде нова земя за реални хора без грях,
болести, войни, глад, страдания и смърт.
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122

Fаронгът спира и се обръща с лице към мъжете. Cе спират.
Cой прави крачка напред, те отстъпват крачка назад.:
Cова се повтаря – напред-назад, отново и отново, докато
шестимата мъже изпаднат в състояние на лудост и изгубят
контрол.:
Oесто се случва някой от тях да хвърли кинжала си и да
удари някой от зрителите по погрешка. ; този момент
хората от селото пристъпват зад мъжете, събарят ги на
земята и ги заливат с вода.:
Jакрая те разтърсват глави сякаш излизат от транс,
изправят се и си отиват в колибите, а баронгът си тръгва в
противоположна посока.:
Dакво означава това?:
Cова е религиозен празник, на който хората изразяват
убежденията си.:
Fаронгът символизира Fога, а шестимата мъже – злото.:
Bпоред религията хинду битката между доброто и злото е
вечна.:
Jикой не побеждава – резултатът винаги е равен.

14 – !ласове отвъд гроба
(Cекст: Откровение 21:1–4):
G видях ново небе и нова земя; защото първото небе и
първата земя преминаха;
125

и море нямаше вече.

126

;идях, и святият град, новия Sрусалим, да слиза из небето от
Fога,

127

приготвен като невеста, украсена за мъжа си.

128

G чух силен глас от престола, който казваше: Sто, скинията
на Fога е с човеците,

129

Cой ще обитава с тях; те ще бъдат Jегови люде; и сам Fог,
техен Fог, ще бъде с тях.

130

Cой ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има
вече; нито ще има вече жалеене, ни плач,

131

ни болка; първото премина.:
(Откровение 21:1–4)

132
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133

Gскате ли да изберете сега Gсус и да се новородите? Jе след
смъртта, когато ще бъде твърде късно.:
Jе чрез безкрайни прераждания в различни форми на живот
в течение на милиони години.:
Jо сега, днес!
(Cекст: 1 Hетрово 1:3, 4):
Fлагословен да бъде Fог и Отец на нашия Pоспод Gсус
Qристос,

134

Dойто според голямата Bи милост ни възроди за жива
надежда

чрез възкресението на Gсус Qристос от мъртвите,

136

за наследство нетленно, неоскверняемо и което не повяхва,

137

запазено на небесата за вас.:
(1 Hетрово 3:4)

138

!ожете да имате живот завинаги.:
Cова е уверението, което Fог иска да получите днес.

139

(Cекст: 1 Kоаново 5:11, 12):
G свидетевството е това, че Fог ни е дал живот и че този
живот е в Bина !у.
140
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Dойто има Bина, има този живот; който няма Fожия Bин,
няма този живот. (1 Kоаново 5:11, 12):
Dак разбираме? Откъде можем да сме сигурни? Fожието
Bлово е кристално ясно:
141

(Cекст: 1 Kоаново 5:13):
Cова писах на вас, които вярвате в името на Fожия Bин,

142

за да знаете, че имате вечен живот... (1 Kоаново 5:13):
;ъпросът, на който всеки човек трябва да си отговори, е:
Hритежавам ли Gсус?:
!ожете да Pо получите още в този момент.
143

(Cекст: Откровение 3:20):
Cой казва: Sто, стоя на вратата и хлопам;

144

ако чуе някой гласа !и и отвори вратата,

145

ще вляза при него и ще вечерям с него и той с !ен.
(Откровение 3:20)

146

Отворете вратата на сърцето си още сега и Pо поканете да
влезе.

147
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!ак да бъдем възможно най-здрави

1

2

@дин ден екскурзоводът и посетителят тръгнали от
манастира.;
!огато стъпили в кошницата и монахът започнал да ги
спуска надолу, въжето се разлюляло над назъбените скали.;
Dуристът запитал напрегнато: !олко често сменят въжето?
1е се тревожи – отвърнал екскурзоводът успокоително, –
сменят въжето всеки път, когато се скъса.

4

5

6

=одобно на тази история хиляди хора се въвличат в
непредсказуеми за здравето си ситуации.;
Eакат, докато здравето им се прекърши и после се вкопчват
като обезумели за най-новите лечебри процедури.
Fазрушеното здраве не може да се подмени така лесно,
както скъсаното въже!;
Gдравето не е въпрос на късмет, то е въпрос на избор – на
съобразяване с природните закони.
=риятелю, можете ли да си позволите лошо здраве? Hората
дават милиони долари годишно за медицински грижи.
Iечението на болестите е най-скъпото нещо, за което
хората харчат парите си!;
!олко струва да бъдем добре?;
=опитайте пациент, умиращ от рак или страдащ от 7=?1.

1
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3

1а върха на скала, надвесена над изумруденосините води на
7редиземно море, се извисява древен португалски манастир.;
<ледката е поразителна.;
=ейзажът е величествен.;
?ма само един проблем.;
@динственото средство да стигнете до върха на скалата е
стара плетена кошница, вързана с въже и спускана от
възрастен монах.
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7

8

9

=опитайте родителите на умиращо от левкемия дете или
възрастен човек, деформиран от артрит.;
Dе ще ви кажат, че доброто здраве е безценно – че това е
благословение, което никога не може да се оцени напълно,
докато не се загуби!
!олко струва една година живот или дори един ден?
!ралица @лизабет І е извикала на смъртното си легло:
Mавам всичките си притежания за един миг живот! 1о той
не може да се купи с пари.;
Fазбирате ли обаче, че може да прекарате повече и по-добри
години като спазвате простите и разумни правила за добро
здраве?
M-р Nреслоу от !алифорнийския университет в Iос
Анжелис провел деветгодишно изследване.;
Gадал седем въпроса, свързани със здравословните навици,
на 7000 души и после ги е наблюдавал, сравнявайки хората с
положителни и отрицателни здравословни навици.
@то седемте въпроса, които той задавал:

10

1. =ушите ли?;
2. =иете ли алкохол и ако да, колко?;
3. =равите ли редовно физически упражнения?
11

12

2

4. =о колко часа на нощ спите?;
5. !олко тежите?;
6. Gакусвате ли редовно?;
7. =риемате ли храна между основните хранения?;
Hората с правилни здравословни навици спрямо тези седем
въпроса живели средно с 11,5 години по-дълго от хората,
които нямали правилни здравословни навици.
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13

!акво бихте дали, за да добавите 11,5 години към живота
си?;
Dова, което ще чуете сега, може съвсем реално да добави
години към живота ви – години на щастие и радост.;
Pислите ли, че си струва да слушате внимателно?;
Pного хора се изненадват, когато чуят, че Nог се интересува
за нашето здраве и щастие в момента.
(Dекст: 3 Qоан 1:2);
Rъзлюбений, молитствам да благоуспяваш и да си здрав във
всичко, както благоуспява душата ти. (3 Qоан 2)

(Dекст: Qоан 10:10);
?сус казва: ... Аз дойдох, за да имат живот и да го имат
изобилно. (Qоан 10:10)
15

?сус иска да бъдем щастливи, радостни и здрави.;
Dой иска да водим пълноценен живот!

16

Rъзможно ли е да знаем как да имаме добро здраве? Mа,
възможно е.;
Pнозина не знаят, че в Nиблията Nог е дал важни правила и
насоки за здравословно живеене.
17

18

19

Pедиците изследвали живота на ортодоксалнтие евреи в
продължение на десетилетия.;
=ри евреите смъртността, предизвикана от рак, е по-малка,
отколкото при другите, и те са по-малко податливи на
останалите катострофални болести.;
Mали имат някакъв наследствен фактор, който ги имунизира
срещу водещите болести убийци?
?нтересно е да се отбележи, че когато евреите започнат да
се хранят като останалите, смъртността и склонността към
болести се изравняват със средните показатели.;
Установено е, че тайната се намира в здравословните им
навици, храненето и начина на живот.
3
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20

(Rидео: 10 сек.) !огато извел израилтяните от @гипет, Nог
им напомнил някои много важни правила и наредби за
воденето на здравословен живот.;
7лед като им представил 7воя план за добро здраве, Dой
оставил най-забележителното обещание за онези, които
последват 1еговите наставления.
(Dекст: ?зход 15:26)Dой казва: ;
Ако прилежно слушаш гласа на <оспода, своя Nог, и
вършиш онова, което Pу е угодно,

21

и слушаш заповедите Pу, и пазиш всичките Pу повеления,

22

то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох
върху египтяните; защото Аз съм <оспод, !ойто те
изцелява. (?зход 15:26);
Dой казва още:
23

(Dекст: ?зход 23:25);
1о да служиш на <оспода, вашия Nог, и Dой ще благославя
хляба ти и водата ти;
24

25

и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви. (?зход 23:25);
Fазбирате ли значението на това?;
Ако следваме Nожиите наредби, последиците от болестта
могат да се избегнат!;
!аква безценна информация!;
!акво удивително обещание!
Fазсъждавайки над изпълнението на това обещание,
псалмистът отбелязва:

26

4
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27

(Dекст: =салм 105:37);
... ? нямаше ни един между племената им, който се спъваше
по пътя. (=салм 105:37);
@ – ще отвърнете вие, – навярно египтяните не са страдали
от същите болести, от които страдаме ние днес. <решите!
=рез 1975 година екип от специалисти от цял свят се събра
със спешната задача да извърши аутопсия на египетските
мумии в медицинския учебен музей в Pанчестър, Англия.
Pумията беше от 1900 г.пр.Hр.

28

29

(Rидео: 6 сек.) сърдечни болести, рак, болести на
кръвоносните съдове, артрит,

30

(Rидео: 6 сек.) хепатит, тетанус, трихиноза, схващане на
челюстта и други.

31

Rъпреки че @гипет бил образователен и културен център на
света по времето на Pойсей, медицинските познания и
лечебни средства по това време били подобни на тези на
съвремените африкански магьосници!
32

33

=рез 1552 г.пр.Hр., малко преди раждането на Pойсей, в
@гипет била написана прочутата медицинска книга, наречена
=апирусът @берс.;
Dази книга съдържа различни лекарства или цярове за много
болести, инфекции и контузии, които едва ли бихте искали
да използвате!

5

15 – !а върнем часовника назад

(Rидео: 1 сек.) Откритията били забележителни. Mревните
египтяни страдали от много от болестите на съвременния
човек:
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Gа тресчици, забити дълбоко в кожата, там се препоръчвало
раната да се натърка с кръв от червей и конска тор.;
1ищо чудно, че тетанусът бил толкова разпространен!;
Gа ухапване от змия: да се изпие вода, прелята над идол.
34

=лешивост? Rтрийте в темето лекарство, приготвено от
конски копита, цветове от финикова палма и кучешки лапи,
сварени в масло.
35

36

R Nиблията се казва, че Pойсей бил обучен в цялата
египетска мъдрост (Mеяния 7:22).;
R неговите писания има много наставления за
здравеопазване, карантина, лична хигиена и хранене, но нито
веднъж не се споменават лекарствата, изброени в =апируса
@берс.;
Откъде Pойсей е получил тези удивителни здравни
принципи и наставления?;
От Nога!
Eумата и проказата били двете най-ужасни напасти през
7редните векове.

37

38

=ринципите на общественото здраве, дадено от Nога и
поучавани от Pойсей след ?зхода, успели да поставят тези
напасти под контрол.;
Pилиони хора били спасени след като лекарите се обърнали
към църковните водители за помощ по време на тези
епидемии.
Mжордж Fоусън пише: Fъководството било поето от
църквата, защото лекарите не можели да предложат нищо.

39

Vърквата приела за свой ръководен принцип борбата със
заразата, представена в 7тария Gавет...

40
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Dази идея и практическите й приложения са дадени с
пределна яснота в книгата Iевит.;
(Mжордж Fоусън, ?стория на общественото здраве, с. 6365)
41

!олко жалко, че 60 милиона души умрели от тези болести, а
библейските принципи за обществено здраве били до тях
през цялото време!
42

Nог ни е сътворил и знае точно от какво се нуждаем, за да
бъдем здрави и да сме във върхова форма.

44

Pлад мъж си купил лъскава нова кола, за която дълго
спестявал пари.

45

Dой получил инструкционното ръководство на
производителя, в което се казвало как точно да се грижи за
новата си кола по най-добър начин, за да му служи
възможно най-дълго време.
46

47

!олата била скъпа и навярно си мислите, че новият
собственик прочел инструкциите в ръководството.;
1о той не го направил.;
@динствената му мисъл била как да достигне 100 км/ч за
най-кратко време – за секунди.;
Обичал да кара с най-висока скорост и после натискал
спирачките, за да види за колко ще спре.;
Обичал да чува скърцането на гумите.

7
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43

Nог е създал нашите тела.;
Dой знае как можем да избегнем болестите и да поддържаме
телата си в най-добра форма!;
Nог е дал на човека удивително тяло с почти безкрайни
възможности.;
Dялото ни се състои от много деликатни органи.
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48

49

1е проверявал маслото, водата или въздуха в гумите – защо
да се главоболи и да отделя толкова време.;
1е можел да прахосва ценното си време за такива прости
неща.;
?скал да бъде зад волана, да кара накъдето поиска, и то найвече на места, където много хора ще видят лъскавата му
кола.
Pожете да се досетите какво се е случило накрая.;
Mа, колата не издържала дълго и ремонтът й се оказал много
скъп.;
Mали и ние не правим същото с нашето прекрасно тяло,
което Nог ни е дал?;
Fазбира се, че искаме да следваме инструкциите, дадени от
<оспода!
@дно пътуване към болницата може да изпари всичките ни
спестявания.

50

51

Определено си струва да се върнем назад към @демската
градина, по времето след 7ътворението, и да обърнем
внимание на някои от нещата, които Nог казал на Адам и
@ва, съдействащи за доброто им здраве.;
Gдравословна диета;
=реди грехопадението Nог дал на Адам и @ва прекрасна
диета, която да поддържа и подпомага здравето им.
(Dекст: Nитие 1:29);
? Nог рече: Rижте, давам ви всяка семеносна трева, която е
по лицето на цялата земя,

52

и всяко дърво, което има в семе си плод на семеносно дърво;
те ще ви бъдат за храна. (Nитие 1:29)

53

1а съвременен език бихме казали, че са им били дадени
плодове, зърнени храни и ядки.

8
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55

(Dекст: Nитие 3:18);
... ? ти ще ядеш полската трева. (Nитие 3:18);
Dака цялата диета на човека се състояла от плодове, зърнени
храни и ядки до великия =отоп.;
Mали е била уместна? Mа, наистина!;
=омислете само, че хората, които се хранели с
първоначалната диета, живеели стотици години.
(Dекст: Nитие 5:27);
1ай-старият човек на земята е бил Pатусал: ? всичките дни
на Pатусал станаха деветстотин шейсет и девет години и
той умря. (Nитие 6:27)

57

58

59

7лед =отопа продължителността на човешкия живот
спаднала драстично.;
7им, синът на 1ой, живял 600 години;;
внукът му живял 239 г.;;
правнукът му – 175 г.;
=о времето на цар Mавид средната продъжлителност на
живота била 70 г!;
Dова е голям спад, какво ще кажете?
Fастителният свят на земята бил силно ограничен след
потопа.;
Hранителните запаси на 1ой били изчерпани, след като
прекарали повече от година в ковчега. Eак след това Nог
разрешил на 1ой и семейството му да ядат животни като
мярка, налагаща се от обстоятелствата.;
1е всички растения и всички животни са добри за храна.
Nог ни дава наставления за храната, която е добра за човека.
=рави се разлика между чисти и нечисти животни.;
Nог дори наредил на 1ой кои животни да вземе със себе си и
по колко броя от всеки вид:

60
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56

Dова е била тяхната храна.;
Nог им е дал още и Mървото на живота, което е допълвало
диетата им, така че можели да се радват на вечен живот и
здраве.;
7лед като Адам и @ва съгрешили, Nог ги отделил от
Mървото на живота и добавил към храната им и
зеленчуците.
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(Dекст: Nитие 7:2);
Rземи си по седем от всички чисти животни, мъжки и
женските им;
61

а от нечистите животни по две, мъжки и женските им.
(Nитие 7:2)

62

7тава ясно, че 1ой е знаел кои животни Nог счита за чисти
и кои – за нечисти.

63

64

=о-късно, когато извел израилтяните от египетско робство,
Nог им дал принципи за хранене, които да ги поддържат в
добро зраве и да им осигуряват дълъг живот.;
=осочил им кои животни са годни и кои не са годни за
храна:
(Dекст: Rторозаконие 14:6);
Rсяко животно между четвероногите,

65

което има раздвоени копита и което преживя, тях да ядете.
(Rторозаконие 14:6);
Gабележете белега, който се помни много лесно – само две
неща: 1) раздвоено копито и 2) преживяне.
66

(Rидео: 14 сек.) 1якои от най-разпространените животни
според стихове 4–6 са: говедото, овцата, сърната, козата,
дивата коза, антиполата, кравата и газелата.
67
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68

(Rидео: 10 сек.) 7поред стихове 7 и 8 нечистите животни,
които най-често се използват за храна днес, са: камилата,
заека, свинята и язовеца.;
Gапомнихте ли двете характеристики?;
Ако животното има раздвоено копито и преживя, можем
спокойно да го ядем.;
Rажно е да ги помним, защото някои преживят, но нямат
раздвоено копито.
1апример свинята има раздвоено копито, но понеже не
преживя, тя е нечиста.;
R Nиблията има категорична инстуркция относно свинята:

(Dекст: Iевит 11:7, 8);
? свинята, защото има раздвоени копита и е с разцепени
копита, но не преживя; тя е нечиста за вас.
70

71

От тяхното месо да не ядете и до мършата им да не се
допирате; те са нечисти за вас. (Iевит 11:7, 8);
=овечето животни, които Nог изброява като нечисти, се
хранят с мърша.;
Nог не е задържал от нас нищо добро, когато е дал тези
инструкции.;
Dой знае кои са здравословни и кои носят болести със себе
си.
(Dекст: =салм 84:11);
... 1яма да лиши от никакво добро ходещите в незлобие.
(=салм 84:11)

72

73

=расето се храни с мърша.;
Hраната, включително и боклукът, изядена от прасето, се
смила и превръща в храна за часове.;
!равата, от друга стнана, има сложна храносмилателна
система.;
Mокато храната стане плът в кравата, минават 48 часа.;
Dя има и по-сложна отделителна система, която отстранява
много нечистотии.
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74

75

7винското месо често се заразява с ларвите на трихината.;
!огато човек яде заразено свинско, твърдият мехур,
капсулиращ ларвата, се разтваря.;
Eервеят на трихината се вмъква в чревния тракт и се
размножава.
Dези червейчета навлизат в кръвта и се разнасят в различни
части на тялото.;
Dрихинозата може да доведе до смърт в зависимост от броя
на погълнатите ларви.;
Nолестта често се диагностицира като артрит или
хранително натравяне.
Аутопсията на много мумии на хора, живели по времето на
Pойсей, показва, че са били заразени с трихинелоза!;
Nог знае най-добре – не се намесвайте!;
Nог дава и указания за рибите:

76

(Dекст: Rторозаконие 14:9, 10);
От всички, що са във водите, ето кои да ядете: всички, които
имат перки и люспи да ядете,
77

но да не ядете никои, които нямат перки и люспи; те са
нечисти за вас.;
(Rторозаконие 14:9, 10)
78

Dова е съвсем ясно и забележете отново двете указания,
които са съвсем лесни за запомняне:

79

1) да имат перки и

80
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2) да имат люспи.;
7ещате ли се за морска храна, която е много разпространена
като храна по цял свят и която няма перки и люспи?
81

M-р Nрус Hолстед от университета в Iома Iнида бил
помолен от правителството да направи изследване за военни
цели и да определи кои риби са безопасни за употреба от
хората и кои са вредни.
82

(Dекст: Rторозаконие 14:9);
От всички, що са във водите, ето кои да ядете: всички, които
имат перки и люспи да ядете. Nог знае как са устроени и
защо можем да ядем или да не ядем определени неща.
84

!акво да кажем за птиците – можете да попитате вие. R
Nиблията е записана следната важна инструкция:

85

(Dекст: Rторозаконие 14:11, 12);
От всички чисти птици можете да ядете.

86

А ето тия, които не бива да ядете... (стихове 11, 12)

87
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83

Pоряците, които претърпят корабокрушение или бъдат
отнесени в пустинни области, трябва да знаят кои риби са
вредни и които могат да ядат, за да оцелеят. !огато свършил
проучването си, заключението на д-р Hолстед, с което
трябвало да се съобразяват войници и моряци, било същото,
което Nог дал на израилтяните преди 3500 години:
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(Rидео: 10 сек.) Nог ги изрежда: лешояд, мишелов, ястреб,
сокол, гарван, щраус, бухал, щъркел, чапла, прилеп и други.

88

(Dекст: Rторозаконие 14:19);
=осле Nог казва: Rсички крилати пълзящи са нечисти за
вас; не бива да се ядат. (стих 19)
89

(Dекст: Iевит 3:17);
Nог дава още наставления: Rечен закон ще бъде във
всичките ви поколения, във всичките ви жилища:
90

да не ядете нито тлъстина, нито кръв.;
(Iевит 3:17)

91

92

Ортодоксалните евреи продължават да следват тези
наставления и до днес. !огато заколят животно, го
провесват надолу, за да му изтече кръвта.;
Dогава животното се нарязва и потапя в саламура, за да се
очисти от останалата кръв.
Pазнината се изрязва и не се яде.;
<одини наред хората смятали, че заповедта, забраняваща
яденето на мазнина и кръв, е просто церемониално
ограничение от страна на Nога.

93

7ъвремените изследователи обаче потвърждават мъдростта
на Nожията заповед.

94

Gнаем, че кръвта съдържа нечисти вещества, микроби,
вируси и телесни отпадъци.;
Pного болести се предават чрез кръвта.
95
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96

Gнаем още, че наситените мазнини, като тези, съдържащи се
в млечните продукти и месото, повишават нивото на
холестерола в кръвта, а това е важен фактор за болестите
на кръвоносните съдове и сърцето.;
!олко болести бихме могли да избегнем, ако се доверим на
7ъздателя в избора на храната си!
Wизически упражнения за здраве;
R Nиблията се казва, че след като създал Адам и @ва, Nог им
възложил работа – някои полезни дейности и упражнения:

97

98

Wизическите упражнения предпазват тялото от много
болести! Обездвиженото тяло намалява жизнеността си.

99

Упражненията подобряват мускулния тонус и състоянието
на кръвоносните съдове.

100

Nелите дробове започват да работят по-добре и обработват
повече въздух с по-малко усилия.

101

102

7ърцето става по-здраво, изпомпва повече кръв при всеки
удар. !ислородът, необходим за енергията ни, се разнася до
съдовете и подобрява цялостното състояние на тялото.;
7лед грехопадението на Адам и @ва Nог увеличил
количеството работа и работата, изискваща повече
физически упражнения.

15
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(Dекст: Nитие 2:15);
? <оспод Nог взе човека и го засели в @демската градина, за
да я обработва и да я пази. (Nитие 2:15)
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103

(Dекст: Nитие 3:19);
7 пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в
земята... (Nитие 3:19);
Nог казал, че земята ще бъде прокълната и ще ражда тръни
и бодили и че със скръб ще се прехранваш от нея през
всичките дни на живота си. (стихове 17, 18)
Nог знаел, че човекът ще има нужда от физически
упражнения, и то не само заради тялото му, но и да го
предпазва от неприятности.;
1якой си е казал: Nезделието е работилницата на дявола.

104

105

(Dекст: ?зход 20:9);
Nог казва: Xест дни да работиш и да вършиш всичките си
дела. (?зход 20:9);
Ако всички работят шест дни седмично, навярно ще бъдат
достатъчно уморени, за да си навличат неприятности!
1ашите тела са храм на 7ветия Mух. Gначението за грижата
за нашите тела може да се разбере само когато разберем
колко важно е това за Nога.

106

(Dекст: 1 !оринтяни 6:19, 20);
Апостол =авел казва: ?ли не знаете, че вашето тяло е храм
на 7ветия Mух, !ойто е във вас,
107

!огото имате от Nога, и вие не сте свои си,

108

защото сте били с цена купени; затова прославете Nога с
телата си (и с душите си, които са Nожии). (1 !оринтяни
6:19, 20)
109
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110

111

Eовек е собственост на Nога по сътворение и по
изкупление.;
Vената, която Nог е платил за нас, е била жертвата на
1еговия 7ин на <олгота.;
Eовекът е бил изкупен с безкрайна цена и затова трябва да
прослави Nога във всичко, което върши.
(Dекст: 1 !оринтяни 10:31);
? тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете
за Nожията слава. (1 !оринтяни 10:31);
Rсеки обичащ истински Nога човек трябва да се пази от
неща, които увреждат или оскверняват тялото му.

112

113

защото Nожият храм е свят, който храм сте вие. (1
!оринтяни 3:17);
1авярно се питате как човек може да оскверни тялото си.;
Ап. =авел изброява няколко неща, които трябва да
избягваме:
(Dекст: 1 !оринтяни 6:9, 10);
... 1едейте се лъга. 1ито блудниците, нито
идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито
хомосексуалистите, нито содомитите,

114

115

нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците... няма
да наследят Nожието царство. (1 !оринтяни 6:9, 10);
R Nиблията се изброяват неморалните постъпки и
извратености, оскверняващи тялото. R списъка се включва и
пиянството.
(Dекст: =ритчи 20:1);
7оломон пише: Rиното е присмивател и спиртното питие –
крамолник; и който се увлича по тях, е неблагоразумен.
(=ритчи 20:1)

116
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(Dекст: 1 !оринтяни 3:17);
Ако някой развали Nожия храм, него Nог ще развали;
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(Dекст: =ритчи 23:31–33);
? отново: 1е гледай виното, че е червено, че показва цвета
си в чашата, че се поглъща гладко,
117

защото после то хапе като змия и жили като ехидна.

118

Очите ти ще гледат чужди жени и сърцето ти ще изригва
развратни неща. (=ритчи 23:31–33)

119

Алкохолимзът е един от най-големите световни проблеми.;
=ричината за повече от половината от всички автомобилни
катастрофи е в шофьор или пешеходец, намиращ се под
влиянието на алкохола.
120

=ри повече от половината от всички убийства или убиецът,
или жертвата, или и двамата са били пияни!

121

Алкохолът потиска способността на тялото да използва
витамините и захарта в алкохолните питиета (както и в
повечето безалкохолни напитки) намалява
съпротивителните сили на тялото.
122

123

Eерният дроб на алкохолиците се увеличава, рискът от
цироза на черния дроб се увеличават многократно.
=родължителността на живота се намалява с 12 години.
7поред последните статистики един от всеки десетима души,
които пият алкохол за първи път, стават алкохолици.
=оследните изследвания показват, че всеки път, когато в
кръвта се вкарва алкохол, умират много мозъчни клетки и
че бащите и майките, които пият,

124
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увеличават риска да родят деца с вродени дефекти.;
Gа християните обаче употребата на алкохолни напитки има
още по-тежки последствия.
125

126

Hристияните трябва да бъдат с ясно съзнание, за да се
предпазват от изкушенията на 7атана.;
Dе не могат да си позволят да повредят преценката си или да
загубят контрол над способността си да различават доброто
от злото!

127

Rъпреки че изпитвал мъчителни болки, ?сус не поискал да
приеме нищо, което да замъгли разума Pу до момента на
смъртта Pу.
128

129

Mоброто здраве се уврежда сериозно и от редица обичайни
навици.;
Fискът от рак на белия дроб при пушачите е хиляда пъти повисок от тези, които никога не са пушили.;
Fакът не е единственият убиец на тютюна. Fискът от
сърчедносъдово заболяване е 103 % по-голям при хората,
които пушат.
Rсяка година емфиземът отнема 55 000 живота!;
1икотинът свива артериите.

130

131

!омбинацията от натрупване на мазнини и свиване на
артерии затруднява достъпа на кръвта до сърцето,
крайниците и останалите органи.;
1а този етап е необходим съвсем малък кръвен съсирек в
някой стеснен съд, за да се предизвика сърдечна атака или
мозъчен удар.

19
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?сус отказал упойващото лекарство, което Pу било
предложено на кръста от войниците като средство за
намаляване на болката.
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=ушачите са застрашени и от сенилност (оглупяване),
защото кислородът в мозъка намалява.

132

Yените, които пушат по време на бремеността, увреждат
кръвоносните съдове на плода. 7мъртта при новородените е
с 27 % по-висока при бебета на майки пушачки.
133

Pиналата година тютюнопушенето е причинило смъртта на
500 000 души само в Америка.

134

(Dекст: ?зход 20:13);
1е убивай. (?зход 29:13) !олко хора се самоубиват с това,
което ядат, пият и пушат!
135

7поред някои най-често употребяваното средство за
самоубийство са ножове, вилици и лъжици. Nихме могли да
добавим и чаши и бутилки!
136

!офеинът, веществото, което се съдържа в кафето, е
класифициран в учебниците като стимулант и отрова. (M-р
Hаролд Xирок, Rие и вашето здраве, т.1, с.413)
137

Eаят и кока-колата също съдържат кофеин. Rсички тези
напитки имат връзка със сърдечносъдовите болести,
неврологичните смущения и рака на пикочния мехур.
138
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139

Ако някой, когото познавате, на всеки няколко часа се
втурва в съседната стая, за да си инжектира няколко зърна
кофеин, ще го наречете зависим.;
Pного хора правят същото с кафето и напитките от рода на
кока-колата.
?стинското въздържание означава да избягваме употребата
на всичко вредно и да използваме умерено всичко полезно.

140

141

1якой е изчислил, че всеки половин килограм телесни
мазнини изисква нови хиляда метра кръвоносни съдове.

142

=ри това сърцето трябва да изпомпва кръвта през тази
допълнителна кръвоносна система. (M-р Hаролд Xирок, Rие
и вашето здраве, т.1, с.395)
143

7ърцето, бъбреците, черният и белите дробове на хората с
наднормено тегло са претоварени.;
=ълните хора страдат от 16 болести, които не се срещат
често сред по-слабите им приятели.
144

145

Nог желае да се грижим добре за тялото си, за да бъде
животът ни възможно най-хубав.;
Dой иска да бъдем отговорни, морални и радостни хора.;
?ска животът ни да бъде изобилен.;
!олко дълго и колко здравословно ще живеем зависи от
това как изпълняваме 1еговите указания.
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Pного хора консумират прекалено много от нещата, които
не са лоши!;
Dова причинява друг голям здравословен проблем за хора от
всички краища на света.
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=очивка и отдих;
?сус ценеше ваканциите и намаляването на напрежението.;
7лед един изморителен ден, прекаран сред навалицата от
хора, ?сус казал на учениците 7и:
146

(Dекст: Pарк 6:31);
... @лате вие сами на уединено място насаме и починете си
малко... (Pарк 6:31);
?сус иска да редуваме работата с почивка и отмора.
147

@то защо Dой ни е дал съботата.;
Nог знае от какво се нуждаем, за да забравим проблемите и
работата си и да общуваме с 1его.
148

149

Pоже да не прекарате времето си за отмора в пустинята,
въпреки че тя може да е спокойно място в определен момент
от годината.;
Pоже да ви харесва отдалечено кътче в планините, където
високите дървета и дълбоките езера успокояват
тревожнотови сърце.
1езависимо къде се намирате, необходимо ви е едно кътче
далеч от тълпата, шумния град и улици.;
Ако можете да се позабавлявате, още по-добре!

150

Mа, Nог желае да имате част от небето още тук и да се
приготвите да живеете на новата земя, където всички
болести, тормозещи настоящия свят, ще изчезнат завинаги.
151

Dова наистина ми харесва – казвате вие, – искам да съм там,
но имам навици, които не мога да преодолея.;
@то и добрата вест през днешния ден.;
Nог не очаква да свършите всичко сами.
152
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153

(Dекст: Qоан 15:5);
Rсъщност ?сус казва: .Отделени от Pен не можете да
сторите нищо. (Qоан 15:5);
7ъс собствени сили не можем да преодолеем лошите си
навици.;
1ашият 7пасител е до нас и жадува да ни помогне!;
=авел е знаел тайната.
(Dекст: Wилипяни 4:13);
Dой казва: Gа всичко имам сила чрез Онзи, !ойто ме
подкрепява. (Wилипяни 4:13)

155

@дна жена присъствала на поредица от сбирки като тази.;
!огато я посетил, пасторът й заговорил за завръщането й в
семейството на Nога.;
Очите й проблеснали: Nих искала, но не мога. Аз пуша.;
Dой се обърнал към нея по име и я запитал: Rярвате ли, че
?сус желае да победите този навик?;
О, да, вярвам. 1о не мога. Dвърде слаба съм.;
Dой продължил: Pога ли да ви прочета един текст от
Nиблията? и отворил на 1 Qоаново 5:14. ? увереността,
която имаме в 1его, е в това, че ако просим нещо по
1еговата воля, Dой ни слуша.;
7ега, Pери, имаш ли увереност, че можеш да се откажеш от
цигарите? попитал той.;
1е – отвърнала тя.;
Mобре – продължил той, – защото в Nиблията се казва:
увереността, която имаме в 1его. ? така, къде е увереността
ни?;
Dя отвърнала: R 1его.
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156

Dой прочел текста още веднъж и добавил: Ако поискаме
нещо според 1еговата воля, с изключение на отказване от
цигарите, той ни слуша.;
Обърнал се към Pери и я попитал: Mа напиша ли това в
Nиблията ти? ?скам да взема Nиблията ти и да впиша това
нещо там.;
1е, не – казала жената. – 1е искам да променям Nиблията.;
Mали отказването от цигарите е според 1еговата воля?;
Mа, така е.;
Dогава можете ли да помолите Hристос с увереност в
силата, която ви е обещал?;
Mа, мисля, че мога.;
?мам още един въпрос. !ога получаваме тази сила за
отказване от цигарите? 7лед една седмица, един месец или
три месеца? Dой отворил Nиблията на Qоан 1:12 и прочел: А
на ония, които <о приеха, даде право да станат Nожии чеда,
сиреч на тия, които вярват в 1еговото име – продължил
пасторът. – 7ега, тази вечер, ние видяхме, че можете да
имате увереност в ?сус. Rидяхме, че каквото и да поискаме
според волята Pу ,Dой ни го дава. Gнаем, че е според волята
Pу да се откажете от цигарите. Rидяхме още, че когато <о
приемете, получавате сила.
7 1еговата помощ можете да живеете изобилен,
здравословен и радостен живот още сега и да се радвате на
вечния живот на новата земя.;
Обърнете се към ?сус – Dой ви очаква!

157
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!ожете да започнете отначало

1

2

3

(-идео: 10 сек.) 1рез март 1992 г. християнин
евангелизатор държал серия от евангелизаторски събрания в
една от залите на московския :ремъл.;
<лед една от сбирките се оттеглил в малкия си кабинет,
когато изведнъж вратата рязко се отворила.

<лед година евангелизаторът посетил отново !осква. Bил
заедно с група вярващи в новообразуваната църква от
вярващи и забелязал, че покаялият се престъпник пее в
църковния хор.
4

1
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- стаята влетял загрубял млад човек с мръсна брада.
>вангелизаторът си помислил, че ще го нападне, и отстъпил
назад. 1реводачът застанал помежду им.;
@овекът веднага започнал да размахва ръце и да говори
възбудено на руски.;
1реводачът обяснил, че това е известен руски престъпник.;
Bил в затвора 28 пъти. Cзпълнен с вина и надежда за
бъдещето, той копнеел да намери мир. >вангелизаторът му
прочел спокойно 1 Eоаново 1:9: Ако изповядваме греховете
си, Gой е верен и праведен да прости греховете.;
Hазказал на смутения мъж случая с престъпника на кръста,
който намерил прощение. Уверил го: Cсус е същият
<пасител днес.;
Gой предлага прощение. 1редлага освобождение. 1редлага
спасение. 1риеми го! Jарадвай се в него! 1рослави Bога за
това!;
<ъс сълзи, стичащи се по лицето му, този виновен руснак
коленичил и приел Bожието прощение.
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5

Kицето на бившия престъпник разкривало вътрешен мир.
@овекът сияел от щастие. Bил приел Cсус. Ученията от
Bиблията преобразили живота му и той последвал Cсус с
библейско кръщение.;
Bиблейското кръщение е символ на живот, преобразен от
Mристовата благодат. Gо свидетелства за началото на нов
живот в Cсус Mристос.;
:ръщението говори за преобразен живот.;
>дна от най-силните примери за драматичната промяна,
която Mристос може да направи в живота, е историята със
<авел, който по-късно става апостол 1авел.
<авел бил римски гражданин, обучен от най-добрите
учители в >русалим.;
Bил ревностен последовател на еврейската религия и
известен като краен неин защитник.

6

<амият <авел, чието име след духовното му обръщане се
променя в 1авел, описва какво е правел, за да ликвидира
християнството.
7

(Gекст: Nеяния 22:4, 5);
Oонех до смърт последователите на тоя път като връзвах и
предавах на затвор и мъже, и жени...
8

... отивах в Nамаск да закарам вързани в >русалим и ония,
които бяха там, за да ги накажат. (Nеяния 22:4, 5)

9

Bил на път за Nамаск, когато ярка светлина блеснала от
небето и го повалила на земята.

10

(Gекст: Nеяния 22:7, 8);
Gой чува глас, който му казва: ...<авле, <авле, защо !е
гониш?
11

2
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и отговаря: :ой си Gи, Oосподи? А гласът казва:

12

Аз съм Cсус Pазарянинът, :огото ти гониш.;
(Nеяния 22:7, 8)

13

(Gекст: Nеяния 22:10);
Oордият фарисей скромно пита Oоспода: :акво да сторя,
Oосподи? и Oоспод отвръща: <тани и иди в Nамаск,
14
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и там ще ти се каже за всичко, що ти е определено да
сториш. (Nеяния 22:10)

15

<авел бил заслепен от ярката светлина и трябвало да бъде
заведен до една къща в Nамаск.

16

17

Gри дни размишлявал за страданието и болката, които
причинил на Bожия народ, и за времето, в което заявявал
открито, че Cсус не е !есия и че Pеговите последователи са
заблудени фанатици.;
<видетелствайки против Bожия народ и обвинявайки ги
лъжливо, той обвинявал и свидетелствал против <пасителя
на света!;
:акво терзание причинила на <авел тази мисъл!;
<авел имал време да поправи отношенията си с Bога.
Gри дни бил в пълен мрак и тогава Bог изпратил при него
пророк Ананий.;
Ананий казал на <авел:

18

3
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(Gекст: Nеяния 22:13–15);
Bрате <авле, прогледай. C аз начаса получих зрението си и
погледнах на него.
19

А той рече: Bог на бащите ни те е предназначил да познаеш
Pеговата воля,

20

и да видиш 1раведника, и да чуеш глас от Pеговите уста.

21

Jащото ще бъдеш свидетел за Pего пред всичките човеци за
това, което си видял и чул. (Nеяния 22:13–15);
1осле, за да може 1авел да продължи напред и да затвори
вратата към миналото,
22

(Gекст: Nеяния 22:16);
Ананий казва на <авел: C сега защо се бавиш? <тани,
кръсти се и се омий от греховете си
23

и призови Pеговото име. (Nеяния 22:16)

24

25

4

Gака <авел е трябвало да дойде при <воя Oоспод.;
:ръщението е вратата към новия живот на <авел. <авел
трябвало да бъде омит от ужасните неща, които бил
извършил в името на своята религия. Cмал нужда да бъде
очистен. Jнаел, че се нуждае от Bожията удивителна
благодат и прощение.
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:огато се кръстил, той знаел, че Bог му е простил.;
C гонителят <авел станал 1авел, ревностен последовател на
Mристос през целия си живот!
26

Cскало ли ви се е някога да започнете всичко отново и
всички грешки, които сте направил в миналото, да бъдат
измити?
27

28

Mристиянското кръщение води своето начало от Eоан
:ръстител, който излязъл в пустинята на Юдея и смело
проповядвал покаяние. -сички пътища, водещи към реката
Eордан, били пълни с хора, които го слушали.
29

(Gекст: !атей 3:5, 6);
- Bиблията пише: Gогава излизаха при него >русалим, цяла
Юдея и цялата йорданска околност,
30

и се кръщаваха от Pего в реката Eордан, като изповядваха
греховете си. !атей 3:5, 6

31

Cсус затворил вратата на дърводелската <и работилница,
сбогувал се с майка <и, и се отправил към река Eордан.;
:огато забелязал Cсус, Eоан Oо познал и спрял да
проповядва.
32

5
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Bог е знаел, че ние всички се нуждаем от точно такова
преживяване, затова Gой e постановил кръщението като
знак, че от този момент нататък сме свързани с Pего: ново
начало, нов живот в Cсус.;
:ое би могло по-красиво да символизира смъртта към греха
и започването на нов живот от кръщението чрез потапяне
под водата?
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(Gекст: Eоан 1:29);
1осочвайки Cсус, Eоан казва: ...>то Bожия Агнец, :ойто
носи греха на света.;
(Eоан 1:29)
33

Eоан разпознал истинското жертвено Агне, което щяло да
умре за греховете на всички, приели Pеговата жертва.;
:огато Cсус поискал да бъде кръстен, Eоан се поколебал.
34

(Gекст: !атей 3:14);
Gой казал: Аз имам нужда да се кръстя от Gеб. (!атей 3:14)

35

36

37

(Gекст: !атей 3:15);
Pо Cсус настоял: ... Остави !е сега, защото така ни е
прилично да изпълним всичко, що е право... (<тих 15);
Eоан признал, че Cсус няма грешно минало, което да
изповяда. Pе било необходимо да проявява вяра в
собственото <и възкресение!
Cсус поискал да бъде кръстен, защото искал да се
идентифицира с хората.;
Cскал да ни остави съвършен пример за следване.;
C така Eоан потопил Cсус в река Eордан, защото
кръщението означава именно това.
(Gекст: !атей 3:16, 17);
- Bиблията пише: C като се кръсти, Cсус веднага излезе от
водата. C ето, отвориха !у се небесата

38

и видя Bожия Nух, че слиза като гълъб и се спускаше над
Pего.

39
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C ето глас от небесата, който казваше: Gова е възлюбеният
!и <ин, в :огото е !оето благоволение. (!атей 3:16, 17);
Pа крилете на гълъба Bог изпрати <воята любов и
насърчение към Cсус, но Gой направи и нещо друго.
40

41

Cсус излязъл от водата и застанал с мокри дрехи върху
калния бряг на Eордан. Bог представил публично <воя <ин
- 1омазания.;
:ръщението на Mристос белязало началото на Pеговата
публична служба, защото 1етър казва:
(Gекст: Nеяния 10:38);
... Bог Oо помаза със <ветия Nух и със сила;

42

(Gекст: Eоан 4:1, 2);
Uарисеите чули какво Cсус проповядвал и кръщавал повече
ученици от Eоан,
44

не че сам Cсус кръщаваше, а учениците !у. (Eоан 4:1);
Обърнете внимание на последната записана заповед, която
Cсус оставил преди да се възнесе на небето:
45

(Gекст: !атей 28:19, 20);
Cдете, прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в
името на Отца, <ина и <ветия Nух;
46

:ато ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал; и ето,
Аз съм с вас през всичките дни до свършването на века...;
(!атей 28:19, 20)
47
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43

:ойто обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички
угнетявани от дявола, защото Bог беше с Pего. (Nеяния
10:38);
<ам Cсус не е кръщавал, но в Bиблията е записано какво са
правили учениците !у:
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Pавярно се питате какъв вид кръщение са практикували
последователите на Cсус след възнесението !у на небето.;
Pяма съмнение, че са следвали примера на Cсус, защото са
!у били ученици.
48

(Gекст: >фесяни 4:5);
1авел, един от най-ревностните последователи на Cсус,
казва, че има само един Oоспод, една вяра, едно кръщение.;
(>фесяни 4:5)
49

>динственото място, където се дава подробна информация
за кръщението, се намира в книгата Nеяния на апостолите –
кръщение, извършено от евангелизатора Uилип.
50

Nокато вървял по прашния път към Oаза, Uилип видял
етиопския велможа на царица :андакия, поставен над
цялото й съкровище, който бил на поклонение в >русалим.
51

-ръщал се към дома си в колесницата си и четял свитък.;
Uилип се завтекъл към него и го запитал:

52

(Gекст: Nеяния 8:30, 31);
Uилип го попитал дали разбира това, което чете, и
велможата отговорил:
53

А той рече: :ак да разбера, ако ме не упъти някой?

54
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55

Gой поканил Uилип да влезе при него в колесницата. Uилип
погледнал и видял, че човекът чете 53-та глава на Cсая.;
>тиопянинът помолил Uилип да му обясни текста. Gам се
говори за смъртта на Cсус и са записани подробности за
разпятието на !есия.
(Gекст: Nеяния 8:35);
- Bиблията пише: А Uилип отвори уста и като почна от
това писание, благовести !у Cсус. (Nеяния 8:35)

56

57

:акъв библейски урок се е провел в друсащата колесница!;
Uилип не само му разказал за Cсус, но очевидно обяснил
значението на кръщението, защото в Bиблията пише, че
когато стигнали до воден басейн, етиопянинът попитал
Uилип:
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(Gекст: Nеяния 8:36, 37);
... >то вода, какво ми пречи да се кръстя;
(Nеяния 8:36)
58

Uилип отговори: Ако вярваш от все сърце, можеш.

59

>тиопянинът казал: -ярвам, че Cсус Mристос е <ин Bожи.
(<тих 37)

60

61

(Gекст: Nеяния 8:38);
Gогава заповяда да се спре колесницата; и двамата слязоха
от водата – и Uилип, и скопецът; и кръсти го. (Nеяния 8:38);
Uилип потопил етиопския министър на финансите във
водата, така както Eоан е потопил Mристос, когато Oо е
кръстил.

9
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(Gекст: Nеяния 8:39);
А когато излязоха из водата, Oосподният Nух грабна Uлиип;

62

... и той възрадван продължи пътя си.;
(Nеяния 8:39)

63

64

>то какво става, когато заровим стария си грешен живот и
започнем нов живот в Mристос.;
Ясно е, че потапянето във вода е бил начинът, по който
кръщението се е практикувало от ранната християнска
църква.
-същност в Pовия Jавет няма доказателства за друг метод
за кръщение. >то една картина от първи век на басейн за
кръщение в църквата във Uилипи. Hанните църковни
историци и археологическите доказателства

65

показват, че потапянето е било начинът на кръщение до 12ти и 13-ти век.

66

:ардинал Nжеймс Oибънс пише: - продължение на няколко
века след появата на християнството кръщението е било
извършвано обикновено чрез потапяне;
67

но от 12ти век :атолическата църква наложила кръщението
чрез поръсване.

68

Gози начин е малко по-удобен от кръщението чрез
потапяне...

69

10

16 – !ово начало
Wърквата упражнява личната си преценка при
възприемането на най-подходящия метод в зависимост от
обстоятелствата, времето и мястото. (-ярата на нашите
отци, 94-то изд., с.277)
70

71

Nнес много туристи посещават църквата <в. Eоан,
разположена в развалините на библейския град >фес в
Gурция. Gази църква била построена в памет на ученика
Eоан.;
<пециалнен интерес буди кръглият басейн за кръщение,
широк около 3,5 м и дълбок 1,20 м, със стъпала от двете
страни, водещи надолу в купела.
!нозина са чували за старата камбанария пред катедралата
в 1иза в Cталия, позната повече като наклонената кула в
1иза.
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72

Nо катедралата и наклонената кула се намира кръгла
кръщелна сграда, в която има

73

басейн, широк шест метра и дълбок 1,20 м, построен през
14-ти век. Mиляда и триста години след възнесението на
Cсус кръщението се извършвало чрез потапяне!
74

- >вропа има десетки такива катедрали с големи кръщелни
купели.;
<амо в Cталия има 66, построени между четвърти и
четиринадесети век.
75

Jащо начинът на извършване на кръщението е важен?

76

11

16 – !ово начало
Pеобходимо ли е наистина да бъда кръстен?

77

(Gекст: Eоан 3:5);
Cсус отговори: Cстина, истина ви казвам, ако се не роди
някой от вода и Nух,
78

не може да влезе в Bожието царство.;
(Eоан 3:5)

79

Gук Cсус казва, че за да влезем в рая, трябва да се родим от
вода, което, както ще видим по-късно, се отнася за
кръщението.
80

Mристос не е направил това тържествено изказване само
веднъж. Обърнете внимание, че Gой е казал по същество
същото нещо в !арк 16:16:
81

82

(Gекст: !арк 16:16);
:ойто повярва и се кръсти, ще бъде спасен... (!арк 16:16);
1ърата стъпка за подготовката за библейско кръщение е да
вярваме, че Cсус е умрял за нашите грехове и че Gой е
нашият <пасител и Oоспод.
Uилип подчертавал нуждата от абсолютно доверие в
Mристос на етиопянина.;
:огато етиопянинът попитал Uилип дали може да се кръсти,
Uилип отговорил:

83

(Gекст: Nеяния 8:37);
Ако вярваш от все сърце, можеш.;
(Nеяния 8:37)
84
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85

(Gекст: !атей 28:19);
Cсус посочил втората стъпка на <воите ученици:;
Cдете... и научете всичките народи и кръщавайте ги...
(!атей 28:19);
:ръщението е следващата стъпка след научаването.
(Gекст: !атей 28:20);
Cсус казва, че кандидатът за кръщение трябва да бъде
научен: ... като ги учите да пазят всичко, което съм ви
заповядал... (!атей 28:20)

86

< други думи, необходима е индивидуална подготовка за
свещения обред на кръщението, за да се разберат и приемат
ученията на Cсус. Pеобходимо е нещо повече от просто
познание за доктрината.
87

16 – !ово начало

88

(Gекст: !атей 28:19);
Cдете, прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в
името на Отца, <ина и <ветия Nух. (!атей 28:19);
@овек трябва да посвети живота си на Mристос. :огато
приеме Cсус, той естествено започва да живее като
Mристос.;
Pе желае да прави нищо, което Cсус няма да одобри!
Gретата стъпка е покаяние. 1етър казва:

89

90

(Gекст: Nеяния 3:19);
Jатова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете
ви... (Nеяния 3:19);
1окаянието означава да съжаляваме дълбоко за греховете
си и да престанем да ги извършваме.
Gова може да го направи само едно сърце, което е било на
Oолгота – сърце, докоснато и променено от жертвата, дадена
на кръста, за да бъдем спасени от греховете си.

91
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Pека обобщим стъпките за подготовка за кръщение.

92

1. 1реди кръщението човекът трябва да приеме Cсус за
<пасител и Oоспод.

93

2. 1реди кръщението човек трябва да разбере учението на
Cсус и да пожелае да Oо следва.

94

3. Gрябва да изповяда всички грехове и да се покае.

95

96

97

Pавярно понякога сте искали да промените живота си, за да
стане по-добър, но не сте знаели как да го направите.;
Ако последвате тези три стъпки за подготовка за кръщение,
можете наистина да станете нов човек – отвътре навън.;
@рез Bожията сила можете да се промените, новородите и
покаете.
1онякога човек пита: :огато се кръстя, дали ставам част от
църквата, или само се кръщавам в Cсус?;
- Bиблията пише, че кръщението в Cсус е кръщение в
тялото на Mристос, църквата. :огато хората се кръщавали
на 1етдесетницата, в Bиблията се казва:
(Gекст: Nеяния 2:41, 42);
Gия, които приеха поучението му, се кръстиха; и в същия
ден се прибавиха около три хиляди души.

98
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C те постоянстваха в поучението на апостолите, в
общението

99

100

(Gекст: 1 :оринтяни 12:13);
- 1 :оринтяни 12:13 пише: :ръстихме се в един Nух да
съставляваме едно тяло... Nвадесет и осмия стих посочва
ясно, че тялото е църквата. :огато мъже и жени приемат
Cсус и !у предадат живота си, закопняват да !у се
покланят като вярващи. <ърцата им горят в тях да бъдат
част от Mристовата църква, пазеща заповедите !у.
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101

в преломяването на хляба и в молитвите. (Nеяния 2:41, 42);
Gекстът е ясен. :огато се кръщаваме, не ставаме духовни
сираци. Pе сме оставени сами. Mората, за които пише в
Nеяния, че са се кръстили, постоянстваха в поучението на
апостолите и в общението.;
Gе стават част от Bожията църква, вярваща в Bиблията.

(Gекст: !атей 28:19, 20);
>то какво казва Cсус в !атей 28:19, 20:;
Cдете, прочее, научете всичите народи, и кръщавайте ги в
името на Отца, <ина и <ветия Nух,
102

като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал...

103

Gази вечер Cсус апелира към вас да му предадете живота
<и. Gой ви призовава да станете част от Pеговия народ,
който вярва в Bиблията и пази Pеговите заповеди. Отправя
ви същата покана чрез апостол 1авел:
104

(Gекст: Nеяния 22:16);
C сега защо се бавиш? <тани, кръсти се и се омий от
греховете си... (Nеяния 22:16)
105
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-еднъж еврейският водач Pикодим дошъл при Cсус през
нощта.;
Gой не искал приятелите му да разберат, че проявява
интерес към Cсус.
106

(Gекст: Eоан 3:2);
Gой се опита да поласкае Cсус с думите: ... Учителю, знам,
че от Bога си дошъл учител;
107

защото никой не може да върши тия знамения, които ти
вършиш, ако Bог не е с него. (Eоан 3:2);
Cсус прочел сърцето на този човек, затова могъл веднага да
покаже на Pикодим каква е нуждата му.
108

(Gекст: Eоан 3:3);
Cсус в отговор му рече: Cстина, истина ти казвам,

109

ако се не роди някой отгоре, не може да види Bожието
царство.;
(Eоан 3:3)
110

(Gекст: Eоан 3:4);
Pикодим се е озадачил и попитал Cсус:;
:ак може стар човек да се роди?
111

!оже ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се
роди? (Eоан 3:4)

112

(Gекст: Eоан 3:5);
1осле Cсус посочил, че говори за духовно новорождение:
Cстина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и
Nух,
113
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114

не може да влезе в Bожието царство.;
(Eоан 3:5);
Gук Cсус говори за духовното новорождение, което става
при кръщението.;
Gук се говори за факта, че човек ще бъде измит във водите
на кръщението.
Pяма съмнение, че Pикодим – гордият фарисей, е очаквал да
влезе в Bожието царство поради добродетелите на
произхода си – той бил благочестив евреин.

115

Cсус обаче дава ясно да се разбере, че има значение
единствено пълното преобразяване на живота чрез силата на
<ветия Nух, изразено чрез кръщението.

16 – !ово начало

116

Gова е начинът, по който човек подпечатва приемането на
жертвата, дадена от Отец и принесена от <ина.

117

Gова е началото на новия живот в Mристос.

118

119

(Gекст: !атей 3:17);
1ри кръщението на Cсус се чул глас от небето, който казал:
... Gози е възлюбеният !и <ин, в когото е !оето
благоволение.;
(!атей 3:17)
Gогава <ветият Nух във формата на гълъб помазал Cсус и
Gой станал 1омазаният или !есия, Mристос.

120
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121

Gова събитие бележи началото на обществената служба на
Cсус Mристос.;
C така, кръщението на вярващия е началото на новия му
живот с Mристос като негов <пасител.;
Gова събитие е и публичното свидетелство на вярващия, че
чрез кръщението си се присъединява към Mристос и се
облича в Pего.
(Gекст: Oалатяни 3:27);
- Oалатяни 3:27 се казва: 1онеже всички вие, които сте се
кръстили в Mристос, с Mристос сте се облекли.

122

(-идео: 10 сек.) :ръщението показва вярата на този, който
приема Mристос като своя жертва, в трите велики факта на
Mристовата жертва.
123

(Gекст: Hимляни 6:3, 4);
1авел казва: Cли не знаете, че ние всички, които се
кръстихме, да участваме в Cсус Mристос, кръстихме се да
участваме в смъртта !у? (Hимляни 6:3)
124

1осле посочва следващата стъпка, която прави
християнинът в този обряд: Jатова, чрез кръщението ние се
погребахме с Pего да участваме в смърт. (<тих 4);
Gази проява на вярата обаче има и трета част.
125

(Gекст: Hимляни 6:4);
Gъй щото както Mристос биде възкресен от мъртвите чрез
славата на Отца,
126

така и ние ходим в нов живот. (<тих 4);
@овекът, който се кръщава, се ражда от от Nуха и от
водата!
127
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< това демонстрираме публично нашата вяра в смъртта,
погребението и възкресението на Cсус Mристос.

128

129

(Gекст: Hимляни 6:11);
1авел ни казва: Gака и вие считайте себе си за мъртви към
греха, а живи към Bога в Mриста Cсуса.;
<ега разбирате ли защо кръщението е толкова прекрасен
момент от живота на християнина?
Gо е като сватбената церемония за годениците.;
Gова е тяхната възможност да заявят публично, че се
събират, докато смъртта ги раздели.

130

Pякои попръскват, други поливат, трети потапят. :ак може
да има едно кръщение, след като има такова объркване
относно правилния начин за извършването му?
132

Gрябва само да си зададем въпроса: :акво е направил Cсус?

133

От Bиблията научаваме, че Eоан е кръщавал в река Eордан.;
:огато се е кръстил, Cсус излезе от водата.;
Gой се е кръстил чрез потапяне.
134

-същност ето какво означава гръцката дума кръщавам – да
потопя под вода или да покрия с вода.;
Gова е единственият метод на кръщение, който символизира
смъртта, погребението и възкресението на Mристос.
135
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131

(Gекст: >фесяни 4:5);
- Bиблията се казва, че има един Oоспод, една вяра, едно
кръщение. (>фесяни 4:5);
-ъпреки това в църквата, изглежда, има толкова много
начини за извършване на кръщение.
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-еднъж апостол 1авел и сътрудникът му <ила отишли в
град Uиладелфия по покана на македонеца, който се явил на
1авел насън.
136

1роповедта на 1авел и <ила развълнувала силно жителите
на Uилипи.

137

Gолкова силно се развълнували, че тълпата ги нападнала и
имало опасност за живота им. Hазкъсали дрехите на двамата
мъже, а властите ги били.
138

Отвели ги в затвора, където заръчали на надзирателя да ги
постави в специално отделение, за да е сигурно, че няма да
избягат.
139

140

Cзведнъж в полунощ, когато 1авел и <ила се молели и
пеели, затворът се разтърсил от земетресение. -еднага
вратите на затвора се отворили и всички окови паднали.
Pадзирателят изтичал и като видял това, предположил, че
всички затворници са избягали.
Cзгетлил меча си и се канел да се самоубие. Bил уверен, че
ще бъде убит, защото допуснал затворниците да избягат.

141

(Gекст: Nеяния 16:28);
Pо 1авел извика със силен глас, думайки: Pедей струва
нищо зло на себе си, защото всички сме тука. (Nеяния
16:28)
142
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143

Bедният надзирател бил изумен! Gези мъже – 1авел и <ила
- били агонизирали в ръцете му, и въпреки това не се
съпротивлявали и не искали да си отмъстят. Gой знаел, че са
невинни.;
Cзтичал и донесъл светлина. 1осле влязъл в килията им,
коленичил пред тях и поискал прошка.
(Gекст: Nеяния 16:30, 31);
Cзведе ги вън и рече: Oоспода, що трябва да сторя, за да се
спася?

144

А те казаха: 1овярвай в Oоспод Cсус Mристос и ще се
спасиш ти и домът ти.
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145

Pадзирателят завел 1авел и <ила в дома си и измил
наранените им нозе и гърбове.

146

(Gекст: Nеяния 16:33);
C той ги взе в същия час през нощта, та им изми раните;

147

и без забава се кръсти, той и всичките негови. (Nеяния
16:33)

148

149

1риятели, ако преди не сте разбиали значението и
важността наръщението или ако не сте имали привилегията
да последвате Cсус в тази свята церемония на кръщение
чрез потапяне, същият въпрос и покана, които Анания
отправил към <авел, важат и за вас:

21
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(Gекст: Nеяния 22:16);
C сега защо се бавиш? <тани, кръсти се и се омий от
греховете си... (Nеяния 22:16)
150

151

22

:огато Cсус се кръстил, глас от небето казал: Gози е
възлюбеният !и <ин, в когото е !оето благоволение.
:огато влезете във водата за кръщение, нашият Oоспод ще
говори на сърцето ви и ще каже: Gи си !оят възлюбен <ин.
Gи си !оя възлюбена дъщеря. - теб е !оето благоволение.
Pай-голямата радост на живота е да знаете, че Bог
благоволи във вас. :огато се кръщавате, ще получите
прекрасното чувство, че принадлежите на Bога. -ие сте
Bожие дете. - известен смисъл кръщението прилича на
сватба. 1реди брака булката и младоженецът се обичат.
Bракът не създава любов в сърцето на мъжа към жената,
нито в сърцето на жената – към мъжа. Bракът е
свидетелство на любовта. Gой е публично обещание пред
семейства и приятели. :ръщението прилича на брака. Gо не
създава любов към Bога в сърцата ни.;
1ричината да поискаме да се кръстим е защото вече Oо
обичаме.;
:ръщението е публична изповед пред нашите близки,
приятели и църквата, че изпитваме дълбока любов и
преданост към Cсус Mристос.;
:огато правим тази публична изповед, нашето минало
символично се погребва във водите на кръщението и
възкръсваме за нов живот в Mристос.;
!иналото го няма – то е погребано, и никога повече няма да
ни преследва. Bог обещава да ни даде силата на Pеговия
<вети Nух, за да живеем християнски живот.;
Pякои се съмняват. Pе се решават. Pе смятат, че са готови.
:ръщението не означава, че си съвършен. Gо показва
вашето посвещение.;
Nнес Cсус ви призовава да Oо последвате до водния гроб.
Gой ви предлага прощение, освобождение от вината на
миналото ви и сила да живеете нов живот чрез Pеговия
<вети Nух.;
Xе отговорите ли с да на Cсус сега? Ако желаете да
последвате докрай Cсус в библейското кръщение, искам да
дойдете отпред в залата, за да се помоля специално за вас.;
<ега ви приканвам да се изправите за молитва. 1реди да се
помоля, ако искате да заявите: Nа, Cсусе, искам да се
кръстя, минете отпред и застанете до този олтар с наведени
глави, за да се помоля за вас. Pе се колебайте! >лате...,
елате веднага и аз ще се помоля.
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!ай-голямата измама в света

1

2

4

5

(/идео: 9 сек.) :о този момент са открити и върнати
обратно 110 от тези имитации. ?рез 1972 г. ;айн бил
арестуван и лежал в парижкия затвор Gинг Gинг.B
Освободили го през 1980 г. :окато бил в затвора, ;айн
променил намеренията си и решил да рисува под собствения
си подпис.
(/идео: 12 сек.) :нес той е известен художник и лектор по
цял свят. Iнаете ли какво преподава? 6ова, което умее найдобре: Jак да различим имитацията.B
;е трябва да се съгласите, че ;айн доказал, че не винаги е
лесно да се различи имитацията от оригинала – дори от
експертите!B
Jолкото и способен измамник да е бил, той е просто
наивник в сравнение с
(/идео: 7сек.) Архиизмамникът на всички тях – Gатана!
:яволът няма аналог, когато става дума за измами,
фалшификации и заблуди. 2стествено той не действа
открито.B
6ой действа чрез други хора, власти и агенции.B
Ако беше открит враг на Lога и истината, опасността някой
християнин да бъде измамен щеше да бъде съвсем малка.B
6ой действа под прикритие, понякога се преоблича с
религиозни одежди изкусно смесва истината с лъжата, за да отклони хората от
истинското им поклонение към Lога. 6ова е негова
всепоглъщата страст от хиляди години.

6

1
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3

(/идео: 19 сек.) 2дна от най-големите световни измами
станала към края на 60-те години на 20-ти век.
6алантливият млад французин :авид ;айн нарисувал
повече от 400 имитации на старите майстори –
фалшифицирал ?икасо, @еноар, /ан Aог и много други.B
?одписвал се с истинското име на прочутите художници
върху шедьоврите и ги продавал като оригинали. 6ова били
шедьоври на измамата.B
6олкова били сполучливи, че били обявени за автентични!
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Lог не ни е оставил на милостта на този велик измамник, но
ни е предупредил чрез Lиблията за най-големите измами за
края на времето.
7

/ Lиблията пише, че :аниил е сънувал сън за зверове,
които излизат от морето.

8

(6екст: :аниил 7:2, 3)B
... /идях в нощното си видение и ето, четирите небесни
ветрища избухнаха върху голямото море.
9

N четири големи зверове възлязоха из морето, различни
един от друг. (:аниил 7:2, 3)

10

Iверове, излизащи от морето?B
Jакво означава това?

11

!ека оставим Lиблията да ни даде ключа, който да отключи
това символично пророчество.B
?ърво, в този сън има вода.
12

13

(6екст: Откровение 17:15)B
/ Откровение 17:15 пише: ... /одите, които си видял, че седи
блудницата, са люде и множества, народи и езици.B
/ същата глава Lог казва на :аниил какво представляват
тези четири звяра:
(6екст: :аниил 7:17, 23)B
6ия четири големи звяра са четирима царе, които ще се
издигнат от земята.

14

2
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... Pетвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света.
(:аниил 7:23)B
Lожието Gлово заявява ясно, че звярът представлява цар
или царство.
15

Iверовете, които излизат от населена област на земята,
представляват определени народи, които ще се появят.B
Iабележете как са описани в :аниил 7:3.
16
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(6екст: :аниил 7:3)B
N четирите големи зверове възлязоха из морето, различни
един от друг.
17

(6екст: :аниил 7:4)B
?ървият бе като лъв и имаше орлови криле... (:аниил 7:4)

18

(6екст: :аниил 7:5)B
Gлед това ето друг звяр, вторият, приличен на мечка, който
се подигна от едната страна
19

и имаше три ребра в устата си между зъбите си... (:аниил
7:5)

20

(6екст: :аниил 7:6)B
?одир това като погледнах, ето друг звяр, приличен на
леопард, който имаше на гърба си четири птичи крила...
(:аниил 7:6)
21

(6екст: :аниил 7:7)B
?одир това като погледнах в нощните видения, ето
четвъртият звяр страшен, ужасен и твърде як.
22

3
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6ой имаше големи железни зъби, с които пояждаше и
сломяваше, като стъпкваше останалото с нозете си;

23

той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди
него и имаше десет рога. (:аниил 7:7)

24

Jаква зоологическа градина! Iабелязахте, че тези зверове
не са обикновени животни.B
6е имат особени характеристики, които ни помагат да
разберем видението.
25

26

:окато :аниил размишлявал върху видението за четирите
звяра, навярно си е спомнил съня на великия цар
!авуходоносор – съня за огромния метален човек. N в двата
съня символите изобразяват четири империи от древния
свят,
(/идео: 6 сек.) като се започне от /авилон, Qидо?ерсийската империя, Aръцкото царство и @имската
империя,

27

и се свърши с ?ришествието на Nсус и установяването на
!еговото вечно царство.

28

:а се върнем назад и да разгледаме всеки един от тези
зверове или империи, които излизат от населената част на
земята:
29

(6екст: :аниил 7:4)B
?ървият бе като лъв и имаше орлови крила, а като го
гледаха, крилата му се изскубаха;
30

4
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и той се дигна от земята и беше заставен да се изправи на две
нозе като човек и даде му се човешко сърце. (:аниил 7:4)

31

Jакво би могло да символизира по-добре /авилон, първата
световна империя (изобразена от златната глава на високата
статуя), от лъва – царя на животните?
32

33

34

Jакто лъвът е забележителен със силата и завоеванията си,
така военната мощ на цар !авуходоносор е ненадмината.B
Lързината, с която /авилон натрупал сила и разпрострял
империята си, е символизирана подходящо с крилата на
орел.B
Iабележете, че Lог използва същия символ на лъва, за да
изобрази /авилон:
(6екст: 2ремия 4:7)B
Rъвът възлезе от гъсталака си и изтребителят на народите
тръгна.

35

Nзлезе от мястото си, за да запусти земята ти... (2ремия 4:7)

36

37

Aордият и величествен цар на /авилон си представял, че
царството му ще трае вечно. 6ой навярно не е допускал, че
някой друг народ ще управлява света.B
6ой записал върху тухлите на сградите си: :ано да трае
вечно.

5
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Gамите древни вавилонци използвали лъва, за да изобразят
собствената си империя.B
Археолозите открили в развалините на /авилон символа на
лъва с орлови крила.

17 – !ак да различим имитацията
(/идео: 4 сек.) !а 13 октомври 539 г.пр.Sр. дошъл
безславният край на вавилонския цар (символизиран чрез
златната глава в металния образ и чрез лъва с орлови крила
в съня на :аниил).
38

39

(/идео: 3 сек.) Tарството или империята, символизирана от
втория звяр – мечката, не би могла да бъде друго царство
освен Qидо-?ерсия – същото царство, представено чрез
ръцете и гърдите от сребро в огромния метален образ.B
:окато :аниил наблюдава мечката във видението си,
отбелязва:
(6екст: :аниил 7:5)B
... 6ой се повдигна от едната си страна и имаше три ребра в
устата си между зъбите си (:аниил 7:5)

40

:аниил казва, че мечката има три ребра в устата си между
зъбите си, но в Lиблията не се споменава значението им.

41

?овечето библейски учени смятат, че трите ребра
символизират

42

Rидия, /авилон и 2гипет – трите основни територии,
погълнати от мидо-персийската армия.

43

?ерсийската империя управлявала два века, но колкото
свирепа и силна да била, Lог показал на :аниил във
видението, че ще се издигне друг звяр, или друго царство:
44
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(6екст: :аниил 7:6)B
... :руг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си
четири птичи крила;
45

тоя звяр имаше и четири глави и даде му се власт. (:аниил
7:6)

46

47

(/идео: 4 сек.) / пророческия сън на !авуходоносор
бронзовият корем и бедрата на образа символизират третата
световна империя Aърция, така както и леопардът във
видението на :аниил.
48

49

Pетирите криле символизират огромната скорост на
завоеванията на Александър.B
6ой победил персийския цар :арий ІІІ в битката при
Арабела през 331 г.пр.Sр. и за по-малко от дванайсет години
станал владетел на най-обширната империя в историята на
света.B
Pетирите глави на леопарда символизират разделението на
Aърция на четири части.
(6екст: :аниил 8:22)B
... Pетирима царе ще се издигнат от този народ... (:аниил
8:22)

50
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Jакто бавноподвижната мечка не може да се сравнява с
бързия леопард, така персийските армии не могли да се
защитят срещу бързото нахлуване на Александър /елики.

17 – !ак да различим имитацията

51

Nсторията разказва, че гръцката империя се разделила на
четири части.B
Александър починал на 32 години, само седем години след
великата победа в Арабела.B
Още преди да бъде погребан, започнала борба за власт – найнапред сред неговите роднини, а след това сред военните му
пълководци.B
!акрая четирима от генералите на Александър поели
управлението над империята.
(/идео: 9 сек.) Rеопардът, или Aърция, имал четири глави!B
Jасандър, Rисимах, ?толомей и Gелевкий.

52

53

?овечето хора имат проблем с правилната посока, въпреки
че имат глава на раменете си.B
?редставяте ли си какво ще стане, ако имате четири глави?
Sаос!B
/сяка глава ще се опитва да бъде номер едно!B
6очно това се случило с гръцката империя. Pетиримата
генерали на Александър били алчни и амбициозни мъже,
които искали да управляват империята.
/секи вдигнал меч срещу останалите и империята се
сгромолясала в кълбо от проитворечия. (Александър
/елики, с.494)

54

Gмутовете и борбите продължили сред четирите части на
империята, докато накрая Aръцката империя загинала на 22
юни 168 г.пр.Sр. в битката край ?идна – 144 г. след смъртта
на Александър /елики. (Nстория на @им, т.3, гл.10)
55

Jакво да кажем за четвъртия свиреп звяр, който :аниил
вижда, че се издига след Aръцката империя?

56

8

17 – !ак да различим имитацията
Ангелът казва на :аниил, че това четвърто царство ще бъде
различно от другите царства. ?редставеният звяр е
изключително мощен и има огромни железни зъби, с които
разкъсват плячката си. 6ой е жесток и кръвожаден.
57

2два ли може да се намери по-подходящо описание на
@имската империя.

58
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@им бил по-безпощаден и брутален от всички предишни
империи.B
6ой дори унищожил цели народи или продал жителите им в
робство.
59

60

(/идео: 4 сек.) 6ози ужасяващ звяр имал железни зъби, а
четвъртото царство в металния образ било символизирано
чрез метални крака.B
:аниил се заинтригувал от този ужасен звяр и особено от
десетте му рога.
(!екст: &аниил 7:8)+
!ой казва:0ато разглеждах роговете, ето, между тях излезе
друг рог, малък,

61

пред който три от първите рогове се изкорениха... (&аниил
7:8)

62

(!екст: &аниил 7:24)+
Ангелът обяснява на &аниил, че &есетте рога са десет царе,
които ще се издигнат от това царство... (&аниил 7:24)
63

(@идео: 4 сек.) Aезспорно &аниил отново си е спомнил за
големия метален образ, чиито стъпала били от желязо и кал,
символизиращи разпадането на Bимската империя.
64
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(@идео: 4 сек.) Cрез 476 г.сл.Dр. варварските племена от
северна Eвропа разрушили голяма част от Bимската
империя. Gедем от тези царства (народи)съществуват в
Eвропа и днес.
65

&аниил обаче се заинтригувал най-силно от малкия рог,
израстнал сред десетте, изкоренявайки три от тях в битката
за надмощие.
66

(!екст: &аниил 7:8)+
&аниил отбелязва, че ... и ето, в тоя рог имаше очи като
човешки очи и уста, които говореха надменно. (&аниил 7:8)
67

!ози малък рог притеснява &аниил.

68

(!екст: &аниил 7:15)+
!ой пише: 0олкото за мене, &аниила, духът ми се наскърби
дълбоко в тялото ми и виденията на главата ми ме смутиха.+
(&аниил 7:15)
69

Hащо описанието на малкия рог разтревожило толкова
много &аниил?

70

(!екст: &аниил 7:21, 25)+
Hащото ... същият рог воюваше със светиите и
превъзмогваше против тях.
71

!ой ще говори думи против @севишния,

72
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ще изтощава светиите на @севишния и ще замисли да
промени времена и закони;

73

и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена, и
половин време. (&аниил 7:21, 25)

74

75

76

!ози малък рог воюва срещу светиите на Aога и за известно
време ги побеждава.+
Очевидно това ще бъде вражбедна, преследваща сила –
власт или агенция, използвана от Gатана, за да воюва срещу
Aога, Kеговия народ и Kеговата истина.
(!екст: &аниил 7:28)+
&аниил казва: 0олкото за мене, &аниил, размишленията ми
ме смущават много,

77

изгледът на лицето ми се измени; но запазих това нещо в
сърцето си. (&аниил 7:28)

78

0ой е малкият рог?

79
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&аниил разбира, че това пророчество не е само за светската
история, но се отнася за Aожия народ.
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80

Kека разгледаме описанието на този малък рог от Aиблията
и да видим какво докладва историята за изпълнението на
това пророчество.+
&аниил описва четвъртия звяр или четвъртата световна
империя Bим като
(!екст: &аниил 7:7)+
... страшен и ужасен, и твърде як, имаше големи железни
зъби. (&аниил 7:7)

81

(!екст: &аниил 7:24)+
@ &аниил 7:24 се казва, че десетте рога представляват ...
десет царе, които ще се издигнат.
82

83

84

85
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@место на световната история да се появи друга световна
империя след разпадането на четвъртата, пророчеството
разкрива, че Bимската империя ще се раздели на десет послаби царства.+
Lсторията потвърждава тази част от пророчеството на
&аниил.
Lсториците пишат, че това разделение на Bим е станало
през 476 г.сл.Dр.+
Английският историк Eдуард Eлиът в книгата си Mасът на
апокалипсиса пише, че в периода 351 – 476 г.сл.Dр.
Bимската империя била наследена от следните варварски
племена:
(@идео: 20 сек.) !ози списък ни представя имената на
германски племена и техните съвремени насредници:+
алемани – немци+
бургунди – швейцарци+
франки – французи+
ломбарди – италианци+
саксонци – англичани+
суеви – португалци+
вестготи – испанци+
херули – изчезнали+
остготи – изчезнали+
вандали – изчезнали

17 – !ак да различим имитацията
&аниил вижда десет рога, които излизат от четвъртия звяр.+
Gпоред пророчеството малкият рог ще придобие голяма
власт след разполагането на десетте рога или разделението
на Bимската империя.
86

(!екст: &аниил 7:24)+
А за десетте рога, те са десет царе, които ще се издигнат от
това царство;
87

88

Cрез 493 г.сл.Dр. херулите намират гибелта си чрез
император Hено.

89

&руг император, Юстиниан, унищожава ванадлите през 534
г.сл.Dр. и после сломява мощта на остготите през 538
г.сл.Dр.
90

!ака трита рога от пророчеството на &аниил били
изкоренени и се появила Bимската църква.

91

Cо това време Юстиниан издал заповед за назначаването на
епископа на Bим за религиозен водач на Hападен Bим.+
&аниил също предсказва, че малкият рог ще се различава от
останалите царства:
92

(!акст: &аниил 7:24)+
... който ще се различава от първите...+
(&аниил 7:24) &али този звяр бил различен? Kаистина това
е така!
93
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и след тях ще се издигне друг... и ще покори трима царе.
(&аниил 7:24)

17 – !ак да различим имитацията
&ругите царства били политически сили, но малкият рог бил
църквата, която упражнявала политическа власт.

94

95

Cророческият пръст сочи недвусмислено към
средновековната Bимска църква като реализация на малкия
рог от &аниил 7, така както твърдели протестантските
реформатори.+
&аниил дава още една идентификационна характеристика на
властта на малкия рог:
(!екст: &аниил 7:21)+
Pледах същия рог като воюваше със светиите и
превъзмогваше против тях. (&аниил 7:21)

96

(!екст: &аниил 7:25)+
!ой също посочва, че тази сила ще ... изтощава светиите...
(Gтих 25)
97

98

99

&али средновековната църква е участвала в преследвания?
Hа съжаление, да!+
Lнквизицията, кръстоносните походи, хугенотите,
валдензите, албигойците, тридесетгодишната война, оковите,
подземните затвори,
пламъците от кладите, на които изгаряли мъчениците –
всичко това е свързано с църквата по време на тъмните
векове на нейното върховенство.+
Откриваме обаче, че този малък рог има още една много
важна отличителна характеристика.
(!екст: &аниил 7:25)+
@ пророчеството се казва, че ... Qе замисли да промени
времена и закони... (&аниил 7:25)+
Опитва ли се папската власт да промени Aожия вечен закон?

100
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101

!ака Gавел е трябвало да дойде при Gвоя Pоспод.+
0ръщението е вратата към новия живот на Gавел. Gавел
трябвало да бъде омит от ужасните неща, които бил
извършил в името на своята религия. Lмал нужда да бъде
очистен. Hнаел, че се нуждае от Aожията удивителна
благодат и прощение.
Cоследната характеристика, която ще разгледаме, посочва,
че когато получи върховна васт, тази власт ще преследва
светиите на Pоспода дълго време.

(!екст: &аниил 7:25)+
... L те ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и
половин време. (&аниил 7:25)+
!ук откриваме още библейски символи.
103

104

105

&умата време изразява период от една година, думата
времена – две години или 720 пророчески дни. Cоловин
време е половин година или 180 дни.+
0огато съберем време (360 дни), времена (720 дни) и
половин време (180 дни) получаваме общо 1260 пророчески
дни или години.
(!екст: Eзекиил 4:6)+
Gпоред Eзекиил един пророчески ден се равнява на една
година. ... Cо един ден ти определих за всяка година.
(Eзекиил 4:6)+
@ърховната власт на малкия рог ще продължи 1260 години!+
Lсторията потвърждава верността на този период.
Cоследното от десетте племена, противопоставили се на
Bимската църква, остготите, било победено през 538 г.сл.Dр.
Bимската църква получила свобода за развитие на своята
политическа и църковна власт.

106

!очно след 1260 години, през 1798 г. римската църковна
политическа власт била разбита от Kаполеоновия генерал
Aертие.
107
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102
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&окато изучавахме пророчеството от &аниил 7-ма глава и
малкия рог, който изниква от главата на четвъртия звяр,
открихме следните идентификационни белези, които
доказват коя е тази власт. Kека да разгледаме тези белези.
108

1. Rалкият рог ще се появи в Hападна Eвпора сред десет
царства, които възникват след разпадането на Bимската
империя. (&аниил 7:8)
109

2. Cри идването си на власт малкият рог изкоренява три от
предишните царства. !ези царства били херули, остгори и
вандали. !ези три народи били арийци по вяра и отказали да
приемат папата като глава на църквата. (&аниил 7:8)
110

3. Cророчеството казва, че този малък рог ще се появи сред
установяването на другите рогове. (&аниил 7:20) !ова
означава, че това царство ще се установи след 476 г.сл.Dр.
111

4. !ази власт ще бъде различна от останалите царства. !я е
и политическо, и религиозно царство. (&аниил 7:24)

112

(!екст: &аниил 7:21, 25)+
5. Rалкият рог ще преследва или ще изтощава светиите.
Pледах същия рог като воюваше със светиите и
превъзмогваше против тях. (&аниил 7:21, 25)
113

(!екст: &аниил 7:25)+
6. !ази сила ще замисли да промени времена и закони. G
други думи тази църква ще се смята за способна да промени
Aожиите времена и Kеговите заповеди. (&аниил 7:25)
114
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115

(!екст: &аниил 7:25)+
7. Cророчеството посочва, че тази световна сила ще
управлява в продължение на 1260 години. @ Aиблията пише:
L те ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и
половин време. (&аниил 7:25)
От това пророчество се вижда, че има само една световна
сила, която възниква по това време на подходящото място и
отговаря на тези характеристики. !ова е Bимската църква.

116

117

&окато &аниил гледал във видение как земните сили се
борят за политическа и религиозна власт,

118

вниманието му изведнъж се насочило от земята от небето.

119

(!екст: &аниил 7:9, 10)+
Pледах, догдето се положиха престоли и Gтарият по дни
седна,
120

Mието облекло беше бяло като сняг и космите на главата Rу
като чиста вълна,

121

престолът Rу – отгнени пламъци и колелата Rу – пламенен
огън.

122

17
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Gега нека погледнем напред към кулминацията на великото
пророчество в &аниил, защото неговият край е много
щастлив за Aожия народ.
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Огнена река излизаше и течеше пред Kего;

123

милион служители Rу слугуваха

124

и мириади по мириади стояха пред Kего; съдилището се
откри и книгите се отвориха. (&аниил 7:9, 10)

125

&аниил вижда как Aог-Отец, наречен тук Gтарият по дни,
идва и сяда на славния трон.

126

(!екст: &аниил 7:22)+
Обърнете внимание как &аниил описва това събитие:
&окато дойде &ревният по дни... (&аниил 7:22)+
@ече съдът е готов да започне работа.
127

128

(!екст: &аниил 7:10)+
... съдилището се откри и книгите се отвориха. (&аниил
7:10)+
&аниил вижда съд в небето, на който Aог съди управлението
на малкия рог, воюващ срещу светиите.+
&аниил вижда и резултатите от този съд:
(!екст: &аниил 7:26)+
Kо когато съдилището ще заседава, ще му отнемат
владичеството,

129
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за да го изтребят и погубят докрай.+
(&аниил 7:26)

130

!огава &аниил вижда нещо много специално и красиво,
което става след като Отец е седнал и съдът е готов да
започне:
131

132

и стигна до &ревния по дни, и доведоха Pо пред Kего.
(&аниил 7:13)

133

0оя е тази забележителна личност, наречена Mовешки Gин,
0ойто е доведен пред @ечния Gъдия?

134

Lсус прилага този израз за Gебе Gи над 40 пъти в Kовия
Hавет.+
Cред Gвоите удивени ученици
135

(!екст: Rатей 17:22, 23)+
!ой казва: ... Mовешкият Gин ще бъде предаден в ръцете на
човеците
136

и ще Pо убият, и на третия ден ще бъде възкресен... (Rатей
17, 22, 23)+
Lсус попитал Юда – ученика, който Pо предал:
137
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(!екст: &аниил 7:13)+
Pледах в нощните видения и ето, един като Mовешки Gин
идеше с небесните облаци,
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138

(!екст: Sука 22:48)+
... G целувка ли предаваш Mовешкия Gин? (Sука 22:48)+
Kай-значителното изявление било отправено към
първосвещеника, който председателствал процеса срещу
Lсус:
(!екст: Rатей 26:64)+
... Kо казвам ви, че отсега нататък ще видите Mовешкия Gин
седящ отдясно на силата

139

и идещ на небесните облаци. (Rатей 26:64)+
!ук Lсус непогрешимо се идентифицира като Mовешки Gин,
когото &аниил вижда във видението – идващият с небесните
облаци.
140

141

Dристос идва в съда, за да представлява всички грешници,
които са Pо приели за свой Адвокат или Cосредник.+
0ато наш Адвокат в този съд !ой ще спечели всеки един
случай!+
@ текста се казва, че книгите се отварят.
(!екст: &аниил 7:10)+
... съдилището се откри и книгите се отвориха. (&аниил
7:10, последна част)

142

0нигите съдържат всяка постъпка в живота ни, независимо
дали е добра, или не.+
!ам са отбелязани възможностите, които Aог ни е дал, и
начина, по който сме отговорили на тези възможности.
143

Ако приемем Dристос за наш Gпасител и Pоспод, нашият
случай ще бъде представен пред Aога, Dристос ще пристъпи
напред и ще заяви, че е наш Gпасител и че Kеговата смърт
покрива всеки грях, който сме извършили!
144
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145

146

@ този ден в небесните доклади на мястото на грешния
живот, който сме живели, се поставя безгрешният живот на
Lсус и единственото нещо, което Отец вижда, когато
преглежда нашия случай, е безгрешният живот на Dристос,
който е приписан на нас.
Qе получим вечен живот не поради делата, които сме
вършили, но поради Dристовата смърт на кръста за нас.+
Kавярно затова &аниил се е заинтригувал толкова много от
малкия рог и по-нататъшната му съдба, че простира поглед
напред и представя пълна картина на неговата участ, което
всъщност става след преадвентния съд,

147

(!екст: &аниил 7:14)+
L Kему се даде владичество, слава и царство,

148

за да Rу слугуват всичките племена, народи и езици.

149

Kеговото владичество е вечно владичество, което няма да
премине,

150

и царството Rу е царство, което няма да се разруши.
(&аниил 7:14)+
&аниил продължава с добрите вести за това царство:
151
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когато се разглеждат подробно делата, вършени на тази земя
и решенията, взети от онези, които ще наследят Aожието
вечно царство. !ова царство се дава на Dристос и Kеговото
управление:
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152

(!екст: &аниил 7:27)+
... А царството и владичеството... ще се дадат на людете,
които са светиите на @семогъщия...+
(&аниил 7:27)+
Aожият народ, Kеговите светии, ще бъдат сънаследници с
Dристос на това вечно царство:
(!екст: &аниил 7:18)+
... Kо светиите на @севишния ще приемат царството и ще
владеят царството довека и до вечни векове. (&аниил 7:18)

153

!ази част от пророчеството прави паралел със скалата от
съня на Kавуходоносор, която се отсича не с ръка, удря
образа в стъпалата и става
154

155

(!екст: &аниил 2:35)+
... камъкът... е станал голяма планина и е изпълнил целия
свят. (&аниил 2:35)+
@ тези две паралелни пророчества – големия образ от съня
на Kавуходоносор и
зверовете от видението на &аниил – Aог резюмира земната
история от времето на древния @авилон до великия ден,
когато Lсус ще дойде в облаци от слава да установи Gвоето
вечно царство на любов и справедливост.

156

&нес живеем във времето на стъпалата от желязо и кал.+
@ремето за земята и нейните жители изтича! !ова е вестта,
която Aог съобщава на всеки един от нас чрез Gвоите
велики пророчества.
157

158

22

Cо какъв забележителен начин световната история е
предсказана в Aиблията, и то само в две глави! L като си
помислите само, видението, дадено на &аниил през онази
нощ във @авилон преди толкова години, не е ли огромна
проява на Aожията любов и грижа към Kеговия народ на
земята?
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159

160

Tарете идват и си отиват. Lмпериите се издигат и рухват, но
Аз не съм забравил децата Gи на земята или намерението Gи
за тях. Eдин ден всичко ще дойде на мястото си.+
Cриятели, царете и царствата идват и си отиват.+
&войното пророчество от образа и зверовете почти е
достигнало пълното си изпълнение. Lсус ще дойде скоро да
изпълни присъдата си и да възстанови управлението,
изгубено от Адам и Eва преди много време.
!ой иска всичките Rу деца на планетата Hемя да бъдат част
от това царство, да бъдат готови за този величествен
момент, когато Gпасителят се върне!+
@ този славен ден ние ще Pо видим – нашият Gпасител и
Pоспод!
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161

Eрусалим бил в развалини.+
Aожият народ Lзраил бил пленен от @авилон. Cоложението
било твърде тежко.+
Aог обаче по най-необикновен начин успокоява &аниил: Аз
продължавам да управлявам.

18 – !елязан завинаги
!ак да избегнем белега на звяра

1

0енят бил вълнуващ – посветен на специален празник с
парад, на който свирел царският оркестър.:
;ар <авуходоносор бил развълнуван.
2

>ил поканил сановници от цялата огромна вавилонска
империя.:
?сички очаквали празника с нетърпение. Aова бил ден,
който нямало да забравят до края на живота си.
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3

Cреди известно време царят сънувал странен сън.:
>ил видял огромен метален образ.

4

<е можел да си спомни какво точно видял и 0аниил
трябвало не само да му го припомни, но и да му разтълкува
значението.:
;ар <авуходоносор не можел да мисли за нищо друго!
5

6

?се пак той е златната глава!:
;арството му няма конкурент на земята.:
Dега всички ще видят с очите си демонстрация на
истинското величие на ?авилон – колко велик е AОF
наистина!
Dтанал предизвикателен и заповядал на слугите си да
направят златна статуя.

7

1
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8

Aози образ бил златен. <е само главата била златна, но и
цялото тяло.:
?сички били възхитени от изумителната красота на
величествената статуя. Cо този начин царят искал да
покаже на света, че царсвото му ще трае вечно.
<а този ден хиляди изтъкнати сановници от империята се
събрали да наблюдават посвещаването на златния образ на
<авуходоносор.

9

Hзведнъж огромната тълпа замлъкнала.:
Aръбите затръбили силно и говорителят на царя обявил
силно:
10

(Aекст: 0аниил 3:4–6):
0аниил 3:4–6::
... ?ам се заповядва, племена, народи и езици,
11

когато чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата на
китарата, на псалтира, на гайдата

12

и на всякакъв вид музика, да паднете и да се поклоните на
златния образ,

13

който цар <авуходоносор е поставил;

14

а който не падне да се поклони,

15

2
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в същия час ще бъде хвърлен всред пламенната огнена пещ.:
(0аниил 3:4–6)

16

Jузиката зазвучала.:
?сички хора паднали и се поклонили на образа.:
?същност почти всички.
17

?сред огромната тълпа стояли Dедрах, Jисах и Авденаго –
трима евреи, които отказали да бъдат непокорни на >ога,
като се наведат и се поклонят пред идол.:
Dлухът скоро стигнал до царя.
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18

(?идео: 3 сек.) ?бесен, че някой се осмелява да оспори
заповедта му, <авуходоносор заповядал да доведат
нарушителите пред него.
19

(?идео: 3 сек.) !огато ги вижда, царят веднага ги
разпознава.:
Aе са забележителните младежи с голям интелект и много
дарби.
20

21

(?идео: 2 сек.) Aой им е възлагал много отговорности и те
са изпълнявали всичко с вярност и точност. Hзпитвайки
добронамерени чувства към тях, той рашава да им даде
втори шанс.:
Hзвиква ги по име и казва:
(Aекст: 0аниил 3:15):
Dега, като чуете звука на... всякакъв вид музика,

22

ако сте готови да паднете и се поклоните на образа, който
съм направил, добре; но ако не се поклоните,

23

3
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24

в същия час ще бъдете хвърлени всред пламенната огнена
пещ. (0аниил 3:15):
Dлед като веднъж направил изявлението, той трябвало да
държи на него или щял да изгуби авторитета си пред целия
народ.
Dедрах, Jисах и Авденаго виждали пламъците, излизащи от
огромната пещ.:
<е можело да има съмнение в намерението на царя.

25

26

!акво да направят? ?ие какво бихте сторили?:
0али ще нарушат ясната >ожия заповед?:
О, толкова лесно е да се успокоят с мисълта, че не би
навредило на никого да се поклонят веднъж пред един идол
при подобни обстоятелства.:
? края на краищата животът им бил на карта!:
<е е ли важно да покажат уважението си към царя?
Очевидно подобна мисъл дори не минала през умовете им,
защото били научени на >ожиите заповеди от детството си и
в тях се казвало:

27

(Aекст: Hзход 20:4, 5):
<е си прави кумир или каквото и да било подобие на нещо ...

28

0а не им се кланяш нито да им служиш... (Hзход 20:4, 5):
Aе отговорили спокойно и без колебание:

29

(Aекст: 0аниил 3:16–18):
... <авуходоносоре, нам не ни трябва да ти отговаряме за
това нещо.
30

4
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Ако е така, нашият >ог, !омуто ние служим, може да ни
отърве от пламенната огнена пещ,

31

и от твоите ръце, царю, ще ни избави.

32

<о ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да
служим

34

и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме.
(0аниил 3:16–17):
Останалата част от историята е вълнуваща. ;арят се вбесил
и наредил да нагорещят пещта седем пъти повече от
обикновено.
Cосле заповядал да вържат Dедрах, Jисах и Авденаго и да
ги хвърлят в огнената пещ.:
Огънят бил толкова силен, че войниците, които хвърлили
тримата младежи в пещта, умрели.

35

Hзведнъж царят се изправил и изтичал към отвора на пещта,
викайки на съветниците си, че вижда четирима мъже да
ходят сред пламъците и че единият от тях приличал на
>ожия Dин!
36

<ашият Mоспод влязъл в огнената пещ. Aой бил в пламъците
заедно с тримата евреи. Aой е мощен Hзбавител.

37
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38

39

40

<авуходоносор заповядал на евреите да излязат от пещта и
за всеобщо изумление тримата младежи излезли от пещта
без дори косъм да е паднал от главите им. 0ори миризма от
огън нямало по дрехите им!:
?еликият златен образ бил забравен.:
<овина номер едно през този ден и години занапред било
невероятното преживяване на тези трима младежи.
Aехният >ог ги бил спасил от пламъците!:
!аква огромна проява на >ожията любов и грижа за
<еговите верни последователи!:
?ъзможно е някой ден в бъдещето някой да ни заповяда как
да се покланяме.:
?ъзможно е подобно на тези трима евреи да се изправим
пред смъртно наказание по въпроса за поклонението.
О – ще отвърнете вие, – радвам се, че никой не ни нарежда
как да се покланяме!:
Aова би било ужасно! 0а се изправите пред смъртта, ако не
се покланяте по начина, по който някой друг ви е наредил да
го правите.
Nнаете ли, че според библейското пророчество най-голямата
криза в историята на света е пред нас? Mлавният въпрос в
тази последна борба ще бъде поклонението.

41

Cодобно на тримата евреи всички живи хора по време на
последния час от земната история ще трябва да избират.:
Hзбор, който завинаги ще запечата тяхната участ!
42

43

6

Jогъщият вавилонски цар <авуходоносор направил фалшив
образ, на който всички да се поклонят. Hстинският проблем
бил поклонението.:
?тората заповед, забраняща поклонението на идоли, била
изпит за вярност между поклонението на истинския >ог и
поклонението на фалшивите богове.:
Cещта била нажежена седем пъти повече от обикновено.:
?реме на страдание, по-голямо от всичко, преживяно
дотогава. <аказанието за непослушание на този съюз между
църква и държава било смърт.
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<ай-тържественото предупреждение, дадено на земните
жители, е записано в книгата Откровение. Очевидно >ог
смята тази вест за жизнено важна, защото казва:
44

(Aекст: Откловение 13:9):
Ако има човек ухо, нека слуша.:
(Откровение 13:9):
Aрябва да се вслушаме в тази най-важна вест!
45

(Aекст: Откровение 14: 9, 10):
... Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и
приеме белег на челото си или на ръката си,
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46

той ще и да пие от виното на >ожия гняв,

47

което е приготвено чисто в чашата на гнева Jу;

48

и ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред
Агнето.:
(Откровение 14:9, 10)
49

?секи човек трябва внимателно да изучи това пророчество и
да се увери, че той или тя няма нищо общо със звяра или с
неговия белег.
50

7

18 – !елязан завинаги

51

Dпоред библейското пророчество в самия край на времето
жителите на земята ще бъдат разделени на две групи::
хора, които са верни на >ога и са послушни на <еговите
заповеди и хора, които се покланят на звяра и получават
неговия белег.
Огромен натиск ще бъде оказан върху отказващите да се
поклонят на звяра или да получат неговия белег.:
Hзпитанието ще бъде също толкова сериозно, както това на
тримата евреи, изправени пред <авуходоносор.

52

(Aекст: Откровение 13:16, 17):
H принуждаваше всички, малки и големи, богати и
сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата
или на челата им;
53

за да не може никой да купува или да продава, освен оня,
който носи за белег името на звяра, или числото на неговото
име.:
(Откровение 13:16, 17)
54

<акрая ще бъде издадена заповед, която осъжда на смърт
отказващите да се поклонят на звяра и на неговия образ.

55

(Aекст: Откровение 13:15):
? >иблията за втория звяр от Откровение се казва следното:
H позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така
щото зверовият образ да продума:
56

също и да направи да бъдат избити ония, които не се
покланят на зверовия образ. (Откровение 13:15)

57

<якой ви казва: Ако не се поклоните на звяра, няма да купим
или продадем нищо от вас и накрая ще ви убием.

58
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>ог казва: Ако се поклоните на звяра, ще пиете от виното на
Jоя гняв.

59

60

?секи човек на земята ще бъде изправен пред най-трудния
избор в живота си.:
!акви са тези >ожии съдби, които ще постигнат
нечестивите?:
Отговорът се намира в Откровение:
(Aекст: Откровение 15:1):
H видях на небето друго знамение голямо и чудно:

седем ангела, които държаха седем язви, които са
последните, защото с тях се изчерпва >ожият гняв.
(Откровение 15:1)
62

Aри от седемте последни язви са насочени специално към
звяра и онези, които му се покланят. Oазбира се, >ог няма да
допусне съдбите Jу да постигнат хората без
предупреждение.
63

Pто това е наистина прекрасна характеристика на >ога!:
Aой няма да излее седемте язви върху човечеството, без найнапред да даде възможност на всеки да разбере какво
представлява този звяр и как да се предпазим от него.
64

65

? Dвоята последна предупредителна вест >ог дава ключа, с
който да отключим пророчеството, за да разберем за какво
става дума.:
<икой не бива да посрещне идващата криза неподготвен.
Qизненоважно за нас е да знаем какво представлява тази
власт на звяра и как да не бъдем белязани от нейния белег.

9
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<ека отворим пророчеството, да потърсим в книгата
Откровение и да прочетем за властта на този звяр.

66

(Aекст: Откровение 13:1–8):
Ученикът Fоан пише: H видях звяр, който излизаше от
морето,
67

и имаше десет рога и седем глави, и на роговете му десет
корони,

68

и на главите му богохулни имена.

69

H звярът, който видях, причилаше на леопард, и краката му
бяха като крака на мечка,

70

устата му като уста на лъв;

71

и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт.:
(Откровение 13:1, 2)

72

H видях една от главите му като че ли смъртно ранена;

73
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но смъртоносната му рана оздравя; и цулата земя очудена
отиде след звяра.

74

и поклониха се на змея, който даде властта си на звяра;

75

поклониха се и на звяра, казвайки: !ой е като този звяр?

!ой може да войва против него?

77

H даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно;

78

даде му се още власт да действа четиридесет и два месеца.:
(Откровение13:3–5)

79

H отвори устата си да изрече хули против >ога, да хули
името Jу

80

и скинията Jу, и ония, които живеят на небесата.

81
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H позволи му се да воюва против светиите и да ги победи;

82

и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ.

83

H ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки,
чието име не е записано

84

от създанието на света в книгата на живота на закланото
Агне.:
(Откровение13:6–8)
85

Aрябва да разгледаме това пророчество много подробно. Aук
>ог отново използва пророчески символи, за да представи
предупреждението Dи към света.
86

87

!акво символизира този звяр?:
? 0аниил 7-ма глава се казва, че звярът представлява
царства или управляващи сили.:
Aук, в Откровение, откриваме нещо наистина
забележително – звяр, съставен от елементите на всички
зверве от пророчеството на 0аниил!:
<икой не е виждал подобен звяр!:
Sе ни бъде от полза да разгледаме четирите звяра от
0аниил, за да разберем властта на звяра, който изучаваме в
момента.
!акво символизираше лъвът? 0а, ?авилон!

88
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Jечката? Cравилно – Jидо-Cерсия.

89

!акво помните за леопарда? Mърция, да.

90

А ужасният звяр с десет рога? Cомните добре! 0а, той
символизираше Oимската империя.

92

93

Nвярът от Откровение 13-та глава е сила, идваща след тези
четири световни империи.:
Dега откриваме нещо забележително: само една земна сила
има всички характеристики на това пророчество.:
Cисанието и светската история ни помагат да го
идентифицираме.:
Fоан заявява следното за звяра:
(Aекст: Откровение 13:2):
... Nмеят даде нему силата си, престола си и голяма власт.
(Откровение 13:2):
Откриваме, че змеят представлява Dатана, защото в
>иблията се казва:
(Aекст: Откровение 12:7–9):
H стана война на небесата...

94

H свален биде големият змей, оная старовременна змия,
която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена...
(Откровение 12:7–9)
95
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96

Oазбира се, Dатана никога не участва в борбата видимо.:
Aой действа под прикритие, зад кулисите, чрез други
агенции, власти и хора.:
? Откровение се представя картина на огромната борба
между Dатана и църквата:
(Aекст: Откровение 12:3–5):
H яви се друго знамение на небето, и ето, голям червен змей,

97

който имаше седем глави и десет рога, и на главите му седем
корони...

98

... H змеят застана пред жената, която щеше да роди,

99

за да изяде чедото й, щом роди.

100

H тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките
народи с желязна тояга;

101

и нейното чедо бе грабнато и занесено при >ога, дори при
<еговия престол.:
(Откровение 12:3–5)
102
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103

!ое е това дете?:
Отговорът е Hсус Tристос!:
?ижда се как змеят, или Dатана, действа отчаяно зад
кулисите чрез земните сили, за да убие Hсус.:
Aочно това се е случило тогава.:
Uрез кой народ е действал дявола по време на раждането на
Tристос?
!огато разгърнем страниците на светската история,
виждаме, че когато Tристос бил роден, светът бил
управляван от езическия Oим и неговите императори.

104

105

Oимският управител Cилат Cонтийски осъжда Tристос на
смърт.

106

Oимските войници Mо приковават на кръста и римският
печат удостоверява полагането Jу в гроба. Dатана действал
чрез езическия Oим, за да убие Tристос.
107

Hсус бил възкресен и се възнесъл на небето точно според
пророчеството. Aова дава ли ви увереност в библейските
пророчества?
108

Dлед това в пророчеството се казва, че тази сила, езическият
Oим,

109
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Hрод ?елики издал заповед всички момчета във ?итлеем на
възраст до две години да бъдат убити. D това целял да убие
Hсус след раждането Jу.
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(Aекст: Откровение 13:2):
ще даде силата си, престола си и голяма власт на звяра.:
0али езическият Oим изпълнява това пророчество?:
Ако да, на кого се дават тези неща?
110

111

? продължение на много векове Oимската църква е
използвала документа 0арение от !онстантин, за да докаже
правото си на град Oим. Aози документ, за който по-късно се
установило, че е фалшиф, дал право на църквата да
управлява Nападен Oим и политически, и религиозно.:
Aози документ е бил основата, използвана за оправдание на
нейната власт като царство, чиито цар бил папата.
Cрез 300 г.сл.Tр. !онстантин преместил столицата на
?изантия и променил името на града на !онстантинополис в
чест на самия себе си.

112

113

!огато се преместил, !онстантин остъпил престола си на
епископа на Oим.:
Pпископът на Oим станал глава на църквата, както и цар на
трона.:
? резултат настъпило обединяване между църква и държава,
при което църквата управлявала държавата.
?атикана се намира в центъра на Oим. ? този град бил
престолът на древната Oимска империя.

114

Oимската църква продължава да съществува и до днес не
само като религиозна, но и като политическа сила. Cочти
всеки народ по света изпраща посланици във ?атикана.
115

Jного важно е да се има предвид, че пророчеството говори
за една организация или система от теология. Aо не посочва
отделни личности!
116
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Hма много искрени хора, покланящи се на >ога, които все
още не знаят истините, представени чрез библейските
пророчества за тази сила.
117

От внимателното проучване на специфичните
характеристики на звяра от Откровение 13-та глава става
ясно, че това е същата сила, символизирана от малкия рог в
0аниил 7-ма глава, която разгледахме преди.
118

Cророк Fоан казва, че силата на този звяр ще бъде
отличителна характеристика и че той ще се опита да я
наложи над всички хора на земята!

(Aекст: Откровение 13:16, 17):
H принуждаваше всички, малки и големи, богати и
сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата
или на челата им,
120

за да не може никой да купува или да продава, освен оня,
който носи за белег името на звяра или числото на неговото
име. (Откровение 13:16, 17)
121

Dпоред >ожието Dлово този белег трябва да бъде символ на
непокорство или невярност към >ожието управление.:
? >иблията се описва ясно друга група хора, която няма да
получи белега на звяра.
122

(Aекст: Откровение 14:12):
Aук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят
>ожиите заповеди и вярата в Hсус. (Откровение 14:12)
123
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124

<е се заблуждавайте: в центъра на големия проблем, към
който светът се приближава, стои послушанието към
>ожиите заповеди!:
Pдна група хора получават белега на звяра, а друга остава
вярна и лоялна на >ога, като пази всичките Jу заповеди и
има вярата в Hсус.
>ожият народ също ще получи белег, но това ще бъде
>ожият белег, >ожият печат.

125

Aой ще бъде сложен върху челата на <еговите
последователи.

126

(Aекст: Откровение 7:2, 3):
H видях друг един ангел да се издига от изток, у когото беше
печатът на живия >ог;
127

и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе
дадено да повредят земята и морето, и каза:

128

<е повреждайте земята, нито морето, нито дърветата

129

преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия
>ог.:
(Откровение 7:2, 3)
130
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131

Аз искам този печат, а вие?:
<ищо друго не е по-важно от това.:
Cоследната битка в световната история ще бъде за >ожия
печат или за белега на звяра. Aя е между >ожия белег и
фалшивия белег.:
!огато открием >ожия печат, или белег, лесно ще разберем
кой е фалшивият белег, който ще бъде наложен от властта
на звяра.:
>ог ни казва, че <еговият печат, или белег, е:
(Aекст: Pзекиил 20:12):
0адох им и съботите Dи, да бъдат знак между Jене и тях...:
(Pзекиил 20:12)

132

133

защото това е знак между Jене и вас във всичките
поколения,

134

за да знаете, че Аз съм Mоспод, !ойто ви освещавам. (Hзход
31:13)

135

>ог казва, че съботата е <еговият знак или белег на власт.:
!акъв според звяра е белегът на неговата власт?

136

Dледният цитат е взет от католическия катехизис::
?ЪCOОD: !ак ще докажете, че църквата има власт да
постановява празници и святи дни?
137
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(Aекст: Hзход 31:13):
Mовори също тъй на израилтяните, казвайки: Dъботите Jи
непременно да пазите,
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ОAMО?ОO: Uрез самия акт на промяна на съботата в неделя,
с което протестантите се съгласяват и така в незнанието си

138

си противоречат като пазят строго неделята, а нарушават
повечето от останалите църковни празници, наредени от
същата църква.
139

?ЪCOОD: Hма ли друг начин, по който да докажете, че
църквата има власт да постановява църковни празници?

140

ОAMО?ОO: Ако нямаше такава власт, нямаше да може да
замени съблюдаването на съботата, седмия ден от
седмицата,
141

със съблюдаването на неделята, първия ден от седмицата –
промяна, за която няма библейски основания.:
(Oезюме на християнската доктрина Tенри Aъбървил, с. 58)
142

<еделята е белег на религиозната власт на Oимската църква
според нейните собствени показания.:
Aя признава с готовност, че е променила деня на поклонение
от събота в неделя, и нещо повече:
143

144

тя казва, че това деяние е белег на нейната църковна власт и
авторитет. (Cисмо от D.W.Aомас, канцлер на кандинал
Mибънс, 28 октомври 1895 г.):
Oимската църква призовава протестантите да покажат защо
са отнели святостта на >ожия ден и са се обърнали от
(?идео: 2 сек.) библейската събота, за да пазят ден,
постановен от

145
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(?идео: 5 сек.) обичая, традицията и заповедта на Oимската
църква.

146

(Aекст: 0аниил 7:25):
0аниил предсказва, че този звяр ще промисли да промени
времена и закони...:
(0аниил 7:25)
147

(Aекст: 0аниил 8:12):
Aой предсказва още, че тази сила ще хвърли истината на
земята, стори по волята си и успя.:
(0аниил 8:12)
Fоан предсказва, че Dатана ще се опита да принуди всички
да получат белега на звяра:

149

(Aекст: Откровение 13:16, 17):
H принуждаваше всички, малки и големи, богати и
сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата
или на челата им;
150

за да не може никой да купува или да продава, освен оня,
който носи за белег името на звяра или числото на неговото
име.:
(Откровение 13:16, 17)
151

152

Nа да може да изпълни цялото пророчество, тази сила ще се
опита да използва властта на светските правителства, за да
наложи своя белег на власт в края на времето върху
всекиго.:
Nабележете колко ясно >ог идентифицира тази власт:
(Aекст: Откровение 13:18):
Aук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото
на звяра, защото е число на човек;

153
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148
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а числото му е 666. (Откровение 13:18)

154

Jоже да попитате какво означава числото на звяра. Jного
хора са задавали този въпрос.

155

Sе дадем възможност на !атолическата църква да
отговори. Xатинският език е официалният език на
!атолическата църква. Dпоред католическата теология
папата представлява цялата църква.
156

Pдна от титлите на папата е Vicarius Filii Dei, което означава
заместник на >ожия Dин.

157

!атолиците твърдят, че ;ърквата, която е видмо общество,
трябва да има видима глава.

158

159

160
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(?идео: 9 сек.) Xесно може да се изчисли цифровата
стойност на латинските букви Vicarius Filii Dei.:
Vicarius 5,1,100,0,0,1,5,0 = 112:
Filii 0,1,50,1,1 = 53:
Dei 500, 0, 1 = 501:
=666:
Aова е още една съвсем ясна идентификационна
характеристика, според която властта на звяра от
Откровение 13-та глава е именно Oимската църква.
!акво можем да кажем, след като изучавахме пророчествата
в >ожието Dлово?:
Oазбираме, че времето наближава и че не след дълго от
всеки ще се изисква да пази първия ден от седмицата, което
е в пряко нарушение на >ожията заповед!
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161

<аскоро до всички църковни ръководители бе изпратена
директива, озаглавена: Апостолическо писмо, 0ен Mосподен,
Dветият Отец Fоан Cавел ІІ до епископите, духовниците и
вярната църква относно святото съблюдаване на Mосподния
ден, в която са увещавани да държат на пазенето на неделята
като време на почивка и поклонение.:
?ъзможно ли е това добре обмислено писмо да поставя
основата за закони, съдействащи за съблюдаването на
неделята вместо на библейската събота?
? писмото се предлага да работят съвместно с гражданското
законодателство, за да постигнат резултати.:
Nвучи ли ви познато?:
Aочно както е заявено в пророчеството!

162

163

164

!огато белегът на звяра се наложи чрез граждански закон,
всеки човек трябва да избере между вярността към >ога,
изразяваща се в пазене на съботата според >ожиите
заповеди, или вярността към звяра, изразяваща се в пазенето
на ден, наложен от властта на хора.:
Aогава и само тогава хората ще получат белега на звяра!:
?сяка душа ще се изправи пред съдбоносния въпрос: <а
>ога ли ще се покланям, или на човек?:
?ъпросът не е в деня.:
?ъпросът е кой е Mосподарят!
(Aекст: Oимляни 6:16):
Cавел пише: <е знаете ли, че комуто предавате себе си като
послушни слуги,

165

слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който
докарва смърт,

166
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Jнозина си задават въпроса: 0али някой има белега на звяра
в момента?:
<е, нито един човек все още не е получил белега на звяра.:
>ог има истински последователи във всяка църква.
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или на послушанието, което докарва правда? (Oимляни 6:16)

167

?секи земен жител скоро ще се изправи пред найтържествения момент.:
<икой няма да може да купува или продава, освен ако има
белега на звяра.
168

169

Dлед бойкота идва смъртната присъда.:
Aези, които получат белега на звяра, ще получат и седемте
язви.:
Oазбирате ли защо този въпрос е толкова важен?:
Nащо е въпрос на живот и смърт?:
Nащо е толкова важно да изберем да почитаме >ога?
Hма една добра вест за желаещите да почитат >ога и да
получат <еговия печат.

170

(Aекст: Hсая 33:16):
Aе няма да могат да купуват или продават, но >ог заявява: ...
Tлябът му ще се даде, водата му няма да липсва. (Hсая
33:16)
171

(Aекст: Cсалм 91:5–8):
>ог обещава, че язвите, които ще се излеят върху земята,
няма да ни повредят: <яма да се боиш от нощен страх, от
стрелата, която лети денем,
172

от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която опустошава
всред пладне.

173
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Tиляда души ще падат от страната ти и десет хиляди до
десницата ти, но до тебе няма да се приближи.

174

Dамо с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на
нечестивите. (Cсалм 91:5–8):
Ако все още се чудите какво ще стане, в >иблията се казва:
175

(Aекст: Cсалм 91:9–11):
Cонеже ти си направил Mоспод... ?севишния обиталището
си,

затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи
язва до шатъра ти,

177

Nащото ще заповяда на ангелите си за тебе, да те пазят във
всичките ти пътища. (Cсалм 91:9–11):
>ог дава чудесни обещания на всички, които изберат да Mо
следват:
178

(Aекст: 0аниил 12:1):
H в онова време великият княз Jихаил, който се застъпва за
Aвоите люде, ще се повдигне;
179

и ще настане време на страдание, каквото никога не е
бивало, откакто народ съществува до онова време;

180

и в онова време Aвоите люде ще се отърват – всеки, който се
намери записан в книгата. (0аниил 12:1):
Fоан получава видение за онези, които ще победят звяра:
181
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(Aекст: Откровение 15:2):
H видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че
тия, които бяха победили звяра
182

и образа му, и числото на името му,

183

184

стояха при стъкленото море, държейки >ожии арфи.
(Откровение 15:2):
Още сега >ог умолява Dвоите истински последователи да
излязат от фалшивите религиозни системи и да Mо последват
напълно.
(Aекст: Откровение 18:4):
... Hзлезте от нея, люде Jои, за да не участвате в греховете
й

185

и да не споделяте язвите й. (Откровение 18:4)

186

Dледването на >ога има някаква цена. Cомните ли тримата
млади евреи, които смело, дори пред лицето на сигурната
смърт без да имат време да мислят, застанаха на страната на
>ога?
187

188

26

>ог чрез Dвоя Dвети 0ух ви говори чрез тези събрания. Aой
отправя последния Dи призив към загиващия свят да се
приготви за ?торото пришествие на Dина Jу.:
Aой идва, за да заведе у Dвоя дом избралите да Mо следват
навсякъде. <е желаете ли да застанем тази вечер като
тримата евреи на страната на >ога и <еговата истина?

19 – !игурна инвестиция
!ак можете да сте сигурни, че парите ви са на сигурно
място

1

2

<ного хора отделят много време в тревоги за пари – за това
как да платят за неща, които желаят и са им необходими.;
Fе се тревожат и за бъдещето.
3

4

Gали ще имат достатъчно средства, когато се пенсионират?
!акво ще стане, когато остареят или се разболеят и не
могат да работят?;
Hората търсят нещо стабилно и постоянно. !ъде можем да
намерим сигурност за настоящето и бъдещето?
Dожието намерение никога не е било да се тревожим да
настоящето или бъдещето.;
Ако имаме доверие в 8его, няма да се тревожим за това,
което ще ни се случи.

5

(Fекст: <атей 6:31, 32);
4 тъй, не се безпокойте и не думайте какво ще ядем или
какво ще пием, или какво ще облечем.
6

(Fекст: <атей 6:31, 32);
... Jонеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко
това. (<атей 6:31, 32);
8ека разгледаме Dожият вечен план за нашата сигурност.
7

1
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4сус е говорил на много места за пари. 7естнадесет от
8еговите 38 притчи са свързани с отношението ни към
парите или притежанията.;
4зумително е, че в четирите евангелия на <атей, <арк,
>ука и ?оан на всеки десет стиха в един от тях се говори за
притежания или пари, което прави общо 288 стиха.;
C Dиблията има приблизително 500 стиха за молитвата, 500
за вярата, но цели 2000 стиха за пари или притежания.;
8авярно парите са важен въпрос за Dога.;
Fой не иска да се тревожим за това. 4ска да <у се доверим,
че Fой ще се погрижи за нуждите ни.
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Cсичко започнало в Lдемската градина.

8

Jланетата Mемя току-що излязла от ръцете на Mемята в
цялата си красота и съвършенство, слава, която не може да
се опише.
9

Nетката на Cеликия Hудожник оставила следи навсякъде.;
Cеличествените изгреви били конкурирани само от
прекрасните залези.
10

<ежду хълмовете се гушели тихи езера.

11

Jрекрасни цветя с най-различни разцветки и цъфтящи лози
изпълвали сетивата с наслада.

12

!лоните на дървета натежавали от какви ли не вкусни
плодове.

13

14

Jесните на птиците изпълвали въздуха със звучни песни.
Pивотните играели и бродели сред тучните ливади без да се
страхуват едно от друго.;
Qеките и езерата били пълни с красиво оцветени риби.;
!акъв рай от едния полюс до другия!
!олко много са се наслаждавали Адам и Lва на съвършения
свят, който Dог направил за тях.

15

2
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(Fекст: Dитие 2:8);
4ма обаче и още нещо: 4 Sоспод Dог насади градина... и
постави там човека, когото беше създал. (Dитие 2:8)
16

Jомислете само! 8якъде сред чудесата и красотата на
новородения свят Dог създава градина за дом на Адам и Lва.

17

18

(Fекст: Dитие 1:29);
... Gавам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на
цялата земя,
19

и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво;
те ще ви бъдат за храна. (Dитие 1:29)

20

Адам и Lва нямало да плащат наем, да се тревожат за
данъци, не са заключвали дома си, не са се страхували от
крадци или вандали, нямало болници и аптеки.
21

Fе се радвали на съвършено здраве и безкрайна младост, на
вечна вярност един на друг и на безкрайна любов към Dога.;
Dог искал да споделят благословенията си и затова казал:
22

(Fекст: Dитие 1:28);
... Jлодете се и се размножавайте, напълнете земята и
обладайте я... (Dитие 1:28)
23

3
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4 най-богатата къща на земята не може да се сравнява с
първия дом-градина на света. Dог не само им осигурил
прекрасен дом, но им дал и прекрасната храна, която създал
за тях.

19 – !игурна инвестиция
8ие сме управители на Dожията собственост

24

Dожието намерение е било планетата Mемя да се насели от
едно голямо, щастливо и здраво семейство.;
Dог знаел, че човечеството ще има работа, която да върши,
и задачи, които ще му бъде приятно да изпълнява.
25

(Fекст: Dитие 1:28);
Mатова Fой казал на Адам и Lва: ... Cладейте над морските
птици, над въздушните птици
26

и над всяко живо същество, което се движи на земята.

27

(Fекст: Dитие 2:15);
4 Sоспод взе човека и го засели в Lдемската градина, за да я
обработва и да я пази. (Dитие 1:28, 2:15)
28

Tелият свят принадлежал на Dога и Fой поверил на
човечеството управлението на земята.;
Dог е Uобственикът, ние сме управителите, мениджърите на
Dожията собственост.
29

(Fекст: Jсалм 24:1);
C Dиблията пише: Sосподня е земята и всичко, що има в нея,
вселената и тия, които живеят в нея. (Jсалм 24:1)
30

(Fекст: Jсалм 50:10, 11);
Отново Dог казва: Mащото <ои са всичките горски зверове
и добитъкът, който е по хиляди хълмове.
31

4
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Jознавам всичките планински птици и полските зверове са в
ума <и. (Jсалм 50:10, 11)

32

Dог ни дава възможност да печелим пари. Cсъщност ние не
притежаваме нищо!;
!ато наш Uъздател Dог има изискване към нашите
притежания и живот.
33

(Fекст: Cторозаконие 8:18);
8о да помниш Sоспода твоя Dог, защото Fой е, !ойто ти
дава сила да придобиваш богатство;
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34

за да утвърди завета, за който се е клел на бащите ти, както
прави днес.;
(Cторозаконие 8:18)
35

36

8овият световен речник на Уебстър определя управителя
като човек, който надзирава финансите и собствеността на
друг;
Gнес, когато човек започва работа като управител, иска да
знае какво собственикът очаква от него.;
Fова е било и отношението между Dог и Адам, защото в
Dиблията се казва:
(Fекст: Dитие 2:16, 17);
... От всяко дърво в градината свободно да ядеш,

37

но от дървото за познаване на доброто и злото да не ядеш от
него,

38

5
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защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.
(Dитие 2:16 ,17)

39

40

(Cидео: 20 сек.) Dог изпитал любовта и верността на човека.
Адам и Lва можели да ядат плодовете на всички дървета в
градината, но не бивало да ядат от плода на едно определено
дърво.;
Nрез послушание на Dога те трябвало да покажат, че Sо
признават за собственик.;
Ако били верни управители и изберат да бъдат верни на
Dога, щели да живеят вечно в един свят, който е рай!;
Адам и Lва не изпълнили едно просто условие, което Dог им
поставил. ;
Fе не били верни управители и изгубили всичко: своя домградина, безсмъртността, любовта, щастието, сигурността,
чистата съвест и личното общуване и ходене с Dога!
От царе станали роби.;
Mад всичко това стоял с удоволствие Uатана, въстаналият
ангел, който се надявал да поеме завинаги пълния контрол
над земята.

41

Uлед векове обаче управлението на Uатана било разтърсено
от идавнето на Hристос в света.

42

Jланът на Uатана бил да измами небесния Dожи Uин така
лесно, както измамил Адам и Lва.;
Uатана чакал, докато 4сус прекарал 40 дни в пост.
43

(Fекст: <атей 4:8, 9);
Jосле Sо завежда на една много висока планина...

44
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и показа <у всичките царства на света . . .

45

4 казва <у: Cсичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се
поклониш. (<атей 4:8, 9)

46

48

8акрая съдбата на Uатана била окончателно запечатана на
Sолгота.;
Uатана бил победен чрез Hристовата смърт на кръста!
Cъзстановяването на планетата Mемя е възможно
единствено заради Hристовата смърт.
Cсичко, което сме и които имаме, е възможно чрез
Hристовия вечен дар за човешкото семейство.;
8езависимо дали Sо обичаме, или не, нашият живот и
притежания са 8егова собственост.

49

Fой не е само наш Uъздател, но и 4зкупител! Jодобно на
Адам и Lва, ние сме управители на това, което Dог ни е
поверил. !акво изисква Dог от нас?
50

(Fекст: 1 !оринтяни 4:2);
Jри туй, което тук се изисква от настойниците е, всеки да се
намери верен. (1 !оринтяни 4:2)
51
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47

Uатана се надявал да примами 4сус с царствата на този свят,
но не успял. 8ещата, които Uатана обещал да даде на
Hристос, не били негови!;
Fой откраднал планетата с хитрост и измама.;
4сус не искал да продаде връзката Uи със Uвоя Отец за
цялото богатство и блясък на света.

19 – !игурна инвестиция
8ие сме управители на Dожия дар на живота;
8ай-големият от всички дарове на Dога е самият живот.
Апостол Jавел заявява:
52

(Fекст: Gеяния 17:24, 25);
Dог, !ойто е направил света и всичко, що е в него...

53

... дава на всички живот, дишане и всичко. (Gеяния 17:24,
25)

54

8ашият живот произлиза от Dога и Fой е Fози, !ойто го
поддържа. Cсеки удар на сърцето ни и всяко вдишване са дар
от Dога.
55

(Fекст: Qимляни 12:1);
Jавел пише: 4 тъй, моля ви, братя, поради Dожиите
милости да представите телата си в жертва жива,
56

свята, благоугодна на Dога като ваше духовно служене.
(Qимляни 12:1);
Pертва жива означава безрезервно посвещение или
предаване на Hристос и 8еговото ръководство в живота ни.
57

(Fекст: Gеяния 10:38);
Hристос ... обикаляше да прави благодеяния... (Gеяния
10:38)
58

Fой е нашият пример; ние трябва да следваме 8еговия
пример на несебелюбива служба.

59
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60

8ие сме управители на времето, което Dог ни дава;
8ие сме не само управители на пари, но и управители на
нашето време.;
8якой е казал, че времето е веществото, от което е направен
животът.;
Jсалмистът поискал от Dога:
(Fекст: Jсалм 90:12);
8аучи ни така да броим дните си, щото да придобием мъдро
сърце. (Jсалм 90:12)

61

Dог очаква от нас да използваме мъдро времето си като
цяло. Fой също очаква от нас да отделим специален период
от време – съботата, седмия ден от седмицата, като начин да
изразим вярата си в 8его като наш Uъздател.
63

64

Uлед като цялото ни време принадлежи на Dога, Fой иска да
<у посветим седмия ден, съботата, за поклонение, да си
починем в 8еговото Uлово и да почерпим освежение от
обещанията <у.;
Fой ни кани да оставим настрана седмичната работа,
пазаруване и светски стремежи и да си спомним, че Fой е
нашият Fворец и 4зкупител.
8ие сме управители на талантите, които Dог ни е дал.;
L, добре – можете да попитате вие, – какви са специфичните
таланти, за които сме отговорни като Dожии управители?
Аз смятам, че нямам никакви таланти.

65

Gнес думата талант обикновено означава способност да пеем
добре, да свирим на някакъв инструмент, да рисуваме, да
шием, пишем или организираме.
66
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62

(Cидео: 6 сек.) Gа прахосваме времето си означава да
пропиляваме живота си – да пилеем талантите, които сам
Dог е поверил на всеки мъж и жена.;
Cсеки човек има на разположение един и същи брой часове
в денонощието, един и същи брой минути в един час и ще му
се търси отговорност за начина, по който ги е употребил.
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67

Fова, разбира се, са таланти, но талантите, които Dог има
предвид, не се ограничават само дотук.;
!ато Dожии управители сме отговорни за всичко, което Fой
ни дава, включително живота, времето, способностите и
притежанията.;
Lдин ден Dог ще ни изпита дали ще обогатим себе си и ще
задоволим собствените си прищевки и капризи, или ще
предпочетем да бъдем за благословение на другите!;
4сус казва: Uледвай <е.;
Dожият Uин живя живот на саможертва.
(Fекст: Gеяния 10:38);
C Dиблията пише, че 4сус ... обикаляше да прави
благодеяния... (Gеяния 10:38) 8а повечето от нас им стига
само да обикалят.

68

69

8е бива да използваме талантите си, за да получим
похвалата на хората или да заслужим благоразположението
на Dога.;
Fе са ни дадени назаем, за да бъдем чрез тях за
благословение на другите.
(Fекст: 1 !ринтяни 4:7);
Ап. Jавел пише: ... Wо имаш, което да не си получил?

70

8о ако си го получил, защо се хвалиш, като че не си го
получил? (1 !оринтяни 4:7)

71

8ие сме управители на парите, които Dог ни е дал

72

(Fекст: <атей 6:33);
!огато търсим 8еговото царство и 8еговата правда (<атей
6:33), откриваме, че Dожиите благословения се изливат над
нас.
73
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Освен отдаване на времето ни, в Jисанията окриваме, че
посвещението на Dога включва и връщането на част от
8еговите материални благословения.
74

75

!огато Авраам приближил Uодом, царят излязъл да го
посрещне и настоял да задържи съкровищата, които взел,
като върне само плениците.;
Авраам обаче отказал да вземе нещо за себе си. Dожият
свещеник <елхиседек донесъл храна на Авраам и го
благословил.
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76

(Cидео: 11 сек.) Lдин ден овчарите на >от и семейството му
били пленени от дома им в Uодом от вражеско племе.;
!огато научил за това, Авраам решил да освободи >от и
другите. Fой се помолил Dог да бъде с него и да му даде
успех. 4 Dог бил с него.;
>от и семейството му били спасени и взели със себе си
съкровищата на враговете си.

(Fекст: Dитие 14:20);
4 Авраам му даде десятък от всичко.;
(Dитие 14:20)
77

Авраам искал да изрази признателността си за Dожията
помощ в освобождаването на >от, като признае Dожието
владичество и благословение.
78

79

Uлед 150 години внукът на Авраам изразил благодарността
си към Dога по същия начин.;
Gокато бягал от сърдития си брат, Яков изпитвал самота и
страх.;
4скал отчаяно Dожията закрила, но се чувствал толкова
виновен от това, че е ограбил брат си 4сав, че се страхувал
да не би Dог да го е изоставил и да не може да му прости.
U дълбоко разкаяние Яков признал греха си пред Dога и
легнал уморен на земята да спи.

80
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(Fекст: Dитие 28:12, 22);
4 сънува, и ето стълба изправена на земята, чиито връх
стигаше до небето;
81

и Dожиите ангели се качваха и слизаха по нея. (Dитие
28:12);
!огато се събудил, Яков разбрал, че Dог му е говорил,
обещавайки ръководство и закрила.
82

Qазвълнуван дълбоко, той обещал с благодарност: ... от
всичко, що ми дадеш, ще дам десятък на Fебе. (стих 22)

83

Tар Gавид се чувствал по същия начин, когато запитал:

84

85

(Fекст: Jсалм116:12);
Wо да въздам Sосподу за всичките <у благодеяния към мен?
(Jсалм 116:12);
Jитали ли сте се някога как да благодарите на Dога за
невероятната <у доброта към вас, за живота, семейството,
здравето, материалните благословения?;
Mапитвали ли сте се дали благодаря Fи е достатъчно?;
Dиблейският принцип на настойничество включва
материален начин за изразяване на признателността ни към
Dога и всичките <у благодеяния към нас.
Яков казал, че ще върне една десета на Dога, или десятък, от
всичко, което притежава също като дядо си Авраам.

86

Jървата писмена заповед относно десятъка или връщането
на една десета част от придобитото на Sоспода е записана в
книгата >евит.
87
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(Fекст: >евит 27:30);
Cсеки десятък от земята, било от посевите на земята, или от
плода на дърветата, е Sосподен;
88

свят е Sосподу. (>евит 27:30)

89
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!огато връщаме на Dога десятък, изразяваме постоянно
истината, че Dог е Fворец и 4зточник на всяко
благословение.;
!ак трябва да се използва десятъкът
90

(Fекст: Nисла 18:21);
C книгата Nисла се дава ясно обяснение: А на левийците,
ето, Аз давам в наследство всичките десятъци в 4зраиля
заради службата, която вършат,
91

службата в шатъра за срещане. (Nисла 18:21)

92

C цялата Dиблия откриваме, че десятъкът винаги е бил
използван за Dожието дело.

93

(Fекст: 1 !оринтяни 9:13, 14);
C 8овия Mавет Jавел обяснява: 8е знаете ли, че тия, които
свещенодействат, се хранят от светилището
94

и че тия, които служат на олтара, вземат дял от олтара?

95

13

19 – !игурна инвестиция
Fака и Sоспод е наредил, щото проповедниците на
благовестието да живеят от благовестието. (1 !оринтяни
9:13, 14)
96

Hристос одобрил десятъчната система и в същото време
укорил книжниците и фарисеите за тесногръдото им
отношение към религията:
97

(Fекст: <атей 23:23);
... Gавате десятък от гьозума, копъра и кимиона, а сте
пренебрегнали по-важните неща на закона:
98

правосъдието, милостта и верността, но тия трябва да
правите, а ония да не пренебрегвате. (<атей 23:23)

99

100

101

8авярно се питате как можете да отделяте една десета от
доходите си за Sоспода.;
<ного хора се питат същото!;
Uлед това решават да се доверят на Dожието ръководство и
мъдрост и да <у връщат десятък.
Uлед седмици същите тези хора свидетелстват радостно, че
в живота им е станало чудо!;
Jо някакъв начин деветте десети от доходите им са покрили
много по-голяма област, отколкото всичките десет десети!;
Lто това е тайната на финансовата сигурност!
8якои хора питат: Gесятъчната система не е ли само за
евреите? <ожем да отвърнем с контравъпрос: 8ебесните
благословенията само за евреите ли са?

102
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103

8апример Gжим отделял редовно десятък от оскъдните си
доходи.;
Отначало изглеждало трудно, но по-късно бил благословен
в собствения си бизнес, който процъфтял и му донесъл
финансова сигурност.
Uега той отдава на Dога заслугата за финансовия си успех и
изпитва радост да дава средства за напредъка на Dожието
дело.

104

105

Fези християни са открили от личен опит благословенията,
обещани на <алахия:

106

(Fекст: <алахия 3:10);
Gонесете всиките десятъци в хранилището, за да има храна в
дома <и, и опитайте <е сега за това 107

казва Sоспод на Uилите, – дали не ще ви разкрия небесните
отвори

108

да излея благословение върху вас, тъй щото да не стига
място за него. (<алахия 3:10)

109

Sоспод казва, че десятъкът от всичко е осветен за 8его.;
Fой ни дава привилегията да <у върнем десятъка, за да
провери нашето настойничество и да види дали ще Sо
почитаме и признаваме като собственик на всичко.
110
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Lд например затворил с доверие бизнеса си в събота – найнатоварения ден от седмицата. Fой бил възнаграден, като
работата му се увеличила през останалите шест дни от
седмицата! Dог изпълнява обещанията Uи!
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Ако откажем да направим това, според Dиблията ограбваме
Dога.

111

(Fекст: <алахия 3:8);
... !азвате: C какво Fе крадем? C десятъците и в приносите.
(<алахия 3:8)
112

113

Gесятъкът, или една десета част от нашите приходи,
принадлежат на Dога, но ние сме приканени да бъдем щедри
и да даваме дори отвъд тази част, която принадлежи по
право на Dога.;
Jри даренията е оставено на нас да решим доколко щедри да
бъдем.
(Fекст: >ука 6:38);
C Dиблията обаче има указания за това. 4сус казва: Gавайте
и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена,
препълнена... (>ука 6:38)

114

115

116

Dожият план за финансиране на делото <у на земята е
прост и красив.;
Fой иска 8еговият народ да <у дава от сърце, никога да не
се безпокои за собствените си нужди, които ще бъдат
удовлетворени много над очакваното.
8авярно си мислите, че Dог притежава всичко: злато,
сребро, добитък, земя и нас. Fогава защо са <у необходими
нашите пари?;
Gесятъчната система е Dожият план за финансиране на
8еговото дело на земята.
Dожието намерение никога не е било църквата да се
финансира от лотарии, томболи или бинго игри.;
Gесятъчната система не е ли смислен начин за издържане на
службата?

117
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Cсеки човек дава според това, което получава.

118

Ако получавате петстотин лева,

119

трябва да отделите за Dога 50 лева.

Ако получавате сто,

121

трябва да върнете десет. <оже ли да бъде по-справедливо?

122

123

124

!олкото и да дадете на Dога, Fой винаги ни дава повече.
Cинаги получаваме повече, отколкото даваме.;
!огато даваме десятък на Dога, изразяваме признателността
си за това, което Fой е направил за нас, и алчността и
себелюбието ни намаляват.
Mагрижеността ни за другите се увеличава. !огато
споделяме благословенията си с тях, израстваме в любов и
състрадание, ставаме все повече и повече подобни на 4сус.;
Fова е Dожият план за израстването ни в Hристос. 4сус
разказал чудни истории, за да илюстрира учението Uи.
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125

Lто една от най-интересните от тях: един старателен и
трудолюбив стопанин работил много и като минала
жътвата, изкарал богата реколта. Gобивите били толкова
големи, че хамбарите не могли да ги поберат. !акво да
направи? Dил изправен пред дилема. Jитал се какво
решение да вземе. Gали да даде излишното на бедните? 8о
реколтата била негова.
8али лично той планирал внимателно и използвал всичката
си мъдрост и земеделски опит, за да направи тази нива найплодородната в цялата околност? 8акрая решил какво да
стори:

126

(Fекст: >ука 12:18–21);
... Lто какво ще направя: ще съборя житниците си и ще
построя по-големи и там ще събера всичките си жита и
благата си.
127

4 ще река на душата си: душо, имаш много блага, натрупани
за много години; успокой се, яж, пий, весели се. (>ука 12:18,
19)
128

А Dог му рече: Sлупецо! Fая нощ ще ти изискат душата;

129

а това, което си приготвил, чие ще бъде?

130

Fака става с този, който събира имот за себе си и не богатее
в Dога. (>ука 12:20, 21)

131
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132

133

Fози богат стопанин не съзнавал откъде са дошли
благословенията му. Fой не признал своя Uъздател или
задължението си като управител.;
Mабравил напълно бедните, сираците, вдовиците или
бездомните.;
<ислел само за себе си.;
Jроблемът на този мъж било сърцето му.
(Fекст: <атей 6:21);
Mащото дето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.
(<атей 6:21);
4сус се отнася напълно сериозно към отношението ни към
нашите притежания, защото ако не са предадени на Dога, ще
ни отделят от 8его, дори можем да изгубим вечния живот.

134

Jроблемът на съвремения човек е, че животът му е станал
толкова сложен и натовареността му е толкова голяма, че
или забравя, или не отделя време да помисли откъде идват
всичките му благословения.
135

136

(Cидео: 6 сек.) Fой не успява да размисли върху цената,
платена за изкупването му от греха.;
C резултат на това не се грижи да отдаде почит на Dога със
своето време, таланти и притежания. 8а всеки от нас трябва
да се напомня ежедневно, че
8ещата, които обичаме и са скъпи на сърцето ни,

137

са само взети назаем; те изобщо не са наши.

138
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(Fекст: <атей 16:26);
Fой казва: Jонеже какво ще се ползва човек, ако спечели
целия свят, а живота си изгуби?... (<атей 16:26)
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4сус ни ги дава, за да освежи живота ни,

139

Mатова напомняй ми, напомняй ми, мили Sосподи.
(адаптирано от Gоти Qамбо, 8апомняй ми, мили Sосподи)

140

141

20

Cсичко, което имаме е дар от Dога.;
8ашият живот е дар от Dога.;
8ашето здраве е дар от Dога.;
Cсяко дихание и удар на сърцето ни е дар от Dога.;
Hраната, дрехите, къщите ни са дар от Dога.;
!огато връщаме дължимото на Dога, заявяваме: Dлагодаря
Fи, Sосподи, за това, което си ми дал.;
Pелаете ли да кажете: Sосподи, искам да Fе поставя на
първо място във финансите си и във всяка област от живота
си?;
Ако да, вдигнете ръката си, докато се помолим.

20 – !вободни чрез истината
!ъде можем да я открием днес?

1

2

(8екст: Gремия 29:13)7
H ще =е потърсите, и ще =е намерите, когато =е
потърсите с цялото си сърце. (Gремия 29:13)7
Cякои хора обаче не търсят там, където трябва.
3

4

!азва се, че всеки от нас се ражда с вакуум в себе си, който
може да се запълни само от Fога.7
Hзглежда, се раждаме с неизразим копнеж към нещо, което
нямаме.7
Aякаш несъзнателно търсим нещо, което не можем да
опишем, но осъзнаваме, че го искаме и че ни липсва!
J нервно отегчение търсим да запълним празнотата в
живота си със слава, богатство, наркотици, алкохол,
притежания и удоволствия. Aлед като спечелим наградата,
откриваме, че удоволствието е кратко.

5

1
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0азказва се историята за млад мъж в древна 4ърция, който
искал да открие истината.7
8ой отишъл при един стар човек, когото смятали за наймъдрия в града.7
=ладежът попитал стареца: =ъдри господине, кажете ми,
моля, как мога да намеря истината? =ожете ли да ме
заведете при нея?7
=ъдрецът се изправил и започнал да върви. =ладежът го
последвал. >реминали през улиците на града и стигнали до
брега на морето. Aтарецът навлязъл във водата. !огато
водата стигнала до кръста му, старецът казал на младежа да
сложи ръце върху главата си. >осле го потопил във водата.7
8ри пъти младежът излизал на повърхността, за да вдиша
въздух. 8ри пъти старецът натискал главата му надолу. Cа
третия път младежът извикал: Аз исках само да открия
истината! 7
=ъдрецът отговорил: Eе намериш истината тогава, когато я
пожелаеш, както пожела въздуха преди малко7
Fог не крие истината от нас. >ророк Gремия пише:
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0ано или късно една самотна и безсънна нощ натрапчивият
въпрос, измъчвал древния пророк, ще долети като ехо от
миналото:
6

7

(8екст: Hсая 55:2)7
Kащо иждивите пари за онова, което не е хляб, и трудът си
за това, което не засища?... (Hсая 55:2)7
Hсус разбирал временното удовлетворение от
притежаването на неща.
(8екст: Lука 12:15)7
8ой казва: ... Mивотът на човека не се състои в изобилието
на имота му.7
(Lука 12:15)

8

Nнес хората усещат нуждата от сила, която е извън тях
самите.7
8ова не е нищо ново.
9

Откакто избрал да върви по собствените си пътища в
Gдемската градина, човек носи със себе си тази непонятна
празнота, която само Fог може да запълни.
10

Fог допуснал децата на Hзраил да се скитат в пустинята,
докато огладнеят, за да признаят нуждата си от Cего.7
Fог казал на израилтяните чрез =ойсей:
11

(8екст: Jторозаконие 8:3)7
H те смири, като те остави да огладнееш,

12

... за да те научи, че човек не живее само с хляб,

13

2
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но че човек живее с всяко слово, което излиза из 4осподните
уста.7
(Jторозаконие 8:3)
14

Очевидно Fог допука да почувстваме вътрешен глад и
безпокойство, за да 4о потърсим и =у разрешим да задоволи
копнежа ни.
15

17

>о цял свят възникват нови църкви.7
Jсяка твърди, че представлява Fожия избран народ и че
притежава истината за всички на земята.7
>ри внимателното разглеждане на тези твърдения става
очевидно, че не всички от тях са верни.
Jсички те твърдят, че Fиблията е основа за тяхната вяра, но
ученията им са много различни.

18

19

!ак може честните хора да се ориентират във всички
твърдения на тези религии и да разберат със сигурност коя е
истината.7
Hма ли Fог една специална група сред християнството,
която 8ой признава за Aвоя църква днес?7
Fезспорно, защото апостол >авел пише:
(8екст: Gфесяни 4:4)7
Hма едно тяло и един Nух, както и бяхте призовани към една
надежда на званието ви:

20

3
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16

Nнес се наблюдава голям интерес към различните религии.7
Cаред с огромния натиск за обединение на религиите и за
разрушаване на деноминационните стени съществува много
голямо изследване и проучване на различните форми на
религии и църкви.
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един 4оспод, една вяра, едно кръщение,

21

един Fог и Отец на всички.7
(Gфесяни 4:4–6)

22

(8екст: 1 8имотей 3:15)7
>авел пише на своя млад приятел 8имотей: ... >иша ти, за да
знаеш как трябва да се обхождат хората в Fожия дом,
23

24

който е църква на живия Fог, стълб и подпора на истината.
(1 8имотей 3:15)7
>авел заявява ясно, че Fожията църква днес е стълб и
подпора на истината, но как да открием коя църква е
истинската.
Hма толкова много деноминации, толкова много
противоречия и объркване в религиозната общност.

25

>риятели, според >исанието Hсус никога не е искал да има
объркване и ,естествено, да съществуват толкова много
деноминации.7
=алко преди разпятието Aи 8ой се молил:
26

(8екст: Rоан 17:21)7
Nа бъдат всички едно; както 8и, Отче, си в =ен и Аз – в
8еб,
27

4
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28

тъй и те да бъдат в нас, за да повярва светът, че 8и си =е
пратил. (Rоан 17:21)7
Hсус искал светът да може да разпознае Cеговите
последователи по тяхното единство и любов.7
Sристос не е искал да има разделение в църквата =у.
(8екст: 1 !оринтяни 12:25)7
Jсъщност >авел пише: да няма раздор в тялото. (1
!оринтяни 12:25)

29

Cо апостолът заявява, че ще настане отстъпничество и
заедно с него и разделение!
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30

(8екст: Nеяния 20:28–30)7
Tетем: Jнимавайте на себе си и на цялото стадо... да пасете
църквата на Fога...
31

Аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас
свирепи вълци, които няма да жалят стадото;

32

и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят
извратено,

33

та да отвличат учениците след себе си.7
(Nеяния 20:28–30)

34

5
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35

36

!ато разгръщаме страниците на световната история,
откриваме, че точно това е било действителното
положение.7
>оявили се фалшиви учители и някои възприели техните
заблуди и напуснали църквата.7
Nруги се объркали. Учениците били отклонени и
постепенно се отдалечили от ученията на Hсус.7
>рез цялото време обаче Fог имал църква, която е останала
вярна.
Cякои хора казват: Cа човек ще му трябва цял живот, за да
изучи ученията на всички религии, за да установи коя е
истинската Fожия църква?7
Hма и по-прост начин.7
Fожият начин!
Nържавните служители казват, че е много лесно да се
различи истинската банкнота от фалшивата.7
8е изучават основно белезите на истинските банкноти.

37

38

>ознават структурата на хартията, цвета на мастилото,
символите и правилния ред на серийните номера на
оригиналните.7
(опишете вашата валута)7
!огато погледнат дадена банкнота, могат бързо да разгледат
отличителните характеристики и да ги сравнят с тези на
оригинала.7
Ако липсва една от тях, банкнотата е фалшива.
Aъщото е и с истината.

39

40

6

Cе е необходимо да изучаваме дълго ученията на всички
деноминации, ако познаваме характеристиките на
истинската Fожия църква така, както са дадени в Fиблията.7
Fог не оставя човека постоянно да търси, защото в Aловото
Aи е оставил фактите:
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(8екст: Амос 3:7)7
Cаистина 4оспод Rехова няма да направи нищо, без да
открие Aвоето намерение на слугите Aи, пророците. (Амос
3:7)
41

42
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!нигата Откровение е резюме на всички пророчества в
Fиблията. 8я дава на хората специално прозрение за
последните дни.7
8ук е разкрито отстъпничеството и религиозното
объркване, което ще съществува в тези последни дни от
земната история. J Откровение се предсказва конфликтът
между църквата на Sристос и Aатана.7
J 12-та глава се дава панорамна картина на църковната
история от времето на Sристос до края на света:
(8екст: Откровение 12:1, 2)7
H голямо знамение се яви на небето – жена, облечена със
слънцето,

43

с луна под нозете й и на главата й – корона от дванайсет
звезди.

44

8я беше непразна и викаше от родилни болки, като се
мъчеше да роди.7
(Откровение 12:1, 2)
45

46

8ук Fог представя жена в бяло, облечена в слънцето,
застанала върху луната и с корона от 12 звезди.7
!акво означава всичко това?7
J библейските пророчества чистата жена представлява
Fожия народ – Cеговата църква.7
>ророк Gремия пише:
(8екст: Gремия 6:2)7
Оприличих Aионовата дъщеря на красива и изнежена жена.
(Gремия 6:?)7
!ой е Aион? Tрез пророк Hсая Fог казва:

47

7
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48

(8екст: Hсая 51:16)7
... Nа река на Aиона: 8и си =ой народ. (Hсая 51:16)7
!ато свържем тези два текста, виждаме, че Fог използва
символа девица, за да изобрази Aвоята истинска църква.
Апостол >авел използва същата терминология, за да опише
църквата в !оринт.
(8екст: 2 !оринтяни 11:2)7
... >онеже ви сгодих с един мъж, да ви представя като чиста
девица на Sриста. (2 !оринтяни 11:2)

49

50

(8екст: Откровение 17:3–5)7
Rоан обаче вижда и друга жена, която описва в Откровение
17-та глава:7
... Jидях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни
имена...
Mената беше облечена с багреница и червено и украсена със
злато, със скъпоценни камъни и с бисери,

51

и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и с
нечистотиите от нейното блудство.

52

H на челото й имаше написано това име:

53

8АRCА, JGLH!HR JАJHLОC, =АR!А CА
FLУNCHVH8G H CА 4CУAО8HH8G CА KG=Я8А.7
(Откровение 17:3–5)
54

8
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55

8ози символичен език описва една нечиста жена –
фалшивата църква. >адналата църква е била невярна на
Sристос и е направила компромис с библейската истина.7
Hсус използва подобни думи, с които описва хората, които
изоставят Fожиите учения и отиват в света:
(8екст: Яков 4:4)7
>релюбодейци! Cе знаете ли, че приятелството със света е
вражда против Fога... (Яков 4:4)

56
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57

Aледователно падналата жена сизволизира фалшивата
църква, а чистата жена – чистата църква. Nа разгледаме
отново пророчеството за чистата жена.7
Tиста жена=Tиста църква7
Xалшива жена=Xалшива църква
(8екст: Откровение 12:2, 4)7
8я бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше
да роди...

58

H змеят застана пред жената, която щеше да роди,

59

за да изяде чедото й, щом роди.7
(Откровение 12:2, 4)7
!ой е този змей, който стои пред жената и чака да погълне
детето, щом се роди?
60

(8екст: Откровение 12:7–9)7
H стана война на небесата: излязоха =ихаил и неговите
ангели да воюват против змея, и змеят воюва заедно със
своите ангели,
61

обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на
небето.

62

9
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H свален биде големият змей, оная старовременна змия,
която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена;

63

свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно
с него.7
(Откровение 12:7–9)
64

(8екст: Откровение 12:5)7
J Откровение се описва и детето: H тя роди мъжко дете,
което има да управлява всичките народи с желязна тояга.
65

и нейното чедо бе грабнато и занесено при Fога, дори при
Cеговия престол.7
(Откровение 12:5)
66

Aамо едно дете в историята на света управлява всичките
народи с желязна тояга; и е грабнато и занесено при Fога,
дори при Cеговия престол. 8ова е Hсус. !огато говори за
Jторото пришествие на Sристос,
67

(8екст: Откровение 19:15)7
Rоан казва: Hз устата =у излизаше остър меч, за да порази
с него народите.
68

и 8ой ще ги управлява с желязна тояга... (Откровение
19:15)7
Апостол >авел казва как Hсус е бил занесен при Fожия
трон.
69

(8екст: Gфесяни 1:20)7
Fог ... 4о възкреси от мъртвите и 4о тури да седне от
дясната Aи страна на небесата. (Gфесяни 1:20)
70
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71

72

Jойната, която започнала на небето, се е преместила в
нашия свят. Nействайки чрез езическия 0им, Aатана се е
опитал да отнеме живота на Hсус веднага след раждането
=у.7
0имският управител Hрод заповядал избиването на всички
момченца на възраст под две години, но ангел предупредил
=ария и Rосиф да избягат с Hсус в Gгипет.
Nяволът изкушавал Hсус през цялата =у служба, надявайки
се да попречи на плана на Hсус да спаси падналия свят.
Sристовото тяло провиснало на кръста, Aатана помислил,
че е спечелил битката.7
>разният гроб обаче е сигурното поражение на Aатана.

73

74

Jсички христови ученици с изключение на един умрели от
мъченическа смърт.7
Ако искате да нараните някой родител, как можете да го
засегнете най-много?7
!ато нараните децата му.7
Aатана не може повече на навреди на Hсус.7
8ой, разбира се, е на небето.7
Aатана напада злонамерено последователите на Hсус.
Апостол >авел бил обезглавен извън 0им.7
Sриситяните били измъчвани и хвърляни в тъмница,
мнозина запечатали свидетелството си с кръвта си.

75

76

Nокато учениците били живи, църквата държала много
твърдо истината.7
Aлед смъртта на учениците с течение на времето някои
християни направили компромис с вярата си и в църквата
навлезли фалшиви учения.
>рез втората половина на втори век повечето църкви приели
нова форма;

77
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Sристос възкръснал и се възнесъл пред 8рона на Aвоя Отец.
>ророчеството се изпълнило така, както било пророкувано!
>роваляйки се в опита си да унищожи Fожия Aин, Aатана
обърнал гнева си към жената или Sристовата църква.
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първоначалната простота изчезнала с измирането на старите
ученици.7
(Vърковно изследване, с. 51)
78

79

>рез четвърти век император !онстантин се опитал да
укрепи 0имската империя, като обедини езичниците и
християните в една велика религиозна система.7
J резултат християнството станало много популярно.
Gзичниците се кръщавали в църквата, внасяйки много от
вярванията и обичаите си. Vърквата възприела тези заблуди
и изгубила от погледа си своята цел.
Gдин историк пише: Eо се отнася до начина на мислене и
обичаите, новите християни били същите стари езичници...
8яхното нахлуване в църквите не заличило езичеството.

80

Cапротив, ордите от кръстени езичници допринесли за
размиването на моралните сили на организираното
християнство от езичеството до степен на безсилие.
(Sристиянски векове: !ратка история, с. 58)
81

82

>рез това време обаче много християни останали верни на
Fожията истина и застанали твърдо против промените,
настъпили в църквата.7
8е отказали да направят компромис с убежденията си и
много от тях били преследвани заради това.7
Aкоро римските императори издали заповед според която
отхвърлянето на фалшивите ритуали на държавната църква
се смятало за престъпление, наказвано със смърт.
(8екст: Откровение 12:13) >редвиждайки всичко това, Rоан
пише: ... Kмеят... започна да преследва жената, която бе
родила мъжкото дете. (Откровение 12:13)7
!акво се е случило с жената?

83

(8екст: Откровение 12:6)7
... Mената побягна в пустинята, където имаше място,
приготвено от Fога,
84
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85

за да я хранят там хилада двеста и шейсет дена. (Откровение
12:6)7
Kабележете, че Fог посочва времето, през което Cеговият
народ ще бъде преследван – 1260 дни.7
Jече видяхме, че в библейските пророчества всеки ден
отговаря на една буквална година.
(8екст: Gзекиил 4:6)7
Gзекиил пише: ... >о едни ден ти определих за всяка година.
(Gзекиил 4:6)

86

87

Hсторията потвърждава точно библейското пророчество.
0имският император Юстиниан заповядал на римския
генерал Jелизарий да помете последните две ариански сили,
които се противопоставяли на църквата на 0им.
88

89

90

91

>оследните противникови сили били елиминирани през 538
г.сл.Sр. и Юстиниан обявил епископа на 0им за главата на
църквата, истинският и ефективен коректор на еретизма.7
Kапочнало управлене на нетърпимост към така наречените
еретици.
Jерните християни, които продължили да ценят истините,
разкрити в Fожието Aлово, разбрали, че единственият начин
да запазят вярата си е да бягат – изпълнявайки по този начин
пророчеството в Откровение.7
Mената избягала в пустинята.
Jалдензите, албигойците и други верни християни избягали
в Алпите в Aеверна Hталия и Южна Xранция, а хугенотите
се разпръснали в цяла Xранция. Kаселили се в усамотени
долини, отдалечени пещери и високи планини. Fили
преследвани като обикновени престъпници и мнозина били
избити.7
!акво било престъплението им? Cе искали да се откажат от
ученията на Hсус.

13
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H така преследването на Fожия верен народ според
пророчеството в Откровение щяло да продължи 1260
години.
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92

93

=илиони християни предпочели да умрат вместо да
направят компромис с вярата си.7
Cякои историци смятат, че броят на избитите е 50 милиона.7
=ного от избитите били измъчвани от хора, изповядващи
христянската вяра и смятащи, че изпълняват Fожията воля!
Cакрая Fожията истина победила.7
Fиблията била преведена на езика на хората и след
изобретяванто на печатната машина се разпространила по
цял свят. Fожията истина повече не можела да се скрие.
Cастъпило времето да се разкрие!
Aмелите реформатори разгласявали смело Fожието Aлово,
като Sус и Rероним, които били изгорени на клада.

94

Nруги, подобно на Lутер, Уиклиф и 8индал, били
преследвани и гонени.

95

Aлед откриването на Америка преследваните християни от
Gвропа намерили нова свобода и ново убежище.

96

Cа бреговете на Cовия свят били положени основите на
гражданската и религиозната свобода.

97

98

14

(Jидео: 10 сек.) >рез 1798 г. настъпил край на вековете на
компромис и преследване, пророкувани в Откровение 12-та
глава.7
8ова станало, когато Cаполеон изпратил генерал Fертие да
плени папата – точно 1260 години след периода на
преследване, започнал през 538 г.
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99

!огато този пророчески период завършил, Fог все още имал
група верни последователи, които в своите учения се
придържали към Fиблията.7
>ророчеството предсказва, че Aатана ще насочи гнева си
към Fожията църква, отанала след този пророчески период:
(8екст: Откровение 12:17)7
8огава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва
против останалите от нейното потомство,

100

101

Остатъкът е парче, което е останало от нещо голямо.7
>о същия начин остатъкът от Fожията църква е последната
част от тази църква – църква, която съществува в самия
край на времето преди Jторото пришествие на Hсус.
102

103

>ревеждайки литературно този текст, можем да кажем:
Nяволът се ядоса... и отиде да воюва с църквата на
последното време.7
Aатана е разгневен на Fожия народ, който продължава да
следва Fожията истина в тези последни дни.
Rоан ни представя двете характеристики, по които можем да
различим тази църква на последните дни:7
Kмеят се разяри против жената и отиде да войва против
останалите от нейното потомство,

104

които пазят Fожиите заповеди и държат свидетелството за
Hсус Sристос. (Откровение 12:17)7
8ози остатък са хората, които пазят всички Fожии
заповеди.
105

Hмат свидетелството за Hсус Sристос

106

15
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които пазят Fожиите заповеди и държат свидетелството за
Hсус Sристос.7
(Откровение 12:17)
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107

Cе учи ли всяка църква, че трябва да спазваме Fожиите
заповеди?7
Cе съвсем! Nнес много религиозни общности учат своите
членове да нарушават Fожиите наставления по един или
друг начин.7
Cякои църкви например проповядват поклонението на
образи.7
Nруги не зачитат святостта на Fожието име.
(8екст: Hзход 20:8–10)7
4оляма част от религиозния свят е забравила за паметника
за Aътворението, описан в четвъртата заповед:7
>омни съботния ден, за да го освещаваш.

108

Zест дни да работиш и да вършиш всичките си дела,

109

а на седмия ден, който е събота на 4оспода, твоя Fог. (Hзход
20:8–10)

110

(8екст: Откровение 12:17)7
Fожият остатък или църквата на последните дни не само ще
пази Fожиите заповеди, но в пророчеството се казва, че ще
държи свидетелството за Hсус Sристос. (Откровение 12:17)
111

(8екст: Откровение 19:10)7
J Откровение 19:10 се казва: ... духът на пророчеството е да
свидетелстваме за Hсус.
112

16
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113

Fожията църква на последното време ще има дарбите на
духа, включително и духа на пророчеството.7
>о-късно ще изучим подробно този специален дар.7
Fог дава още няколко специални характеристики, с които да
ни помогне в търсенето на Cеговата църква на последните
дни.7
Cеговият народ ще има мисията да представи на света
евангелието, защото Hсус е поръчал на църквата Aи:
(8екст: =атей 28:19, 20)7
Hдете, прочее, научете всичките народи
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114

и кръщавайте ги в името на Отца, и Aина, и Aветия Nух,

115

като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето,

116

Аз съм с вас през всичките дни до свършването на века...
(=атей 28:19, 20)

117

118

Kаръката да проповядваме вечното евангелие на целия свят е
символизирано в Откровение 14-та глава от три ангела,
които летят в небето.7
>ървата част от тази тройна ангелска вест подчертава две
велики истини, които трябва да достигнат до всеки човек:
(8екст: Откровение 14:6, 7)7
H видях друг ангел, че летеше посред небето,

119

17
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който имаше вечното благовестие, за да прогласява на
обитаващите на земята

120

и на всеки народ и племе, език и люде.

121

H каза със силен глас: Fойте се от Fога и въздайте Cему
слава, защото настана часът, когато 8ой ще съди;

122

и поклонете се на 8ози, !ойто е направил небето и земята,
морето и водните извори. (Откровение 14:6, 7)

123

124

8ова предупреждение напомня на хората, които живеят в
последното време на земята, че денят на съд е настанал.7
8ова е също е напомняне за великия паметник на Fожията
творческа мощ, седмия ден – събота.7
Jтората част от тази тройна ангелска вест се намира в осми
стих:
(8екст: Откровение 14:8)7
H видях един друг ангел, втори, следваше изподире и
казваше: >адна, падна великият Jавилон,

125

126

18

който напои всичките народи от виното на своето разпалено
блудстване.7
(Откровение 14:8)7
8ази вест призовава Fожиите верни люде да се отделят от
объркания религиозен свят. 8яхното внимание трябва да
бъде обърнато върху отстъпничеството на съвремената
религия.7
>оследният и най-тържествен призив е даден в третата част
от това пророчество:
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(8екст: Откровение 14:9, 10)7
H друг, трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен
глас:
127

Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме
белег на челото си или на ръката си,

128

той ще пие от виното на Fожия гняв...7
(Откровение 14:9, 10)

8ози свят трябва да бъде предупреден срещу поклонението
на звяра, на неговия образ и получаването на неговия белег.

130

(8екст: Rоан 10:16)7
Hсус казва: H други овце имам, които не са от тая кошара, и
тях трябва да доведа,
131

и ще чуят гласа =и и ще станат едно стадо с един пастир.
(Rоан 10:16)

132

133

Fог има верни последователи във всичките църкви, но ще
дойде време, когато ще има само една истинска кошара, или
една истинска църква.7
Hсус казва, че Cеговите овце ще бъдат призовани да излязат
от тези други кошари, които не са последвали напълно
ученията на Fожието Aлово.

19
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(8екст: Откровение 18:4)7
Rоан предсказва това време: H чух друг глас от небето,
който казваше: Hзлезте от нея, люде =ои,
134

135

за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й.
(Откровение 18:4)7
Fожиите верни последователи ще бъдат призовани да
излязат от религиозната заблуда и объркване, което ще
съществува в края на времето.7
Eе поискате да разберете как се описват в Fиблията хората,
призовани от религиозната бъркотия, която ще съществува
непосредствено преди завръщането на Hсус.
(8екст: Откровение 14:12, 14)7
8ук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят
Fожиите заповеди и вярата в Hсус.

136

H видях, и ето, бял облак, и на облака седеше един, който
приличаше на Tовешкия Aин,

137

имайки на главата Aи златна корона и в ръката Aи остър
сърп. (Откровение 14:12, 14)

138

Cека разгледаме накратко някои от отличителните
характеристики на Fожията църква на последните дни така,
както са дадени в Fиблията:
139

Fожията църква на остатъка ще се появи след периода на
ужасно преследване, който приключва през 1798 г.

140
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8ези хора ще имат вяра в Hсус, която ще ги води към пазене
на всички Fожии заповеди.

141

8е ще прогласяват на целия свят специалната
предупредителна вест от Откровение за >ришествието на
Hсус.
142

8е ще имат дарбите на Nуха, включително дарбата на
пророчеството.

Cа пръв поглед всички църкви могат да изглеждат еднакви,

144

145

но когато изучавате описанието на истинската църква в
Cеговото свято Aлово, става много лесно да се елиминират
онези, които не притежават тези библейски
характеристики.7
Cавярно сте търсили, опитвайки се да пресеете заблудите в
съвремения религиозен свят и оглеждайки се за Fожията
църква на последните дни.7
Jярвам, че има само една истинска църква. 8я вярва в
Fиблията, стреми се към Sристос, пази съботата и това е
световното адвентно движение.7
Gто защо аз съм адвентист от седмия ден.7
Jярвам, че тази църква отговаря на всички характеристики.
Nокато изучавахме това забележително пророчество, ясно
може да се види, че Fог има специална вест и специални
хора, които разнасят тази вест на света.7
Cе е достатъчно обаче да се знаят тези библейски факти.

146
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Kа да имаме мир и щастие, което идва от пълното следване
на Hсус Sристос, е необходимо да последвате истината,
открита в Fожието Aлово, защото Hсус казва:
147

(8екст: Rоан 13:17)7
!ато знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. (Rоан
13:17)
148

149
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Fог ви кани да вземете едно от най-важните решения в
живота си.7
Jрявате ли, че Fожието Aлово се проповядва чрез тези
серии?7
Jярвате ли, че Aветият Nух впечатлява сърцата ви по време
на тези серии?7
!огато чуем Fожието Aлово, когато слушаме Fожията
истина, Aветият Nух ни приканва да вземем решение.7
Aега е моментът да вземете решение.7
Mелаете ли да кажете: Nа, 4осподи, приемам 8воето Aлово.
Nа, Hсусе, искам да последвам 8воята истина. Nа, Hсусе,
предавам се на подбудата на Aветия Nух. Отсега нататък ще
8е последвам във всичко. Hзбирам да ходя в пътя на
истината.7
Ако това е вашето решение, нека се изправим, за да се
помолим.

21 – !ест отвъд звездите
!ог все още говори чрез ,воите пророци

1

0 различни части на света учените използват мощни
радиотелескопи, за да търсят сигнали от извънземното
пространство.
2

:е се надяват, че някой ден ще чуят вест от разумни
същества от друг свят.

4

5

<ма доказателства, че от хиляди години към >емята се
излъчва едно съобщение, но малцина му обръщат внимание.@
:ова е вест от ,ъздателя на тази планета – вест на любов от
!ога, Bойто се опитва да спечели отново ,воите
разбунтували се деца.
Cазделението между !ога и човешката раса не винаги е
съществувало.@
Fа планетата >емя всичко е започнало много красиво – един
съвършен свят за двама съвършени човека, сътворени по
!ожия образ!
(0идео: 7 сек.) !ог идвал в техния дом-градина, разхождал
се и разговарял с тях лице в лице.@
Gредставете си само как се движат заедно в прохладата на
вечерта!

6

:ова е било !ожието намерение – красиво съвместно
общуване!@
Fямало нищо, което да ги раздели.@
Fавярно времето, прекарано заедно, е било прекрасно!
7

:ъжно е да се отбележи, че това взаимоотношение на любов
и общуване продължава толкова кратко, записано е само на
първите две глави на !иблията.
8

1
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От третата глава на !итие научаваме трагичната история.
Адам и Jва съгрешили.

9

:е се обявили против !ожието управление на съвършена
любов. Kрехът разделя. Kрехът и !ог са несъвместими. Адам
и Jва не можели повече да имат директна връзка и общуване
с !ога.
10

:е послушали змията Lуцифер и се покорили на него вместо
на !ога – и това било грях.

11

(:екст: !итие 3:8)@
0 !иблията пише: < при вечерния ветрец чуха гласа на
Kоспода !ога, като ходеше из градината,
12

и човекът и жена му се скриха от лицето на Kоспода !ога

13

между градинските дървета. (!итие 3:8)@
Адам и Jва се скрили! Fе искали да погледнат !ога, но да се
скрият от Fего. :ова е последицата от греха.
14

Kрехът разделя и унищожава сърдечните взаимоотношения
между !ог и човек, между човек и човек.

15

(:екст: <сая 59:2)@
Gророк <сая пише: Fо вашите беззакония са ви отлъчили от
!ога ви
16

2
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17

18

и вашите грехове са скрили лицето Nу от вас, та не ще да
чува... (<сая 59:2)@
Oа, грехът може да ни раздели от !ога, но не може да ни
раздели от Fеговата любов.@
!ог намерил начин да поддържа връзка с грешните ,и деца.@
Lюбовта винаги открива начин да поддържа връзка!
!ог намерил друг начин, за да общува със ,воите деца на
планетата >емя – начин да ни ръководи, наставлява и
разкрива ,воите планове.@
:ой избрал мъже и жени, на които поверил задачата да
бъдат Fегови говорители, да предават любовта и плановете
Nу на човечеството.
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,ред хората, които избрал, били Nойсей, Nариам, ,амуил,
<лия, Oевора, <сая, Jремия и много други.

19

Gророците и пророчиците били !ожиите говорители!

20

Gо този начин !ог казвал: Обичам те, грижа се за теб и
искам да ти помогна.

21

0 !иблията са записани много разговори между Kоспода и
различни личности, но това не е същото, както разговорите
и общуването, на което Адам и Jва се радвали в Jдемската
градина.
22

3
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23

24

Gонякога !ог говори чрез ,ветия Oух, понякога чрез
святите ангели, а друг път чрез хора, които избира да Nу
бъдат вестители.@
Gрез първите 2500 години от човешката история не е имало
писмено откровение от !ога според откритията, които
имаме.@
0ероятно хората, поучавани от !ога, са предавали !ожиите
вести устно.@
Fай-често употребяваниото средство, което !ог използва, за
да общува със ,воя народ,
(:екст: Амос 3:7)@
са пророците и пророчиците – мъже и жени, които говорели
от името на !ога, движени от ,ветия Oух.@
:ова не бива да ни учудва, защото в !иблията се казва ясно:
Fаистина Kоспод Pехова няма да направи нищо, без да
открие ,воето намерение на слугите ,и, пророците. (Амос
3:7)
Fека видим как тези пророци са получавали вестите си:

25

(2 Gетрово 1:21)@
>ащото никога не е идвало пророчество от човешка воля,

26

но святите човеци са говорили от !ога, движими от ,ветия
Oух. (2 Gетрово 1:21)@
Cазбира се, !ог е имал пророци и преди Gотопа по времето
на Fой.
27

(:екст: Юда 14)@
Jнох проповядвал 0торото пришествие на Rристос: >а тях
пророкува и Jнох, седмият от Адам, като рече,
28
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Jто, Kоспод иде с десетки хиляди ,вои светии. (Юда 14)@
Jнох е първата личност, спомената в !иблията, която е
имала дарбата на пророчеството.@
<мало обаче и други!
29

30

,лед потопа откриваме много пророци и пророчици
включително Nариам, Oевора, Jремия, <сая, Jзекиил и
други.@
:е били проповедници на правда. !или морални и духовни
водачи, говорещи от името на !ога.
Gонякога !ог открива волята ,и на пороци и пророчици
чрез видение, понякога чрез сън или чрез !ожието ,лово.@
:ова обаче винаги става чрез ,ветия Oух.

32

(:екст: Sисла 12:6)@
Kоспод казва: ... Ако има пророк между вас, Аз, Kоспод, ще
му стана познат чрез видение,
33

34

на сън ще му говоря. (Sисла 12:6)@
Gонякога !ожиите вестители са били инструктирани да
говорят от !ожие име, друг път – да запишат Fеговата вест.@
0същност !иблията е продукт на службата на пророците.@
0секи автор е бил част от !ожия план.
0сички са говорели и писали за !ога движени от ,ветия
Oух. Sрез тях !ог изпращал на децата ,и ,воите послания,
изпълнени с любов.

35
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31

(:екст: Oеяния 3:21)@
0 !иблията пише: ... !ог е говорил от века чрез устата на
святите ,и пророци.@
(Oеяния 3:21)@
Oруг пророк е Fой, предсказал унищожението на света чре
потоп 120 години преди това.
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Gо този начин :ой казва: Обичам ви, искам да поддържаме
връзка с вас.@
!ог иска най-вече да знаем, че :ой копнее за времето,
когато ще можем да общуваме с Fего лице в лице.
36

37

0сички автори на Fовия >авет – Nатей, Nарк, Lука, Pоан,
Gавел, Яков, Gетър и Юда – са били част от този план.@
0сички те са имали дарбата на пророчеството. Jстествено
по това време е имало и други, които говорели за !ога –
,имон, 0арнава, Анна,
(:екст: Oеяния 21:9)@
и четирите дъщери на Uилип, ... които пророкуваха. 0сички
те са били инструменти, които !ог използвал, за да разкрие
волята ,и и да укрепи ранната християнска църква.

38

:огава <сус дошъл и разкрил лично с думи и дела какъв е
!ог. ,ветът не е имал по-красноречиво свидетелство за
!ожията любов и грижа.
39

40

<зминали 19 века от Kолгота и все още мъже, жени,
момчета и момичета продължават да коленичат пред кръста
и да се заклеват във вечна вярност и посвещение на
,пасителя на света. 0 !иблията се казва, че когато се
върнал на небето, <сус дал на хората дарби, които да
укрепят и насърчат последователите Nу:
(:екст: Jфесяни 4:8)@
>атова казва: Bато възлезе на високо, плени плен и даде
дарове на човеците. (Jфесяни 4:8)@
Bакво представляват тези дарби?

41

(:екст: Jфесяни 4:11–15)@
0 !иблията се казва: < :ой даде на едни да бъдат апостоли,
други пророци, други пък благовестители, а други пастири и
учители, (Jфесяни 4:11)
42
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>ащо <сус е дал дарби на църквата? 0 стих 12 се казва: >а
делото на служенето, за назиданието на Rристовото тяло, с
цел да се усъвършенстват светиите.
43

Oокога ще има подобни дарби в църквата? Oокле всички
достигнем в единство на вярата и на познаването на !ожия
,ин в пълнолетно мъжество,
44

в мярката на ръста на Rристовата пълнота. (стих 13)@
0 !иблията се казва, че тези дарби ще осигурят стабилност
на църквата и ще укрепват вярващите.

>а да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки
вятър на учение,

46

чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни
хитрости. (стих 14)@
>абележете на кое място е дадена дарбата на пророчеството
в списъка с духовни дабри, както апостол Gавел ги нарича.
47

(:екст: 1 Bоринтяни 12:28)@
< !ог е поставил някои в църквата да бъдат първо апостоли,
второ пророци... (1 Bоринтяни 12:28)
48

Oарбата на пророчеството е на второ място веднага след
тази на апостолите. :ова е била много важна и необходима
дарба за правилното функциониране на църквата.
49
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50

Апостол Gавел свързва дарбите на Oуха с различни части на
човешкото тяло. :ой казва, че всичките органи – очите,
главата, устата и т. н. – са необходими за хармоничното и
правилно функциониране на тялото.@
:ака е и с църквата.@
!ез видение например църквата е сляпа!
(:екст: Gритчи 29:18)@
Oето няма пророческо видение, людете се разюздават, а
който пази закона, е блажен. (Gритчи 29:18)

51

Nожете обаче да запитате: Bакво е станало с дарбата на
пророчеството сред възнесението на Rристос на небето и
смъртта на всичките Nу ученици?
52

53

Fе след много поколения църквата станала небрежна,
започнала да допуска компромиси и не останала вярна на
!ога и Fеговия закон.@
Jремия е записал какво е станало, когато <зраил отстъпил
от принципите си за известен период от време:
(:екст: Gлачът на Jремия 2:9)@
... >аконът го няма и пророците й не получават видение от
Kоспода. (Gлачът на Jремия 2:9)

54

Bогато ранната църква възприела езическите обичаи и
ритуали, пренебрегвайки фундаменталните истини на
!иблията, духовните дарби били оттеглени една по една.
55

Gо време на отстъпничеството на църквата, или :ъмното
средновековие, библиите били оковани на монашеските
олтари.@
:е били написани предимно на еврейски, гръцки и латински.
56
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57

Fа обикновените хора било забранено на притежават или да
четат Gисанията.@
!ило разрешно само свещениците да четат и интерпретират
!иблията.@
Nалко били верните християни, които издигали !иблията и
нейните истини.@
0ъпреки преследването те мисионирали и разпространявали
откъсите от Gисанията, с които разполагали.@
Gосели семената на Cеформацията много преди Уиклиф,
Lутер и Rус.
(0идео: 8 сек.) Nартин Lутер и другите превели !иблията
на обикновения език на народа. Fастъпило преследване, но
то само усилило жаждата за !ожието ,лово.

Bогато хората започнали да изследват прилежно Gисанията,
били открити стари истини, скрити от векове. :е били
представени на вниманието на хората и в резултат
настъпило голямо религиозно пробуждане.
59

60

61

62

Gо това време възникнало ново християнско движение –
една група от посветени християни, някои от които
баптисти, други методиски, трети презвитериани – вярващи,
които започнали да изследват Gисанията и да се молят за
просветление.
Oокато изследвали !иблията, те открили в четвъртата
!ожия заповед велик паметник на Fеговото твореско дело –
един ден, който !ог наредил хората да помнят. Gрочели
книгата Откровение и видели описанието на !ожия народ от
последните дни:
(:екст: Откровение 14:12)@
:ук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят
!ожиите заповеди и вярата в <сус. (Откровение 14:12)@
Oокато чели и изучавали други текстове, разбрали, че
пазенето на !ожиите заповеди включва и пазенето на
библейския почивен ден събота.
:е приели този паметник на сътворението и започнали да
проповядват истината за съботата на света.

63
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64

(0идео: 11 сек.) Bакво станало с дарбата на пророчеството?
Oали !ог щял да издигне специалната дарба на
пророчеството сред народа на последното време, който пази
съботата? Oали !ог има предвид нещо специално?@
Cазумно ли е да се предполага, че !ог може да иска да каже
нещо специално на това поколение?@
Oали !ог в любовта ,и към съвременните хора иска да
поддържа връзка с нас?
(:екст: Pоил 2:28, 29)@
Sуйте: < след това ще излея Oуха ,и на всяка твар;

65

и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще
виждат сънища, юношите ви ще виждат видения

66

... преди да дойде великия ден и сташния ден Kосподен.
(Pоил 2:28, 31)

67

68

>абележете – !ог казва, че това ще стане непосредствено
преди великия и страшен ден Kосподен или преди 0торото
идване на <сус Rристос. !ожият народ ще има дарбата на
пророчеството по време на последните часове на земната
история.@
Отправяйки посланието си до църквата в Bоринт, апостол
Gавел заявява следното за !ожиите последователи:
(:екст: 1 Bоринтяни 1:7)@
:ака щото вие не оставате назад в никоя дарба, като чакате
явлението на нашия Kоспод <сус Rристос. (1 Bоринтяни
1:7)

69

0ече видяхме, че !ожият народ на последните дни ще се
характеризира като народ, който пази !ожиите заповеди и
държи свидетелството за <сус. (Откр. 12:17)
70
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търпението на светиите

71

и пазят !ожиите заповеди

72

и ще имат свидетелството за <сус.

74

(:екст: Откровение 19:10)@
Bазва се, че ... духът на пророчеството е да свидетелстваме
за <сус. (Откровение 19:10)@
, други думи свидетелството за <сус е да говорим за <сус
чрез пророческата дарба.@
,поред Откровение църквата, която остава !ожия канал за
поддържане на връзка в последните дни, има вяра в <сус,
пази всички заповеди на !ога и е благословена с дарбата на
пророчеството.
Oа, !ог и днес иска да поддържа връзка с нас. :ой има какво
да каже да днешното поколение.

75

Nожете да запитате: Bак да се предпазим от измама? Bак да
направим разлика между истинския !ожи пророк и
лъжепророка?
76

0инаги е съществувала възможността за измама. Gрез
цялата история е имало фалшиви и истински пророци.@
Fяма защо да се тревожим от лъжепророците, ако знаем как
да различим истинските.
77
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0 !иблията се дават специални характеристики,
идентифицирайки истинския пророк.

78

0естта на истинския пророк е в пълна хармония с !ожието
,лово и Fеговия закон.

79

(:екст: <сая 8:20)@
Fека прибегнат при закона и при свидетелството! Ако не
говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях.
(<сая 8:20)
80

Gредсказанията на истинския пророк се сбъдват винаги!

81

(:екст: Jремия 28:9)@
... Bогато се изпълни думата на пророка, тогава ще се
познае, че той е пророкът, когото Kоспод наистина е пратил.
(Jремия 28:9)
82

83

Gророчествата на истинския пророк са за поучаване на
църквата. Jдна от причините, поради които !ог дава дарбата
на пророчеството, е за изграждане на Fеговата църква. Ако
искаме да открием истинската дарба, трябва да открием
истинската църква. :е са свързани помежду си.
(:екст: 1 Bоринтяни 14:3, 4)@
А който пророкува, той говори на човеци за назидание, за
увещание и за утеха...

84

... а който пророкува, назидава църквата. (1 Bоринтяни 14:3,
4)

85
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<стинският пророк издига Rриистос като !ожи ,ин и
,пасител на човечеството:

86

(:екст: 1 Pоаново 4:1, 2)@
0ъзлюбени, не вярвайте на всеки, но изпитвайте духовете
дали са от !ога;
87

защото много лъжепророци излязоха по света.
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88

... 0секи, който изповяда, че <сус Rристос дойде в плът, е
от !ога. (1 Pоаново 4:1, 2)

89

<стинският пророк или пророчица може да се познае по
живота и делата си.

90

(:екст: Nатей 7:16, 18)@
От плодовете им ще ги познаете...

91

Fе може добро дърво да дава добри плодове; или лошо дърво
да дава добри плодове. (Nатей 7:16, 18)

92

0ъз основа на тези текстове става очевидно, че не всеки,
който се представя за !ожи пророк, е истински пророк.

93
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94

95

0естта на истинския пророк, животът и делата му трябва да
подкрепят и засилват пророческите вести в !иблията,
поученията и заповедите на !ога и Fеговото свято ,лово.@
< така, независимо кой какво говори за !ога, приложете
тези критерии! Ако съответстват, благодарете на !ога! Ако
не, следвайте предупреждението на Rристос да се пазите от
тях.
<скам да ви разкажа как !ог продължил да поддържа
връзка с народа ,и. :ова станало във време, когато
различни хора представяли пред света истините, скрити от
векове. :ова било по време на великото религиозно
пробуждане в началото на 19-ти век.@
,ъществувал огромен интерес към изучаването на !иблията
и молитвата.@
Fа специален интерес се радвали пророчествата на книгите
Oаниил и Откровение.
0ерни изследователи на !иблията изучавали пророчествата
и накрая стигнали до извода, че <сус ще дойде в техните
дни.

96

<зследванията им ги довели до извода, че това ще стане на
22 октомври 1844 г. :ази дата обаче отминала, а от славното
завръщане на <сус нямало и помен.
97

Cазочарованието било много горчиво. :о предизвикало
присмех, подигравки и представяне в погрешна светлина.

98

99

14

(0идео: 8 сек.) Gо-късно, след много молитви и задълбочено
изследване на !иблията, групата открила, че датата била
вярна, но събитието било различно!@
:е смятали, че светилището, споменато в Oаниил 8:14, е
земята, но грешали.@
0место земята да се очисти с огън трябвало да се очисти
небесното светилище. :ова означавало окончателно
оправдание на !ожия характер и управление.
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100

101

Rората били съкрушени. Cазочарованието изглеждало
непоносимо. Lюбящият !ог обаче никога не изставя
искрените търсачи на истината – :ой не изоставил и
адвентните вярващи в този момент на криза. <скал да знаят,
че :ой се грижи за тях и че ги обича и иска да им помогне.
>атова в този най-важен момент възстановил дарбата на
пророчеството на ,воя народ. <сторията е много вълнуваща
още от самото начало!
:ой избрал слабо 17-годишно момиче и му дал видение за
победата на !ожието дело. Jлън Rармон получила първото
си видение малко след Kолямото разочарование през
декември 1844 г.@
:я видяла как адвентният народ пътува по стръмна пътека
към небето, като пътят се осветявал от ярка светлина.

102

103

:ази млада жена, която се омъжила за адвентния пионер
Oжеймс Уайт и станала Jлън Уайт, останала вярна на
своето призвание. Gовече от 70 години тя говорила, писала,
поучавала и съветвала хората за !ога.@
,ферата на нейната служба и опит били изумителни, но найвеликото й дело, по собствените й думи, е да води мъже и
жени към по-голямата светлина – !иблията.
:я пише: Nалко внимание се обръща на !иблията и на !ог
даде една по-слаба светлина, за да води мъже и жени към поголямата ,ветлина. (Bолпортьорска служба, с. 125)

104

:я подкрепяла ,вещените Gисания като последна съдебна
инстанция по доктриналните въпроси. Fа хората, които
критикуват !ожието ,лово, тя пише:
105

Gридържайте се към !иблията, престанете да подлагате на
съмнение нейната достоверност, покорете се на ,ловото

106
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Bакво насърчение била тази вест за малката и разпръсната
група от адвентни вярващи, които по-късно станали
адвентисти от седмия ден.
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и нито един от вас няма да бъде изгубен. (<збрани вести,
кн.1, с.18)

107

108

109

110

Fито една писателка не е публикувала толкова много
религиозни материали, колкото Jлън Уайт в своите книги,
статии, брошури, трактати и лични писма. Gрез целия си
живот тя изявявала вестите на съвет и укор, получени от
!ога.
Fейните публикации обхващат съвети за победоносен
християнски живот, диета, здраве, предродилни грижи,
лекарства, брак и семейство, грижи за децата, възпитание и
много, много други.@
Nного от писанията й са на повече от сто години и
верността им е доказана от съвремените научни открития.@
Xитирана е от професори, лекари, журналисти като
авторитет в много от тези направления.
0ече покойният професор по хранене в Bорнълския
университет д-р Bлив N. Nакей заявява: Gисанията на Jлън
K. Уайт се цитират, защото съдържат насоки за хранене,
обхващащи цялото тяло. (Gриродна храна и земеделие, май
1958)
Още през 1864 г. Jлън Уайт пише: :ютюнът е отрова от
най-коварно и зловредно естество. . .

111

:ой е още по-опасен, защото последиците от него върху
организма са бавни и едва забележими.

112

113

16

Jдва обаче през 1957 г. Американската кардиологична
асоциация заключава, че пушенето причинява рак на белите
дробове!@
Nедиците по нейно време може да са поставяли под въпрос
твърденията й, защото тогава се е смятало, че тютюнът и
цигареният дим са ефективно лекарство за белодробни
болести.
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Gрез 1905 г. г-жа Уайт пише, че има канцерогенни бацили:
Rората непрекъснато консумират месо, което е пълно с
туберкулозни и канцерогенни бацили...
114

Gо този начин се разпространяват туберкулозата, ракът и
други смъртоносни болести. (Gо стъпките на 0еликия
Lекар, с. 313)
115

Cазбира се, днес използваме по-прецизно думата вирус.@
,лед 93 години списание Fюзуик публикува статия,
озаглавена 0ирусите стимулират развитието на рака

O-р Уендъл ,тенли – вирусолог в калифорнийския
университет и носител на Fобелова награда,

117

заяви, че според него вирусите причиняват повечето от
раковите образувания в човека. (Fюзуик, 18 юни 1956)

118

Gрез 1902 г. Jлън Уайт предупреждава, че ,ан Uранциско и
Оукланд ще бъдат посетени от !ога, защото се превръщат в
,одом и Kомор. (Cъкопис от 1902 г., с.114)
119

120

Fа 18 април 1906 г. в 5.12 ч. сутринта става голямото
земетресение в ,ан Uранциско.@
Gророчеството се изпълнило. Gредсказаното разрушение се
изпълнило точно както било заявено предварително.@
Oостиженията на г-жа Уайт са още по-изумителни, като се
имат предвид невероятните пречки и затруднения, с които се
борела през целия си живот.

17
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Fякой може да се пита коя е Jлън Уайт и какво
представлявала?@
Отговорът ни връща към 26 ноември 1827 г.
121

Fа тази дата в семейството на Юнис и Cобърт Rармон се
раждат две момиченца близначки – Jлизабет и Jлън – в
малкото село Kоръм, щата Nейн.@
Jлън била последното от осемте деца в семейството.
122

Fа деветгодишна възраст нещастен случай променил живота
й завинаги.@
0ръщайки се от училище, Jлън била ударена много лошо с
камък, хвърлен от нейна съученичка.
123

124

125

!ила в безсъзнание в продължение на три седмици. Fе могла
да продължи образованието си и изглеждало, че няма да
живее дълго.@
Fе успяла да завърши началните класове на официалното
образование.
,лед години Jлън се връща към деветата година от живота
си със смесени чувства.@
Fаистина е много тежко да не можеш да ходиш на училище,
да тичаш и да играеш със сестрите и братята си.@
<зглеждало, че един етап от живота й приключил, но
започвал друг.@
Jлън започнала да изучава жадно !иблията. Gосещавала
лагерни събрания и срещи за пробуждане и съживление по
домовете.
Jлън се кръщава на 26 юни 1842 г. след посещението на
методистко лагерно събиране в !ъкстън, Nейн. ,тава член
на Nетодистката църква.

126
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127

,лед великото разочарование от 22 октомври 1844 г. обаче
те се сринали. Jлън била дълбоко разочанована. Gлакала,
молела се и изучавала !ожието ,лово за отговор, както
правели много от адвентните вярващи. :огава !ог я
призовал за ,воя пророчица.@
Uизически тя не представлявала това, което очаквате да
представлява една пророчица. !ила на 17 години, страдала
от туберкулоза и болно сърце. 0ъпреки това през декември
1844 г. !ог говорил на Jлън във видение. Jто какво казва за
първата си реакция:
,лед като получих видението и !ог ми даде светлината, :ой
ми заповяда да я съобщя..., но аз се отдръпнах. !ях млада и
си помислих, че никой няма да ме чуе. (Jлън K. Уайт, писмо
3, 1847 г.)

129

0ъпреки че се чувства неподходяща и физически неспособна
за отговорностите на !ожия призив, тя приема с вяра
мисията, дадена й от !ога и продължила до края на живота
й.
130

Jлън и съпругът й Oжеймс Уайт работили заедно, като
споделяли с хората светлината, която !ог им давал.

131

132

:ехните победи и преданост са описани в много от нейните
писания.@
Gрез целия си живот Jлън Уайт била посветена християнка,
неуморна служителка на !ога и предана майка.@
!ила обичана от съпруга си, от семейството си и от хиляди
хора по света.
19
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Gо-късно Jлън и семейството й посещават няколко
събрания, провеждащи се в Gортланд, Nейн. Kоворителят
бил Уилям Nилър, бивш капитан от армията, който
изучавал внимателно !иблията.@
Gонеже проповядвал скорошното идване на Rристос, той и
последователите му били наречени адвентисти или
милеристи.@
,емейство Rармон било убедено в истинността на
Nилеровата вест.
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133

134

135

,ъпругът на Jлън Oжеймс Уайт умира в !атъл Bрийк,
Nичиган, на 6 август 1881 г .@
Oо гроба стояла Jлън, давайки обещание, че ще продължи
делото, на което и двамата били посветили неуморна служба
повече от 35 години!
Fякои от най-красивите и вдъхновени писания се появяват
след тази дата.@
:я продължила да работи сама още 34 години.@
Gророческата й служба я отвела в редица страни, където
наставлявала, поучавала и съветвала вярващите според
ръководството на Kоспода.
Yивотът и дейността на Jлън Kулд Уайт завършил на 16
юли 1915 г.@
!ила навършила 87 години.@
Gогребали я до гроба на съпруга й на гробището Оук Rил в
!атъл Bрийк, Nичиган.@
Fяколко седмици след смъртта й в един вестник било
публикувано следното изявление:
:я не проявяваше духовна гордост и не търсеше нечестна
печалба. Yивя и работи като пророк, достоен за най-голямо
уважение. (Oъ Fю Pорк <ндипендънт, 23 август 1915 г.)

136

Oа, гласът й е замлъкнал, ръката й почива. Fо безценните
съвети, упреци, наставления и насърчения на тази верна
!ожия говорителка ще продължат да водят !ожия народ до
крайната победа!
137

138

20

(0идео: 6 сек.) Fейното наследство за света е подарък на
любов – вест към земята от другия край на вселената, от
!ога на любовта, Bойто и днес иска да поддържа връзка със
,воите деца тук до Gришествието на Rристос. :огава помалката светлина ще избледнее, когато отново застанем в
славната светлина на !ожието присъствие, за да видим и
общуваме лице с лице с !ога в цялата Nу слава!
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Gреди много години в обширната пустош на !ечуаналанд,
Южна Африка, живеел примитивен бушмен на име ,укуба.@
Bато част от жителите номади той живеел изолиран от
света.@
Jдна зимна нощ се промъкнал в колибата си и се канел да
заспи.@
<зведнъж нощта станала по-ясна от ден. Gоявило се едно
светло същество и му казало да открие хората, които имат
Bнигата. :рябвало да намери хората, които се покланят на
!ога. ,укуба не знаел какво значи това. Bаква книга? Bак
да я прочете, щом я намери?@
Jзикът на бушмена се състоял от потраквания и гърлени
звуци, които се различават напълно от езиците на
останалите африкански племена. Fямал писмена форма.@
Fо ,ветещото същество, както ,укуба наричал ангела,
който му се явил, бил казал: Bнигата говори. Zе можеш да я
прочетеш.@
@
,укуба пътувал дни със семейтсвото си, търсейки книгата.
,тигнал до колибата на едни фермери от племето банту и
попитал дали знаят за хората, които имат Bнигата.
:уземецът се стъписал, когато чул, че бушменът говори на
неговия език банту.@
0еднага завел ,укуба при своя пастор. Gасторът се
развълнувал много от разказа на ,укуба и казал:
Gътуването ти приключи. ,укуба бил много щастлив.@
Gрез същата нощ обаче светлото същество му се явило
отново. :о казало, че това не са хората, които търси.
:рябвало да намери църквата, която пази съботата и пастор
Nои. Gастор Nои ще има Bнига и още четири кафеви
книги, които всъщност са девет. Fа следващия ден ,укуба
се помолил за някакъв знак. <скал насока за пътуването си.@
Bогато се помолил, в небето се появил един облак. ,укуба
тръгнал след него и го следвал седем дни. Облакът изчезнал
над едно село. :ам ,укуба потърсил пастор Nои и го
насочили бързо към дома му.@
@
,лед като ,укуба му разказал историята си на местен
диалект, пастор Nои донесъл една износена !иблията.
:очно тази е! – възкликнал Nои. – А къде са останалите
четири книги, които са всъщност девет?@
Оказало се, че преди години Jлън Уайт била написала девет
тома с наставления към !ожията църква, наречени
,видетелства към църквата. Gо-късно били обединени в
четири книги. :ърсенето на ,укуба приключило. :ой бил
открил хората с Bнигата. Открил пазителите на съботата –
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народ, благословен с пророческата драба. 0последствие той
и семейството му приели Rристос и се кръстили. ,танал
мисионер сред собствения си народ.@
!ог действа по чудни начини и днес, когато води мъже и
жени към ,воята истинска църква. Uактът, че вие чувате
днес тази история, не е случаен. Gодобно на ,укуба и вие
сте били водени. !ог ви води в ,воята истина. !ог ви дава
смелост да посрещнете бъдещето.@
@
Fавярно сте търсили истината с години. 0ярвам, че
търсенето ви е приключило. !или сте водени
свръхестествено към тази цел. Gодобно на ,укуба можете
да възкликнете: :ова е !ожията църква!@
Fе желаете ли да се присъедините към онези, които пазят
!ожиите заповеди и имат свидетелството за <сус? Fе
искате ли да се присъедините към !ожия народ на
последното време?@
Обмислете внимателно това обещание.@
:ова може да се окаже най-важното решение в живота ви.

22

22 – !ащо има толкова много възможности
!ак да открием истинската църква?
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2

0итали ли сте се някога защо има толкова много различни
църкви?7
Обикновеният човек се обърква.7
0овечето църкви заявяват, че единствено те притежават
истината.7
<апитвали ли сте се някога коя църква наистина има и
проповядва истината за =ога?
0риятелю, отговорът се намира в =иблията.7
? този объркан свят винаги можем да се доверим на
=ожието @лово, за да различим истината от заблудата!

3

Bнес нашата тема на изследване е: <ащо има толкова много
различни църкви?

4

(Dекст: Амос 3:7)7
Fаистина Gоспод Hехова няма да направи нищо, без да
открие @воето намерение на слугите @и, пророците. (Амос
3:7)
5

(?идео: 4 сек.) Bа отидем при =ожието @лово. 0омнете, че
няма значение какво мисля аз. ?ажно е дали е според
=иблията. Ако е според =иблията, значи го вярвам.7
Ако не е според =иблията – не е за мен!
6

<а да започнем изследването си, нека започнем с последната
книга от =иблията – Откровение.7
? шестата глава на Откровение се говори за четири конника.
7

1
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Dези конници представляват четири различни периода от
време за църковната история. Jрез тези периоди от време
разбираме развитието на различните църкви такива, каквито
са днес.
8

(Dекст: Откровение 6:1)7
K видях, когато Агнето отвори един от седемте печата,

9

и чух едно от четирите живи същества да казва като с глас
от гръм: Lла и виж. (Откровение 6:1)7
Kсторията на християнството е разкрита в шеста глава.
10

(Dекскт: Откровение 6:2)7
K видях, и ето бял кон, и яздещият на него имаше лък; и даде
му се корона,
11

и той излезе побеждаващ и да победи.7
(Откровение 6:2)

12

K така първата църква е църква на побеждаващата вяра. Dя
е белият конник. =ялото е символ на чистата вяра.

13

Fавярно животът през първи век след възнесението на Kсус
е бил много вълнуващ.

14

2
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15

Учениците били изпълнени с такава смелост и вяра, защото
били ходили и говорили с Kсус.7
Dе Gо видели възкръснал.7
Dе Gо видели да се възнася на небето.7
Dе знаели, че ще се върне отново.7
Dе вярвали в Fеговите обещания с целите си сърца.
Dе разнасяли добрата вест, евангелието с голяма смелост и
ентусиазъм на целия свят.

17

(Dекст: !олосяни 1:21–23)7
?същност добрата вест на спасение била проповядвана на
всяка част в познатия тогава свят. 0авел пише: K вас, които
бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите
си дела,
примири сега чрез Fеговата смърт

18

в плътското Oу тяло, да ви представи святи,

19

непорочни и безупречни пред @ебе @и,

20

ако останете основани и твърди във вярата

21

3
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16
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и без да се помръднете от надеждата, открита вам в
благовестието, което сте чули

22

и което е било проповядвано на всяка твар под небесата, на
което аз, 0авел, станах служител. (!олосяни 1:21–23)

23

24

25

26

27

(Dекст: Bеяния 5:14)7
K още по-голямо множество повярвали в Gоспода мъже и
жени се прибавяха.7
(Bеяния 5:14)7
? книгата Bеяния се казва, че всеки ден се кръщавали
хиляди хора.
(Dекст: Bеяния 2:47)7
... А Gоспод всеки ден прибавяше на църквата ония, които се
спасяваха.7
(Bеяния 2:47)7
Pърквата е тялото на Qристос.
Qората са се кръщавали в Kсус. !ръщавали се в Fеговото
тяло, което е църквата.7
<а първите ученици е било много важно да са верни на
Kсус.7
!огато учениците били предупредени да не проповядват в
името на Kсус, в =иблията се казва, че:
(Dекст: Bеяния 5:29)7
А 0етър и апостолите в отговор рекоха: 0одобава да се
покоряваме на =ога, а не на човеците. (Bеяния 5:29)7
!акто виждате, много по-важно е било да вършат =ожията
воля, отколкото да следват човешките традиции.
?ярата им била чиста, защото те били с Kсус. Dе вярвали в
това, в което Kсус вярвал. 0роповядвали това, което Kсус
проповядвал.

28

4
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29

Dова е същата вяра, от която имаме нужда днес – проста,
чиста вяра, която гледа напред към ?торото пришествие на
Qристос.7
?яра, която гледа напред към разпространяването на
спасението сред всичките ни приятели и съседи и до целия
свят, изпълнявайки великата евангелска поръчка, която
Kсус ни е оставил.7
Dова е чиста вяра. Dова е вярата на християните от църквата
през първи век.

30

!акво е видял Hоан, когато Kсус отворил втория печат?

31

(Dекст: Откровение 6:4)7
K излезе друг кон, червен; и на яздещия на него се даде да
вдигне мира от земята,
32

тъй щото човеците да се избият един друг; и даде му се
голяма сабя. (Откровение 6:4)7
Dук е символизирана вярата, изцапана с кръв.
33

<наем, че след 100 г.сл.Qр. започнали да откарват
християните в Rим, където ги избивали и много от тях били
давани за храна на лъвовете на големите стадиони в
Rимската империя.
34

5
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0ървата църква с побеждаваща вяра е символизирана от бял
кон. Dози период завършва през 100 г.сл.Qр.
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35

!акво ужасно време за християнската църква! ?ъпреки
всичко обаче църквата растяла.7
Lдин църковен историк от това време казва, че кръвта на
християните била като семе. !огато хората умирали и
давали живота си за Kсус, се посявало семе и тяхното място
заемали много нови хора.7
Bобрата вест на спасението се разпространила по цялата
Rимска империя и по целия тогавашен свят.
K така, червеният кон символизира вярата, изцапана с кръв.
?торият печат е християнската църква от 100 до 323
г.сл.Qр.

36

37

(Откровение 6:5)7
@ега Kсус отваря третия печат – третия период от
християнската църква.7
K когато отвори третия печат, чух третото живо същество
да казва: Lла и виж.
K видях, и ето, черен кон, и яздещият на него имаше везни в
ръката си.7
(Откровение 6:5)

38

Dози черен кон символизира вярата, която е направила
компромис.

39

(Dекст: Bеяния 20:29, 30)7
Аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас
свирепи вълци, които няма да жалят стадото,
40

41

6

и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят
извратено, та ще отвличат учениците след себе си. (Bеяния
20:29, 30)7
Dова е много тъжен период от развитието на християнската
църква.
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?реме на компромис с вярата – когато езичеството се
обединява с християнството. Bаниил е предсказал това.

42

(Dекст: Bаниил 8:12)7
K множеството биде предадено нему заедно с всегдашната
жертва поради престъплението им;

и той тръшна на земята истината, стори по волята си и успя.
(Bаниил 8:12)

44

0ървата голяма истина, изгубена през този период, е била
тази за спасението чрез вяра единствено в Kсус.7
@панието чрез Qристос било заместено от изискванията на
църквата.
45

Ако помните изученото дотук, според =иблията спасението
е подарък. Dо е дар, защото всички сме грешни и не го
заслужаваме. <аслужаваме да умрем, защото заплатата на
греха е смърт. =ожият дар обаче е вечен живот.
46

Още когато бяхме грешници, Qристос е умрял за нас. Dова е
ясното евангелие.

47

<а да получим този подарък, всичко, от което се нуждаем, е
да поканим Kсус в сърцата си.

48

Dогава Dой ни прощава всичките грехове.

49

7

22 – !ащо има толкова много възможности

43

22 – !ащо има толкова много възможности
K второ, Dой ще ни даде сили да престанем да грешим. Dой
ще ни даде сили да вървим в Fеговите стъпки.

50

0рез този период от християнската църква обаче, когато с
вярата бил направен компромис, простата спасителна
истина, простото евангелие, изявено в Kсус, било заменено
от изискванията на църквата.
51

52

?место да отидат смело до =ожия трон и да получат
Fеговата благодат и прощение, вместо да признаят
греховете си, както пише в =иблията, християните били
поучавани, че за да им се простят греховете, трябва да си
платят.
(Dекст: 1 Hоаново 1:9)7
? =иблията обаче се казва: Ако изповядаме греховете си,
Dой е верен и праведен да ни прости греховете и да ни
очисти от всяка неправда. (1 Hоаново 1:9)

53

54

55

Qристияните били поучавани, че трябва да отидат при
свещеника. Bа отидат при човек.7
Dе не можели вече да отидат смело до =ожия трон.
@пасението станало много сложно. Qората приели този
компромис, защото нямали =ожието @лово.
0о това време не било законно хората да имат =ожието
@лово. 0ечатните машини още не били изобретени и било
трудно да се отркият дори малки откъси от 0исанията.7
Oного хора приемали изискванията на църквата и
християнската вяра се опорочила.
?тората библейска истина, с която бил допуснат компромис,
се отнасяла за поклонение на предмети от дърво или камък
вместо на =ога, нашия @ъздател. ? Bесетте заповеди =ог
казва:

56

(Dекст: Kзход 20:4, 5)7
Fе си прави кумир, или какво да било подобие на нещо,
което е на небето горе,
57
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или което е на земята долу, или което е във водата под
земята;

58

да не им се кланяш, нито да им служиш, защото Аз, Gоспод
твоят =ог, съм =ог ревнив,

!ойто въздавам беззаконието на бащите върху чедата до
третото и четвъртото поколение на ония, които Oе мразят.
(Kзход 20:4, 5)
60

0о това време в църквата навлезли образи. ? Bесетте
заповеди се посочва ясно, че е грешно да се покланяме на
каквото и да е друго нещо, освен на =ога.
61

Dретата библейска истина, с която бил допуснат компромис,
се отнасяла до четвъртата заповед и деня за поклонение.7
Обърнете внимание какво се казва в =иблията за Bаниил,
който видял всичко това:
62

(Dекст: Bаниил 7:15)7
!олкото за мен, Bаниил, духът ми се наскърби дълбоко в
тялото ми и виденията на главата ми ме смутиха. (Bаниил
7:15)
63

Rазбрахме как император !онстантин наложил със сила
първия неделен закон: промяната на деня за поклонение от
седмия ден събота на първия ден от седмицата – неделя.
64
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65

(Dекст: Hоан 14:15)7
0омните ли, че Kсус е казал: Ако Oе любите, ще пазите
Oоите заповеди. (Hоан 14:15)?7
0о това време на компромиси с вярата любовта към Kсус
охладнява и много хора следват традициите вместо =ога.
Pърквата приема компромиса със съботата и се опитала да
промени деня за поклонение.7
Fа 21 май 1995 г. католическото издание @вета !атерина
заявява:

66

Fавярно най-смелото нещо, най-ревлюционната промяна,
осеществена от Pърквата, е станала през първи век. @вятият
ден,
67

=ожият ден за почивка, е бил променен от събота в неделя...
не по указание от 0исанията, но според чувството на
църквата за собствената й власт...
68

Qората, които смятат, че 0исанията трябва да бъдат
единствен авторитет, е логично да станат адвентисти от
седмия ден и да пазят съботата свято.
69

0оклонението в неделя, първият ден от седмицата, не е
според =иблията. Dова се признава от учени по цял свят!

70

!акто видяхме, промяната била постановена от римсикя
император !онстантин през 320 г.сл.Qр. и църквата я
възприела.
71

0риятелю, ако искаме да вършим това, което е записано в
=иблията, трябва да станем адвентисти от седмия ден! 0рез
този период на компромис езическият ден на слънцето
заменил =ожия свят почивен ден – събота.
72
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? книгата Kстория на Kзточната църква, страница 184, се
казва: От едната страна на неговите (на !онстантин) монети
са изписани буквите от името на Qристос, а от другата –
образа на бога слънце...
73

сякаш не се престрашава да се откаже от закрилата на
яркото светило. Fе е ли интересно?

=ог заявява съвсем ясно в заповедите @и:

75

(Dекст: Kзход 20:11)7
<ащото в шест дни Gоспод направи небето и земята, морето
и всичко, що има в тях,
76

а на седмия ден си почина; затова Gоспод благослови
съботния ден и го освети. (Kзход 20:11)

77

=ог заявява ясно волята @и, че иска Fеговият народ да пази
свято седмия ден, събота. ? =иблията се казва следното за
самото начало:
78

(Dекст: =итие 2:3)7
K благослови =ог седмия ден, и го освети,

79

защото в него си почина от всичките си дела, от всичко,
което =ог беше създал и сътворил. (=итие 2:3)

80
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Ако Dворецът =ог

81

благословил деня,

82

ако го е отделил от останалите,

83

84

ако го е осветил измежду всички останали дни, то, приятели
мои, човек няма право, нито власт да го променя! @тава
въпрос за поклонение, за послушание дали ще следваме
човешките традиции, или ще вършим това, което =ог е
казал.
Dова е периодът на вярата, която е направила компромис.
Pърквата с тази вяра е в периода 323–536 г.сл.Qр.

85

@тигаме до четвъртия период от християнската църква,
представен с блед кон.

86

(Dекст: Откровение 6:7, 8)7
K когато отвори четвъртия печат, чух гласа на четвъртото
живо същество, което казваше: Lла и виж.
87

K видях, и ето, блед конник и името на яздещия на него беше
смърт, и адът вървеше подире му;

88
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и даде им се власт над четвъртата част от земята да
умъртвяват с меч,

89

с глад, с мор и със земните зверове.7
(Откровение 6:7, 8)

91

Oъртва вяра – четвъртият печат.7
Dова е време на съюз между църква и държава. @ветата
Rимска империя вече е развита напълно и не само се е
превърнала в религиозна, но и в политическа държава.7
Dук има съюз между църква и политика.
<абележете следното изказване: Qристиянството станало
официална религия в Rимската империя и заело мястото на
езичеството.

92

Qристиянството по време на тъмните @редни векове може
да се определи като кръстено езичество. (Pърковна история,
втори век, гл. 2, част 7)
93

0омнете, че по това време хората нямали достъп до
=ожието @лово.7
!акто казахме, това е било противозаконно и печатната
преса още не е била изобретена.
94

Qората следвали традициите. Dе спазвали езичеството и
обредите, навлезли в църквата.7
Dова, за което говорим, е исторически факт.
95
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96

(?идео: 7 сек.) Lдинствената църква, която съществувала,
била Rимската църква. 0одчертаваме, че тук не
критикуваме отделните хора, но системата!7
0о цял свят има много прекрасни католически монаси,
свещеници и вярващи, които обичат Kсус много и търсят
истината. ?ажно е да се разбере защо сме на това
становище.
=ило е време на ужасен компромис и преследване на =ожия
народ.

97

Lто защо този период се нарича Dъмното средновековие.7
0етдесет милиона християни били убити заради вярата си.

98

Обърнете внимание на стъпките на компромиса:

99

традиции,

100

покаяние,

101

102

14

и индулгенции – всичко това навлязло в църквата. Oожело
да вземете пари и да си купите индулгенции, за да могат
роднините ви да излязат от чистилището или да заплатите за
себе си, за да не отидете в чистилището след смъртта си.7
Dова отново е пример за езичество в хриситянската църква.
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103

? =ожието @лово няма такова нещо като чистилище. ?
църквата нахлули образи, както и църковната йерархия и
догматика. 7
Fима =ожията истина ще остане потъпкана завинаги, може
да попитате вие.7
Rазбира се, че не, защото през тъмнината щяла да проникне
светлината на истината.

104

0ървите, направили стъпка напред в началото на тъмния
петнадесети век, били валдензите.

105

106

107

Dе преоткрили =ожието @лово, =иблията. =иблията е много
важна.7
Ако нямаме =ожието @лово, ако нямаме Fеговите писма, в
които =ог изразява любовта @и към нас, няма да имаме
посока в живота.
? @еверна Kталия откриваме историята на валдензите,
които вярвали в =иблията.7
?алденците преписвали =иблията на ръка и давали откъси
от нея на децата си. Bецата им зашивали тези стихове в
дрехите си и се отправяли надолу, към големите градове на
Lвропа.7
Dе предавали библейските стихове на хората, с които се
сприятелявали на пазарищата и университетите.
0оследиците обаче били много тежки – ако ги хванели, ги
изгаряли на клада. ?ъпреки че мнозина заплатили с живота
си, валдензите смятали за своя привилегия да поддържат
живо =ожието дело.

108

109

@лед валдензите дошъл реформаторът Ян Qус – библейски
последовател от 0рага.7
Qус и приятелят му Hероним открили, че е много по-важно
да се покоряват на =ога, отколкото на църквата или на
човек.
15
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0о време на реформацията чистата вяра на Kсус започнала
да се преоткрива.
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110

Dе изповядвали покорство и вяра в това, което казва =ог, а
не следване на църковните традици, и затова били изгорени
на клада.7
0епелта от огъня била пръсната в реката, вливаща се в
@редиземно море. 0одобно на това Rеформацията се
разпространила по целия свят.
@лед като Qус и Hероним били изгорени на кладата, един
мъж в Gермания на име Oартин Uутер открил библейската
истина за спасение единствено чрез вяра.

111

Fякои хора задават въпроса: <ащо Uутер не преоткрил
всички истини, изгубени през тъмните векове?7
=иблията отговаря:
112

(Dекст: Hоан 16:12) Kмам още много неща да ви кажа; но не
можете да ги понесете сега. (Hоан 16:12)

113

114

?ъзстановяването на библейските истини отнело време –
това било процес, изискващ време.7
Oинали стотици години, докато изгубим вярата в Kсус през
Dъмните векове.7
Fеобходими били години, за да може истините да бъдат
възстановени.
!огато Uутер починал, вярващите приели ученията му и
основали Uутеранската църква. <а тях Rеформацията
приключила със смъртта на Uутер.

115

От Gермания се спускаме към Vенева, Wвейцария, и
откриваме привърженик на =иблията на име Vан !алвин,
който
116
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в изследванията си установил, че християните не само
получават благодат и прощение и трябва да пристъпват
смело към трона на благодатта, но също че е важно да
израстват в Qристос.
117

K така, !алвин проповядвал доктрината за израстване,
която някои наричат освещение.7
!огато Gо приемем, Kсус ни дава сила да победим греха.

!огато !алвин умрял, последователите му възприели
учменията му и образували 0резвитерианската църква.7
!акто виждате, истината, веднъж изгубена през Dъмните
векове, започвала стабилно да се преоткрива.
119

@лед !алвин християните, изучаващи =иблията в различни
части на @еверна Lвропа, стигнали до извода, че вместо да
попръскват бебетата с вода,
120

трябва да следват примера на Kсус като всеки лично взема
решение за това и кръщението трябва се извършва чрез
потапяне.7
=или наречени анабаптисти.
121

!ръщението чрез потпяне – кръщаемият да се потопи
целият под водата, както е направил Kсус – това е много
важна истина, изгубена през Dъмните векове, тъй като
символизира умирането за греха и оживяването за =ога.
122

(Dекст: Rимляни 6:3, 4)7
Kли не знаете, че ние всички, които се кръстихме да
участваме в Kсус Qристос, кръстихме се да участваме в
смъртта Oу?
123

<атова чрез кръщението ние се погребахме с Fего да
участваме в смърт,

124
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22 – !ащо има толкова много възможности
тъй щото както Qристос беше възкресен от мъртвите чрез
славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. (Rимляни
6:3, 4)
125

<а да се кръстим, както Kсус е бил кръстен,

126

трябва да научим за Fего,

127

да изповядаме греховете си,

128

и да приемем Kсус за наш @пасител. Oного от тези
анабаптисти изгубили живота си, защото вярвали, че трябва
да вървят по стъпките на Kсус и да се кръстят, както Dой е
бил кръстен.
129

@ това скромно начало били положени основите на
=аптиската църква.

130

(Dекст: Oатей 28: 18, 19)7
Dогава Kсус се приближи към тях и им говори, казвайки:
Bаде Oи се всяка власт на небето и на земята.
131

Kдете, прочее, научете всичките народи,

132
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и кръщавайте ги в името на Отца, @ина и @ветия Bух.
(Oатей 28:18, 19)

133
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!акто виждате, всички тези реформатори преоткривали
истините, изгубени по време на Dъмните векове.7
Dехните последователи се обединявали в организации, които
по-късно се превърнали в големите протестански
деноминации като лутерани, презвитериани и баптисти.
Fакрая в Англия един мъж на име Bжон Уеслей започнал да
изучава =иблията.

136

137

=рат му Jарлз пишел красиви химни за Kсус и сметнали за
подходящо да ги пеят в църквата.7
Установили още, че е важно не само да се приеме дарът на
спасението, да сме послушни на =ога, да се кръстим и да
израстваме в благодатта, но основавайки се на =ожието
@лово да бъдем святи.7
Bжон Уеслей бил велик реформатор и когато починал,
последователите му приели поученията му заедно с тези на
другите реформатори и основали Oетодистката църква.
0осле в различни части на света като Южна Америка,
Lвропа и @еверна Америка хората започнали да изследват
=иблията, за да разберат нещо повече за ?торото
пришествие на Kсус.

138

Уилям Oилър от @еверна Америка изучавал обещанията на
Kсус от Lвангелието на Hоан, 14-та глава, както и
пророчествата от книгите на Bаниил и Откровение, и
установил, че Kсус ще дойде много скоро.
139
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Kсус е дал поръчение на @воята църква да отиде, да
проповядва и да кръщава.7
=аптистите реформатори следват и изпълняват тази
поръчка дори и до днес!
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K така, основавайки се на

140

библейските учения на валдензите,

141

на ученията на Qус за послушанието,

142

на ученията на Uутер за благодатта,

143

на ученията на !алвин за освещението или израстването,

144

на анабаптистките учения за кръщението,

145

и на ученията на Уеслей за святостта, Oилър добавил към
тези учения една много важна доктрина – близостта на
?торото пришествие на Qристос.
146
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147

@лед смъртта на Oилър Адвентното движение продължило.
Fеговите приятели разбрали, че когато умрат, хората
заспиват в Kсус, очаквайки възкресението. ? =иблията
пише съвсем ясно, че хората спят до момента на
възкресението, когато ще бъдат извикани от гробовете.7
!олко славно ще бъде утрото, когато ще се съберем с
любимите си хора!
Rанните адвентисти открили от =иблията, че
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148

1. @мъртта е сън.

149

2. Kсус идва скоро.

150

3. Dой ще съживи мъртвите при възкресението.

151

(Dекст: 1 @олунци 4:16)7
0онеже сам Gоспод ще слезе от небето с повелителен вик,
при глас на архангел и при =ожия тръба; и мъртвите в
Qристос ще възкръснат по-напред. (1 @олунци 4:16)
152
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(Dекст: Hоан 14:15)7
@лед смъртта на Уилям Oилър вярващите във ?торото
пришествие на Qристос открили думите на Kсус в Hоан
14:15: Ако Oе любите, ще пазите Oоите заповеди.7
!акто виждате, всички трябва да се стремим към сърдечна
връзка с Kсус.7
Fие искаме да пазим всичките Oу заповеди, защото Gо
обичаме. Fе само някои от заповедите, но всички.
21
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154

(Dекст: Oатей 15:9)7
Обърнете внимание какво казва Kсус в Oатей 15:9: Обаче
напразно Oи се кланят, като преподават за поучения
човешки заповеди.7
!олко вярно е това днес.7
Qората преподават човешки доктрини и наредби.
Fяма значение какво казва човек. ?ажно е какво казва =ог.

155
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Yо се отнася до поклонението, трябва да се покланяме на
=ога в съботния ден, който Dой е отделил за нас. Dова е
специален ден, даден от =ога за нас.7
!огато тези специални истини били преоткрити в =иблията,
хората които ги изучавали, се обединили и образували
Pърквата на адвентистите от седмия ден.7
? Kсая 58:13, 14 се предсказва, че ще има движение за
възстановяване на проломите в =ожия закон. ? текста става
дума за този специален ден.
(Dекст: Kсая 58:13, 14)7
Ако отдръпнеш ногата си в събота, за да не вършиш своята
воля в святия Oи ден,

157

и наречеш съботата наслада, свята на Gоспода, почитаема, и
Gо почиташ

158

като не следваш в нея своите си пътища и не търсиш своето
си удоволствие и не говориш своите си думи,

159

тогава ще се наслаждаваш в Gоспода;

160
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и Аз ще те направя да яздиш по високите места на земята,

161

и ще те храня в наследството на баща ти Яков; защото
устата Gосподни изговориха това.

Gоспод казва съвсем ясно, че не бива да работим през
съботния ден.7
Fе бива да се занимаваме с бизнес. Fе бива да търсим своите
си удоволствия през този ден.
163
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Dози ден е свят.7
!огато поставим Gоспода на първо място в събота, тогава
животът ни ще бъде прекрасен. @ъботата е толкова
вълнуващ ден. =ог не ни отнема нищо – Dой ни дава
специално благословение.7
Dой е като платена отпуска. !азва ни, че ще яздим по
високите места на земята.7
!олко много ще ни благослови Dой, ако Gо поставим на
първо място в живота си, ако Gо следваме и пазим съботата
свято, както ни е заръчал.
<а всяка истина, която =ог е открил в =иблията, @атана е
приготвил фалшификат, имитация.

165

=ог казва, че когато умрем, заспиваме в гроба. Kзмамата на
@атана е, че когато умрем, отиваме в рая, в ада или в
чистилището.
166
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167

=ог е наредил кръщение чрез потапяне.7
@атана казва, че попръскването е достатъчно.7
=ог ни е дал @воята истина за здравето.7
@атана заявява, че здравните закони са отменени.7
Fа всяка истина има съответната заблуда и това създава
объркване.
(Dекст: Откровение 18:2)7
? книгата Откровение се казва: Dой извика със силен глас,
казвайки: 0адна, падна великият ?авилон

168

169

и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист
дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица!
(Откровение 18:2)7
? пророчеството ?авилон означава религиозно объркване.
<абележете апела, представен тук.
(Dекст: Откровение 18:4)7
K чух друг глас от небето, който казваше: Kзлезте от нея,
люде Oои,

170

за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й.
(Откровение 18:4)

171

=ог призовава @воя народ да излезе от обръкването, за да не
участва в греховете му.7
0риятели, Kсус ви призовава сега.7
@ега е моментът да застанете на Fегова страна!
172

173
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(Dекст: Bеяния 2:47)7
<абележете =ожието @лово: K като хвалеха =ога и
печелеха благоволението на всичките люде. А Gоспод всеки
ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.
(Bеяния 2:47)
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(Dекст: 1 !оринтяни 12:13)7
<ащото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или
свободни, се кръстихме в един Bух да съставляваме едно
тяло
174

и всички от един Bух се напоихме.7
(1 !оринтяни 12:13)

(Dекст: 1 !оринтяни 1:18)7
<ащото словото на кръста е безумие за тия, които погиват;

176

а за нас, които са спасяваме, то е =ожия сила. (1 !оринтяни
1:18)

177

178

Bокато размишлявахме тази вечер, стана ясно, че чрез
живота и ученията @и Kсус открива истината, която е искал
последователите Oу да знаят и да следват.7
Открихме, че @атана воюва с истината и Qристовата
църква, преследва, покварява и фалшифицира истината,
която Qристос е оставил на църквата @и.7
? нашето библейско и историческо изследване видяхме, че
Qристос води @воя народ към истината, която отначало е
поверил на църквата.7
Dой призовава един народ от религиозното объркване в
истината, открита в @вятото Oу дело.7
Fе желаете ли да откликнете на апела на ангела да излезете
от нея, люде Oои? Fе искате ли да станете част от =ожията
църква, която пази =ожиите заповеди и вярата в Kсус?7
Fие сме извикани да излезем от ?авилон и да вършим това,
което е правилно.7
Обичате ли Kсус?7
Dой ще дойде много скоро да ни вземе в небесния дом, който
сега приготвя за нас.7
Fе искате ли да Gо последвате във всичко?
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23 – Оцеляване през идващите изпитания
!ак да избегнем седемте последни язви

1

3

Cовите владетели виждали в бързо умножаващите се
израилтяни заплаха за националната сигурност, страхували
се, че по време на война израилтяните могат да преминат на
страната на враговете на 4гипет. Fотомците на =зраил
страдали под тежко иго – били роби, угнетявани от
тираничните египтяни.
(Gекст: =зход 1:12)H
I @иблията се казва обаче, че колкото повече ги измъчваха,

4

толкова повече те се размножаваха и се разширяваха.
(=зход 1:12)

5

(Gекст: =зход 2:23, 24)H
=зраилтяните пъшкаха под робството

6

и извикаха, и викът им от робството стигна до @ога.

7
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2

3ястото е 4гипет – най-цивилизованата държава по това
време. :одината е 1445 пр. ;р. <ецата на =зраил живеят тук
от 215 години, последните сто години от които били
преживени в горчиво робство. @лагосклонните фараони,
които познавали и уважавали Bосиф, били погребани
отдавна.

23 – Оцеляване през идващите изпитания
@ог чу пъшканията им; и @ог спомни завета си с Авраам, с
=саак и с Яков. (=зход 2:23, 24)

8

=зминали повече от 400 години, откакто @ог сключил завет
с Авраам за потомството му и неговото избавление. <енят
настъпил. @ог и Cеговият освободител били готови!
9

@ог и 3ойсей се срещнали. Cе някъде в сянката на някоя
велика пирамида, но в мадиамската пустиня край един горящ
храст.
10

(Gекст: =зход 3:7,8)H
= рече :оспод: Cаистина видях страданието на людете 3и,
които са в 4гипет,
11

и чух вика им поради настойниците им; защото познах
неволите им.

12

= слязох, за да ги избавя... (=зход 3:7, 8)H
@ог казал на 3ойсей:

13

(Gекст: =зход 3:10)H
4ла, прочее, сега и ще те изпратя при Nараона,

14

за да изведеш людете 3и, израилтяните, из 4гипет. (=зход
3:10)

15
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16

3ойсей бил излязъл от 4гипет преди 40 години. От 40
години не бил говорил на египетски език! Iсъщност през
целия този период се грижел за стадо овце в самотната
пустиня. Cямало и следа от самоувереността, която
проявявал като млад принц в египетския дворец. I @иблията
пише:
(Gекст: <еяния 7:22) = 3ойсей беше научен на всичката
египетска мъдрост и бе силен в слово и дело. (<еяния 7:22)

18
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I пустинята обаче 3ойсей се научи не само на скромност.
:рижата за овцете го научила на търпение и нежност.
Gогава @ог преценил, че 3ойсей е готов да избави =зраил и
да се грижи за Cеговия народ като баща.H
3ойсей се покорил смирено на @ожията заповед и приел
това, което за момента му се струвало невъзможно.
Pа да подпомогне 3ойсей в страшната мисия, @ог поръчал
на по-големия му брат Аарон (който бил роб в 4гипет) да
излезе и да го посрещне. Аарон не само щял да му бъде
морална подкрепа, но @ог го посочил за говорител на
3ойсей, тъй като 3ойсей не бил говорил египетски толкова
дълго време.
<вамата братя влезли в двореца на фараона, заявявайки, че
идват в качеството си на @ожии посланици. Gе говорили от
Cегово име за могъщата 3у сила. :ордият монарх им
хвърлил надменен поглед. Fред него стоели двама братя –
единият скромен мадиамски овчар, държащ в ръката си
овчарската тояга, а другият бил местен еврейски роб. =
двамата говорели за великата мощ на @ога, на !огото
служели.H
!огато Аарон заявил, че са дошли с вест от @ога да пусне
Cеговия народ, фараонът изсумтял пренебрежително:
(Gекст: =зход 5:2) ... !ой е Bехова, та да послушам гласа
3у и да пусна =зраиля?
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Cе познавам Bехова и затова няма да пусна =зраиля. (=зход
5:2)H
Q хиляди роби на свое разположение фараонът нямал
никакво намерение да изгуби безплатната си работна сила.
=скането на Аарон получило твърд отпор. Iладетелят
увеличил бремето на израилтяните.
Qкоро @ог щял да покаже пред фараона кой е :оспод и на
какво е способна могъщата 3у сила. Nараонът бил
предупреден от 3ойсей и Аарон, че @ог ще изпрати върху
4гипет язва след язва, докато освободи Cеговия народ.
@ожията вест към фараона била следната:
(Gекст: =зход 7:17) От това ще познаеш, че Аз съм :оспод...
(=зход 7:17)
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Cе след дълго язвите започнали да падат – общо десет на
брой! Fреди всяка язва 3ойсей и Аарон предупреждавали
фараона за идващите съдби, надявайки се да реши да
освободи децата на =зраил и така да избави себе си и своя
народ от бедствието. Nараонът обаче упорствал в
постъпките си. Qпоред @ожието обещание над египтяните
връхлетели нечувани нещастия.
(Iидео: 8 сек.) Fърво, реката Cил, на която египтяните се
покланяли като един от своите богове, се превърнала в кръв,
след като Аарон ударил водите с жезъла си. Rибата измряла
и всичката вода в 4гипет се превърнала в кръв за седем дни.
Nараонът обаче отказал да пусне @ожия народ!
Qледващата язва изпълнила земята с жаби. 3илиони жаби в
храната, в леглата, навсякъде! Iъпреки това упоритият
властелин отказвал да пусне израилтяните.

27

28

4

Qледващата язва била напаст от въшки. Арогантният
фараон не се съгласил да пусне нараода.H
Pабележете, че първите три язви поразявали и евреи, и
египтяни. Qледващите седем язви обаче засегнали само
египтяните.

23 – Оцеляване през идващите изпитания
(Gекст: =зход 8:22–23)H
Cо в оня ден Аз ще отделя :есенската земя, в която живеят
людете 3и, щото да няма там рояци мухи,
29

за да познаеш, че Аз съм :оспод всред земята.

23 – Оцеляване през идващите изпитания

30

Аз ще поставя преграда между Qвоите люде и твоите люде;
утре ще стане това знамение. (=зход 8:22, 23)

31

Fосле дошла язвата с мухите, които изпълнили дома на
фараона.

32

33

Qлед мухите по земята минала ужасна епидемия и
унищожила всички животни, които били на полето.
Nараонът вече бил силно заинтригуван. <али животните на
евреите също били измрели, или са останали живи според
пророчеството на 3ойсей?
(Gекст: =зход 9:7)H
= фараонът прати да видят, и ето, от добитъка на
израилтяните нищо не беше умряло.

34

Cо сърцето на фараона бе упорито и той не пусна людете.
(=зход 9:7)

35

Sестата язва нанесла циреи върху хората и добитъка, но
упоритият монарх продължил да отказва да пусне децата на
=зраил.
36
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Qледващото пророчество предсказало силен град.

37

38

39

40

(Iидео: 8 сек.) @ог обаче обещал, че всички, които
предпазят себе си и животните си, няма да умрат. Cовината
се разпространила бързо по земята и много египтяни се
укрили заедно с животните си. :радушката се стоварила с
гръмотевици и светкавици и всички, които не успели да се
подготвят, умрели!
(Iидео: 18 сек.) 4гиптяните видели, че земята е под
контрола на живия @ог и че единствената им безопасност е
да 3у бъдат послушни. Pа няколко кратки мига фараонът
обмислил идеята да се покори на @ога и да пусне народа 3у,
но със стихването на язвата се изпарили и добрите му
намерения.
(Iидео: 19 сек.) 3ойсей предупредил Nараона, че ако
откаже да пусне децата на =зраил, следващата напаст ще
бъдат скакалци. Ужасени от мисълта за още язви,
съветниците на фараона започнали да го умоляват да пусне
робите, но той отказал. Qкакалците дошли така, както били
предсказани.
Fосле настъпили три дни непрогледна тъмнина – тъмнина,
която може да се напипа. Cепокорният фараон обаче
продължил да предизвиква небесния @ог.

41

42

43
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3ойсей заявил, че още една язва ще се стовари върху
египняните – последната от всички, и на нея не бива да се
гледа отвисоко. Ангелът унищожител щял да мине през
земята в полунощ и щял да порази първородните в 4гипет –
и хора, и животни.
(Iидео: 15 сек.) 4вреите отново били пощадени. Gози път
обаче не било достатчъно да си евреин или да живееш в
:есенската земя. Pа да избегне смъртното наказание, всяко
семейство трябвало да заколи агне и да попръска кръвта му
върху праговете на дома си в знак на вярата им и верността
им към @ога. @ог обещал:

23 – Оцеляване през идващите изпитания
(Gекст: =зход 12:13)H
!ато видя кръвта, ще ви отмина,

44

и когато поразя египетската земя, няма да нападне върху вас
погубителна язва. (=зход 12:13)

46

!аква вълнуваща сцена се разиграва през тази нощ! ;иляди
еврейски семейства и много египтяни стоят край вратите и
гледат как бащата държи съд с кръв в едната ръка и клонка
от исоп с другата и попръсква праговете на вратата. Uовек
може да се досети, че най-разтревожените зрители през
онази нощ са били първородните деца.
(Gекст: =зход 12:29)H
= посред нощ :оспод порази всяко първородно в
4гипетската земя,

47

от първородния на фараона . . . до първородния на пленника
в затвора,

48

както и всяко първородно от добитъка. (=зход 12:29)

49

Язвата обаче не засегнала нито един дом, чиито прагове
били попръскани с кръв в послушание на @ожиите
нареждания.
50
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45

23 – Оцеляване през идващите изпитания
Fо голямото египетско царство се понесли ридания. Q
треперещи крака и опънати нерви фараонът си спомнил как
се подигравал на еврейския @ог и как заявил лекомислено:
51

52

53

(Gекст: =зход 5:2)H
... !ой е Bехова, та да послушам гласа 3у и да пусна
=зраиля? (=зход 5:2) Qега вече знаел. Pаедно със
съветниците си извикал двамата еврейски братя и
настоятелно ги помолил да излязат бързо от 4гипет, защото
се уплашили, че всички могат да умрат!
(Iидео: 11 сек.) I среднощния час @ожият народ –
избралите @ога за свой Освободител – били свободни. Gе се
били приготвили за този момент така, както @ог бил
наредил. Обути и облечени за път, те били готови за великия
изход. Fътуването им за обещаната земя започвало!
<обре – ще кажете вие, – историята е интересна, но какво
общо има днес с нас, живеещите в двадесет и първия век?
3оже да изглежда важна, но не е – на практика няма нищо
по-важно.

54

55

!акто виждате, в Cовия Pавет откриваме найзабележителните пророчества, представящи подробности за
последните събития, които ще станат на земята. От тях още
веднъж става кристално ясно , че язвите ще се стоварят, но в
много по-унищожителни размери.
<а, според библейските пророчества историята ще се
повтори. Cе десет, а седем язви ще отбележат
освобождаването на @ожия народ – не от 4гипет, но от
разбунтувалата се планета.

56

!акто децата на =зраил преживели време на страдания
преди славното си освобождение от 4гипет и станали
свидетели на язвите, стоварващи се върху египтяните,
57
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23 – Оцеляване през идващите изпитания
така и @ожият народ ще бъде свидетел на изливането на
седемте последни язви върху нечестивите непосредствено
преди Fришествието на ;ристос.H
Fророк <аниил описва този период на скърби:
58

(Gекст: <аниил 12:1)H
= в онова време великият княз 3ихаил, който се застъпва за
твоите люде, ще се повдигне;

и ще настане време на страдание, каквото никога не е
бивало, откак народ съществува до онова време;

60

и в онова време твоите люде ще се отърват – всеки, който се
намери записан в книгата. (<аниил 12:1)

61

Iечното евангелие ще се проповядва по целия свят. Iикът
на втория ангел да излезем от Iавилон или от фалшивата
система на поклонение ще бъде даден. Gретият ангел ще
прогласи на всеки човек:
62

(Gекст: Откровение 14:9, 10)H
Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме
белег на челото си или на ръката си,
63

той ще и да пие от виното на @ожия гняв... (Откровение
14:9, 10)

64
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59

23 – Оцеляване през идващите изпитания

65

Gова е най-тържественото предупреждение в @иблията,
давано някога на смъртни хора. Cикой няма да получи
белега на звяра и няма да пие от виното на @ожия гняв,
докато тези проблеми не се представят ясно пред жителите
на земята, които ще трябва да решат дали да следват
@ожиите или човешките заповеди.
!огато това стане, вратата на изпитанието ще се затвори
завинаги за цялото човечество.

66

Vе се направи тържественото обявление: !ойто върши
неправда, нека върши и занапред неправда; и който е нечист,
нека бъде и занапред нечист;
67

и праведният нека върши и за напред правда, и святият нека
бъде и за напред свят. (Откровение 22:11)

68

69

70

71
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<елото на ;ристос като наш Fървосвещеник в небето ще
приключи. Iсеки случай ще бъде решен за вечен живот или
за вечна смърт. Iратата на @ожията милост ще се затвори!
Gова е времето, през което земните жители ще преживеят
времето на скръбта, за което говори пророк <аниил.
Uуй, приятелю, @ог няма да грабне Qвоя народ, докато
язвите продължават. Iерните ще останат на земята до края!
Gе ще бъдат запазени от язвите, както бяха запазени децата
на =зраил, но няма да им бъдат спестени трудности и
страдания. Iсички ще имат трудности.
Fриятелю, и най-живото описание на този период от
земната история не може да се сравнява с реалността, когато
нечестивите ще пият от чашата на @ожия гняв, който няма
да бъде размесен с милост.H
Bоан е получил представа за това ужасно време на
нещастия, които ще се случат малко преди Fришествието на
=сус и освобождението на Cеговия народ.

23 – Оцеляване през идващите изпитания
(Gекст: ОGкровение 15:1)H
= видях на небето друго знамение, голямо и чудно:

72

73

(Gекст: Откровение 16:1)H
= чух из храма силен глас, който казваше на седемте ангела:
=дете,
74

та излейте на земята седемте чаши на @ожия гняв.
(Откровение 16:1)

75

76

3ожете да попитате: !акви са тези язви, които седемте
ангела ще излеят върху нечестивите? Gова е хубав въпрос.
!огато ги прочетем, ще забележите поразителна прилика с
язвите, стоварили се върху 4гипет. <а прочетем какво казва
Bоан за първия ангел:
(Gекст: Откровение 16:2)H
= първият ангел отиде и изля чашата си на земята;

77

и появи се лоша и люта рана на ония човеци, които носеха
блега на звяра

78

и които се покланяха на неговия образ.H
(Откровение 16:2)

79
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седем ангела, които държаха седем язви, които са
последните, защото с тях се изчерпва @ожият гняв.
(Откровение 15:1)H
= отново Bоан пише:

23 – Оцеляване през идващите изпитания
Cавярно тези рани са подобни на пъпките и циреите, от
които страдаха египтяните по време на седмата язва. 3огат
да са подобни на циреите, нанесени върху Bов.
80

3ожете ли да си представите поражението на тази язва?
Училищата ще затворят.

81

Pаводите ще се затворят, магазините няма да работят.

82

83

@олниците ще бъдат препълнени с хора, търсещи спешно
лечение, но повечето от лекарите и сестрите ще страдат от
същите мъки.H
@олките на хората няма да са отминали, когато ще връхлети
друго бедствие!
(Gекст: Откровение 16:3)H
Iторият ангел изля чашата си в морето; и то стана кръв
като на мъртвец, и всяка твар в морето умря. (Откровение
16:3)

84

!аква гледка и какво зловоние ще се носи от морските
животни, изхвърлени на брега. ;ората ще се препъват един
в друг, докато бягат от бреговете. Cо третата язва е тясно
свързана с втората.
85

(Gекст: Откровение 16:4)H
Gретият ангел изля чашата си в реките и във водните
извори; и водата им стана кръв. (Откровение 16:4)
86
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87

Fредставете си само – пускаме крана на чешмата, но вместо
вода оттам потича кръв! !акъв ужас ще настъпи! 3оже ли
да има нещо по-лошо?H
!олкото ужасни и страшни да са последните седем язви,
@ожията справедливост ще бъде потдърдена напълно. 4то
какво заявява ангелът:
(Gекст: Откровение 16:5, 6)H
Fраведен си Gи, Fресвяти . . . , задето си отсъдил така.

Fонеже те проляха кръв на светии и на пророци,

89

90

то и Gи си им дал да пият кръвH
(Откровение 16:5, 6)H
Fо това време, когато нечестивите погиват от жажда и
нямат нищо друго за пиене, освен кръв, на тези, които ходят
в правда, се дава обещанието:
(Gекст: =сая 33:16)H
. . . хлябът му ще се даде, водата му няма да липсва. (=сая
33:16)

91

(Gекст: Откровение 16:8, 9)H
I @иблията се казва, че четвъртият агнел излива
стъкленицата си: Uетвъртият ангел изля чашата си върху
слънцето, на което се позволи да гори човеците с огън.
92

А като се опекоха човеците от голямата жега, похулиха
името на @ога, !ойто има власт над тия язви,

93

13

23 – Оцеляване през идващите изпитания

88

23 – Оцеляване през идващите изпитания
и не се покаяха да 3у отдадат слава.H
(Откровение 16:8, 9)H
Qлед това петият ангел излива чашата си върху главното
седалище на звяра:
94

(Gекст: Откровение 16:10–11)H
Fетият ангел изля чашата си върху престола на звяра; и
царството му потъмня,
95

и човеците хапеха езиците си от болки.

96

= похулиха небесния @ог поради болките си и раните си,

97

и не се покаяха за делата си. (Откровение 16:10, 11)

98

99

От този текст откриваме, че язвите няма да са повсеместни и
не всички са непременно гибелни, защото забелязваме, че
страдащите от петата язва продължават да носят раните от
първата язва. Очевидно язвите падат една след друга, а не
едновременно, тъй като резултатите от тях влияят на
следващите язви.H
Sестата язва предизвиква последната велика битка
Армагедон:
(Gекст: Откровение 16:12–14)H
Sестият ангел изля чашата си върху голямата река 4фрат;

100
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и пресъхна водата й, за да се приготви пътят на царете,
които идат от изток.

101

= видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и
от устата на лъжепророка

три нечисти духове, прилични на жаби.

103

Pащото те са бесовски духове, които, като вършат
знамения,

104

отиват при царете на цялата вселена

105

да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия
@ог. (Откровение 16:12–14)H
I Откровение 16:16 се казва:
106

(Gекст: Откровение 16:16) = събраха ги на мястото, което
по еврейски се нарича Армагедон. Wелият свят ще участва в
този последен конфликт.H
Bоан пише:
107

(Gекст: Откровение 19:11, 14–15)H
Qлед това видях небето отворено, и ето, бял кон,

108
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23 – Оцеляване през идващите изпитания
и Оня, който яздеше на него, се наричаше Iерен и =стинен,
и съди и воюва праведно.

109

= небесните войски, облечени с бял и чист висон, следваха
подир Cего на бели коне.

110

=з устата 3у излизаше остър меч, за да порази с него
народите,

111

... Gой ще стъпче лина на лютия гняв на @ога Iсемогъщий
(Откровение 19:11, 14, 15)

112

(Gекст: Откровение 16:17, 18, 20, 21) = седмият ангел изля
чашата си във въздуха; и из храма излезе силен глас

113

от престола и каза: Qбъдна се.

114

= произлязоха светкавици, гласове и гърмове и стана силен
трус . . .

115

= всеки остров побягна и планините не се намериха.

116
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= едър град, тежък около един талант, падаше от небето
върху човеците;

117

и човеците похулиха @ога поради язвата от града, защото
язвата от него беше твърде голяма. (Откровение 16:17, 18,
20, 21)

Qпоред повечето учени тежестта на един талант е около 26
кг. Cикой не може да си представи опустошенията, които
може да причини подобна градушка.
119

I @иблията се казва, че сам @ог ще прекъсне битката, като
дойде с небесната армия, за да освободи Qвоя народ от
разбунтувалата се планета.
120

3ожете да попитате: !ак мога да съм сигурен в @ожията
закрила, когато язвите започнат да падат? =ма само един
начин.
121

122

!акто виждате, хората, които били избавени от последната
язва в 4гипет проявили своята вяра и преданост на @ога като
техен =збавител, като попръскали праговете на вратите си с
кръв от агне. !огато ангелът на смъртта минал над домовете
им, те били запазени от нещастието, защото били изпълнили
@ожието наставление и били направили нужните
приготовления.
= отново @ожият народ ще бъде запазен от язвите, които ще
се излеят, ако са приели @ожието Агне като своя жертва и
са позволили на Cеговата кръв да ги очисти от грях.

123
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124

Uрез живота си днес ние избираме на коя страна да застанем
- дали на @ожия, или на страната на разбунтувалия се ангел.
=, приятелю, когато ангелът на смъртта започне делото си,
ще бъде твърде късно да промените позицията си. Iратата
на благодатта ще бъде затворена завинаги.H
Cе искате ли да бъдете в @ожиите редици под закрилата на
кръвта на =сус? Cай-тъжните думи, които хората ще
кажат, се намират в 4ремия 8:20:
(Gекст: 4ремия 8:20)H
Fремина жетвата, мина се лятото и ние не се избавихме.

125

Rазказва се за един австралийски дървосекач, който си
построил малка колиба в края на гората. Cе била голяма, но
го подслонявала. 4дин ден, когато се прибирал от работа,
126

с изумление и скръб открил, че колибата се е превърнала в
купчина тлеещи руини. @или останали само няколко
овъглени греди и метал, опушен от пламъците. Отишъл да
види какво е станало с кокошарника.
127

=мало само камара от пепел и обгорена тел. Pапочнал
безцелно да рови из отломките. Fогледнал в краката си и
забелязал любопитна гледка – купчина обгорели пера. @авно
ги обърнал. !акво предполагате, че станало?
128

129

Uетири малки мъхнати новоизлюпени пиленца се
проумшили навън, запазени като по чудо под крилата на
любящата си майка.H
Q най-красивия и съдържателен език на Fисанието @ог
описва какво копнее да направи за всяко Qвое дете на
земята, когато паднат язвите:
(Gекст: Fсалм 91:1, 4)H
!ойто живее под покрива на Iсевишния,

130
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той ще пребъдва под сянката на Iсемогъщия...

131

Q перата Qи ще те покрива и под крилата 3у ще прибегнеш;

Cеговата верност е щит и закрила. (Fсалм 91:1, 4)H
<а, :оспод е дал чудно уверение на онези, които изберат да
:о следват:
133

(Gекст: Fсалм 91:5–11)H
Cяма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети
денем,
134

от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която опустошава
всред пладне.

135

;иляда души ще падат от страната ти, и десет хиляди до
десницата ти, но до тебе няма да се приближи.

136

Qамо с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на
нечестивите.

137

Fонеже ти си казал: :оспод е прибежище мое и си направил
Iсевишния обиталището си,

138
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Pатова няма да те сполети никакво зло, нито ще се
приближи язва до шатъра ти.

139

Pащото ще заповяда на ангелите Qи за тебе да те пазят...
(Fсалм 91:5–11)

140

141

142

20

(Iидео: 15 сек.) =ма ли нещо по-успокоително? Cе желаете
ли да бъдете подслонени под крилата на Iсемогъщия, когато
язвите започнат да падат? Gогава няма да има къде да се
скрием. Iашият небесен Отец иска да ви запази и спаси в
часа на бедствие и разруха.
!огато 3у предадете живота си, Gой ще може да ви закази
както квачката прибира пиленцата си под крилата си.
Rешението е ваше. Уверен съм, че @ог би искал да вземе
решение взесто вас, за да бъдете с Cего през цялата вечност,
но Gой няма да го направи. Iие сте единствените, които
могат да вземат това решение. Cе отлагайте. Cаправете го
сега.

24 – !лото във вериги
!огато дяволът няма да може да изкушава.

1

2

4

5

един от умиращите изследователи забелязал стълбче дим на
хоризонта.=
Cякой бил уловил радиосигнала им. 8ристигала помощ.
Dдвало избавление.=
>ова стълбче дим на хоризонта било всичко, от което се
нуждаели, за да се укрепят и насърчат.=
Eкоро дългият кошмар на това ужасно мъчение щял да
свърши.=
Eкоро щели да бъдат на толпо в спасителния кораб и малко
след това ще бъдат у дома си.=
Cай-сетне у дома!
F последната книга на :иблията, Откровение, е разкрито, че
помощта ни е на път. Eкоро и ние ще бъдем освободени.=
Hългият кошмар на греха ще свърши.=
Iе бъдем освободени, а Eатана ще бъде затворен.=
Iе бъде свободни, а Eатана – окован.=
Iе бъде грабнати в небето да посрещнем Dсус, а Eатана ще
бъде прикован от обстоятелствата на тази земя.=
Iе получим награда от вечен живот, а Eатана и
последователите му ще получат присъда вечна погибел.
(Fидео: 13 сек.) От време на време някой съдия или съдебни
заседатели осъждат някого на ужасно дълъг затвор, за да
изразят ужаса или отвращението си от престъплението.=
8рисъда от три или четири доживотни присъди наведнъж
или дори само 99 години за престъпник, който е на
пенсионна възраст, не се отсъжда, за да бъде излежана
докрай.

1
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3

4рупа полярни изследователи стояли на скалист, пуст
остров. 8ровизиите им бързо намалявали. :или изяли и
последните си залъци хляб.=
4оривото им било съвсем малко.=
>емпературата спадала бързо и мръзнели до смърт.
8риготвили се за най-лошото. @наели, че смъртта скоро ще
дойде.=
!огато изгубили всякаква надежда,

24 – !лото във вериги
>ази присъда изразява отвращението на обществото към
особено тежки престъпления.

6

@наете ли, че много скоро един Eъдия ще произнесе присъда
от 1000 години и престъпникът ще изтърпи всеки един ден
от тази присъда?
7

(>екст: Откровение 20:1–3)=
Jуйте следните стихове от :иблията: D видях, че слизаше
от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на
бездната и една голяма верига.
8

>ой улови змея, старовременната змия, която е дявол и
сатана, и го върза за хиляда години.

9

D като го хвърли в бездната, заключи я и я запечата над
него,

10

за да не мами вече народите преди да се свършат хилядата
години,

11

след което той трябва да бъде пуснат за малко време.
(Откровение 20:1–3)

12

2
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13

>ук виждаме какъв е :ожият план да се справи с найголемия престъпник на вселената, съществувал някога –
престъпник, отговорен директно за всеки грях и
престъпление, извършвано на тази земя.=
Eкоро ще дойде моментът, когато той ще бъде затворен за
1000 години!=
Lиляда години в най-ужасното, опустошено място на
вселената.=
8онякога този период се нарича милениум.
!акво значи думата милениум?

14

15

F пророчеството се казва също, че Eатана ще бъде затворен
за

16

17

1000 години и след това ще бъде пуснат за кратко, за да
докаже на света, че дори след 1000 години не се е променил,
че си е все същият дявол.=
@а да разберете това пророчество и за да видите цялото му
значение, трябва да установим кога започва и кога свършва
и какво става по време на този период.
Cай-напред ще кажа едно твърдение и после ще докажа, че
то е вярно. Mилениумът е обграден от две възкресения.

18

1) Fъзкресение за вечен живот в началото на този период,

19

3
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>ози хилядагодишен период от време се нарича милениум,
което идва от две латински думи, мил, което значи хиляда и
анум, което значи година

24 – !лото във вериги
и 2) възкресение за вечна смърт в края на периода.

20

(>екст: Nоан 5:25)=
Fеднъж Dсус говорел на учениците Eи за смъртта: Dстина,
истина ви казвам, иде час, и сега е,
21

22

когато мъртвите ще чуят гласа на :ожия Eин и които чуят,
ще живеят. (Nоан 5:25)=
Oто какво значи това. Mъртвите ще чуят гласа Mу и ще
живеят.=
>ова значи, че всички мъртви ще бъдат възкресени.=
@нам, че това ще изненада някои от вас, защото сте си
мислили, че само праведните мъртви ще бъдат възкресени.=
@абележете как Lристос доразвива тази идея в стихове 28 и
29 в същата глава:
(>екст: Nоан 5:28, 29)=
Cедейте се чуди на това; защото иде час, когато всички,
които са в гробовете, ще чуят гласа Mу,

23

и ще излязат; ония, които са вършили за добро, ще
възкръснат за живот;

24

а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. (Nоан
5:28, 29)

25

(Fидео: 4 сек.) Обърнете внимание на двете възкресения.
8ървото – това е възкресението на вършилите добро, и
второто – възкресението за вечна смърт.
26

4
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Jуйте какво казва :иблията за хората, участващи в първото
възкресение:

27

(>екст: Откровение 20:5, 6)=
>ова е първото възкресение.

28

:лажен и свят оня, който участва в първото възкресение;
над такива първото възкресение не ще има сила,

а те ще бъдат свещеници на :ога и на Lристос и ще царуват
с Cего хиляда години. (Откровение 20:5, 6)

30

>ова е в харомния с описанието, което апостол 8авел дава в
8осланието към солунците.=
@абележете как той описва Fторото пришествие на
Lристос:
31

(>екст: 1 Eолунци 4:16, 17)=
8онеже сам 4оспод ще слезе от небето с повелителен вик,
при глас на архангел
32

и при :ожия тръба; и мъртвите в Lристос ще възкръснат
по-напред.

33

8осле ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати
заедно с тях в облаците да посрещнем 4оспода във въздуха;

34

5
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29
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и така ще бъдем всякога с 4оспода.=
(Eтихове 16, 17)

35

36

!акво славно описание на възкресението. Iе видите как
първо мъртвите в Lристос ще бъдат възкресени,=
а после живите Lристови последователи ще бъдат грабнати
заедно с тях в облаците, за да посрещнат 4оспода във
въздуха!
(>екст: Nоан 11:25)=
F този ден ще бъде изпълнено обещанието, дадено от Dсус:
... !ойто вярва в Mен, ако и да умре, ще живее. (Nоан 11:25)

37

Hа, праведните мъртви ще бъдат възкресени от гробовете си
при Lристовото пришествие.

38

39

40

(>екст: Dсая 26:19)=
Dсая описва това радостно събитие: ... Eъбудете се и
запейте радостно вие, които обитавате в пръстта... и земята
ще предаде мъртвите. (Dсая 26:19)=
!олко славен ще бъде този ден!
Mайките ще получат своите починали дечица. Eъпрузи и
съпруги ще се видят отново.=
Eинове и дъщери ще се свържат отново с майките и бащите
си!=
Mоже ли да има нещо по-вънуващо?
(>екст: Nоан 14:2, 3)=
>огава прекрасното обещание, което Lристос даде толкова
отдавна, ще бъде изпълнено: Отивам да ви приготвя място.

41

D като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви
взема при Eебе Eи,

42

6
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тъй щото гдето съм аз да бъдете и вие. (Nоан 14:2, 3)=
Oто къде спасените ще прекарат милениума!

43

(>екст: Откровение 20:6)=
!акво ще правим там? Nоан ни казва: :лажен и свят оня,
който участва в първото възкресение; над такива втората
смърт не ще има сила,
44

46

(>екст: Откровение 20:4)=
D видях престоли, и на тия, които бяха насядали на тях, бе
дадено да съдят... (Откровение 20:4)=
Fсемъдрият, всемогъщ :ог на вселената е включил слабите
мъже и жени в тържествената задача да съдят падналите
ангели и неспасените хора.
(>екст: 1 !оринтяни 6:2, 3)=
8авел заявява: Dли не знаете, че светиите ще съдят света?...

47

Cе знаете ли, че ние ще съдим ангели? (1 !оринтяни 6:2, 3)

48

49

Iе стане ясно веднъж завинаги, че :ог е справедлив, добър
и честен.=
F продължение на хиляди години Eатана е отправял
обвинението, че :ог е несправедлив, че не ни обича, че е
нечестен. 8рез годините на милениума :ожият характер ще
бъде оправдан пред цялата вселена!=
@ащо обаче е необходимо ние да съдим зите ангели и
непокаяните грешници?=
Cе са ли осъдени те още преди Lристовото пришествие?
7

24 – !лото във вериги

45

а те ще бъдат свещеници на :ога и на Lристос и ще царуват
с Cего хиляда години. (Откровение 20:6)=
Освен неизразимата радост от общуването с Lристос и
Cеговите последователи, Nоан разкрива какво още ще
правят по време на милениума:
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>ака е, но запитвали ли сте се някога как ще реагирате, ако
потърсите някой в небето, който очаквате да е там, а
откриете, че той или тя е изгубен завинаги?=
Mожете да се усъмните в :ожията справедливост.
50

51

8о време на милениума докладите за изгубените ще бъдат
отворени.=
Cай-дълбоко скриваните тайни и намерения, укривани във
всеки ум, ще бъдат разкрити.=
Iе бъдат потвърдени :ожията любов и справедливост.
(>екст: Откровение 16:7)=
>ези, които проучват докладите, ще отговорят по единединствен начин: ... >ака, 4осподи :оже Fсемогъщи,
истинни и праведни са >воите съдби. (Откровение 16:7)

52

53

Cавярно се питате какво става с онези, които са били живи
по време на Lристовото пришествие, но не приемат
спасението Mу. F Откровение 19-та глава се описва
Fторото пришествие на Lристос и унищожението на
неспасените:
(>екст: Откровение 19:21)=
А останалите бяха избити с меча на яздещия на коня,

54

който излизаше от устата Mу... (Откровение 19:21)

55

Cе е възможно изгубените да устоят пред славата на
идващия Lристос с всичките Mу святи ангели.

56

Oдин ангел дойде при гроба на Dсус и римските войници
станаха като мъртви.

57

8
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(>екст: Oремия 25:33)=
F :иблията пише: F оня ден избитите от 4оспода ще лежат
от единия край на земята до другия край на земята.
58

Cяма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребани; ще
бъдат за тор по повърхността на земята. (Oремия 25:33)

59

8ри Fторото пришествие на Lристос праведните ще бъдат
възкресени и взети, за да посрещнат Lристос в облаците,

61

а неспасените ще бъдат посечени от славата на Cеговото
идване – чрез меча, който излиза от устата Mу.=
Cякой ще запита: Ами какво ще стане с неспасените, които
са още в гробовете?=
Отговорът се дава в петия стих на Откровение, глава 20.
(>екст: Откровение 20:5)=
Hругите мъртви не оживяха, докле не се свършиха хилядата
години...

62

8ъзелът започва да се подрежда.=
4олямата картина за събитията по време на Lристовото
пришествие започва да се фокусира:
63

>ова са събитията, които ще станат при Lристовото
пришествие

64

1. Dсус ще се върне с всичките святи ангели (Mатей 25:31)

65

9
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2. Mъртвите в Lристос ще възкръснат (1 Eолунци 4:16)

66

3. Rивите спасени ще бъдат грабнати, за да посрещнат Dсус
във въздуха (1 Eолунци 4:17)

67

4. Eпасените ще отидат у дома с Dсус и ще царуват с Cего
1000 години (Откровение 20:4, 6)

68

5. Cеспасените ще бъдат погубени от славата на Lристовото
пришествие (Oремия 25:33)

69

6. Mъртвите нечестиви ще бъдат възкресени след 1000
години (Откровение 20:5)

70

7. Eатана ще бъде вързан 1000 години от веригата на
обстоятелствата – няма да има кого да изкушава и убива!

71

8раведните са на небето, а всички нечестиви са мъртви.
Fсички са мъртви!=
Cавсякъде цари разруха (Oремия 4:23–26)
72
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24 – !лото във вериги

73

@емята се превръща в затвор на дявола.=
F :иблията пише, че през милениума Eатана ще бъде вкаран
в бездънна яма.=
!ак ще бъде окован?=
E веригата на обстоятелствата – няма да бъде възможно да
изкушава или убива в продължение на 1000 години.
Lората, следвали Eатана през живота си на тази земя, са
погубени по време на Lристовото пришествие или остават в
гроба, докато свършат хилядата години.

74

Eпасените са с Lристос в продължение на 1000 години.

Cа дявола му остава да изкушава и заблуждава само своите
зли ангели, които след 6000 години са толкова лоши,
колкото него.
76

>ази земя се превръща в затвор.=
>ой е искал да покаже как ще управлява земята, затова поел
управлението от Адам и Oва с измама. >огава обаче всички
ще могат да видят що за владетел е той!
77

(>екст: Откровение 20:3)=
8омните, че в Откровение 20:3 пише:=
D като го хвърли в бездната, заключи я и я запечата над
него,
78

за да не мами вече народите преди да се свършат хилядата
години,

79

11

24 – !лото във вериги

75

24 – !лото във вериги
след което той трябва да бъде пуснат за малко време.=
F оригиналната :иблия думата, използвана за бездна, е
употребена в Eтария @авет, за да опише света в хаотичното
състояние преди :ог да сътвори този красив свят.
80

(>екст: Oремия 4:23)=
Eъщата тази дума е употребена в книгата Oремия:
8огледнах на земята, и ето, тя беше празна и пуста; на
небето – и нямаше светлината му. (Oремия 4:23)
81

Hа, светът ще бъде бездна или бездънна яма. >ой ще се
превърне в тъмно място!=
Обърнете внимание какво друго казва Oремия за
състоянието на земята:
82

(>екст: Oремия 4:24, 25)=
8огледнах на планините и ето, те трепереха и всичките
хълмове се тресяха.
83

8огледнах, и ето, нямаше човек и всичките небесни птици
бяха избягали. (Oремия 4:24, 25)=
@абелязахте, че пишеше: Cямаше човек.
84

(>екст: еремия 4:26)=
Отново Oремия казва: 8огледнах и ето, плодородната страна
бе пуста,
85

и всичките й градове бяха съсипани от присъствието на
4оспода и от Cеговия пламенен гняв. (Eтихове 26, 27)

86
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87

>ова място изглежда зловещо за хилядагодишна почивка,
нали?=
Eатана и злите ангели няма да имат какво да правят, но да се
скитат насам-натам в тъмната, опустошена, самотна планета
и да размишляват за резултатите от бунта си против :ога!
Cека разгледаме отново събитията, които стават по време на
милениума:

88

1. @емята е безлюдна и опустошена.
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89

2. Fсички неспасени са мъртви, погубени от славата на
пришествието на Dсус.

90

3. Fсички спасени са на небето и царуват с Lристос.

91

4. Eатана е вързан на тази тъмна, разрушена планета, за да
размишлява върху бунта си.

92

93

Iе се промени ли Eатана? А ангелите, които е повел в
бунт? Hали ще го последват отново, или ще последват
Lристос?=
Oдна от причините, поради които :ог е решил да има
милениум в Cеговия план, е, че >ой иска да покаже на
всемира, че ако на дявола, на неговите ангели и на онези,
които са го последвали на тази земя, им се даде втори шанс,
ще направят същия избор и ще изберат същия господар.

13
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>е ще отхвърлят спасителния план дори да имат на
разположение хиляда възможности да го приемат.

94

!акво се казва в :иблията за техния избор?

95

(>екст: Откровение 20:7, 8)=
Отговорът е даден в Откровение 20:7, 8: D когато се
свършат хилядата години, Eатана ще бъде пуснат от
тъмницата си,
96

и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята...

97

да ги събере за войната, чието число е като морския пясък.
(Откровение 20:7, 8)=
Cавярно се питате откъде ще се появят толкова много хора,
за да участват в битката.
98

(>екст: Откровение 20:5)=
8омните ли какво прочетохме в 20-та глава на Откровение,
пети стих: Hругите мъртви не оживяха, докато не се
свършиха хилядата години...
99

100

14

Hа, останалите мъртви, или неспасените мъртви, ще бъдат
възкресени във възкресението за вечна смърт в края на
милениума.=
!аква гледка ще бъдат нечестивите мъртви възкресени –
огромен брой, всички грешни хора от Адам до Fторото
пришествие.
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(>екст: Откровение 20:8)=
Nоан казва: ... чието число е като морския пясък.
(Откровение 20:8)
101

102

8о същото това време Eвятият град, Cовият Oрусалим,
заедно с Lристос и спасените, ще дойде на земята в края на
милениума!=
>ози град става обект на гнева на Eатана, защото в
:иблията се казва:
(>екст: Откровение 20:7, 8)=
D когато се свършат хилядата години, Eатана ще бъде
пуснат от тъмницата си,

и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята...

104

да ги събере за войната...=
(Откровение 20:7, 8)

105

106

Eега Eатана и неговите зли ангели отново излизат да мамят
нечестивите!=
>ой не се е променил ни най-малко!=
Отново неспасените ще изберат Eатана за свой водач.
Hяволът ги повежда в огромна армия, чиято цел е да
превземат Cовия Oрусалим със сила.=
>ова е последната битка на земята!=
Mощната армия напредва под ръководството на
разбунтувалия се ангел!
Hа прочетем в :иблията какво ще се случи:

107
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(>екст: Откровение 20:9)=
D те се разпростряха по цялата широчина на земята и
обиколиха стана на светиите и обичния град;
108

но огън падна от небето, та ги изпояде.=
(Откровение 20:9)

109

:итката свършва! !олко жалко, защото би могло да бъде
съвсем различно!=
!акво става с дявола? F :иблията пише:
110

(>екст: Откровение 20:10)=
D дяволът, който ги мамеше, беше захвърлен в огненото,
жупелно езеро...
111

D смъртта, и адът бяха хвърлени в огненото езеро. >ова е
втората смърт.

112

D ако някой не се намери записан в книгата на живота, той
беше хвърлен в огненото езеро. (Откровение 20:10, 14, 15)=
8етър вижда този огън във видение и записва:
113

(>екст: 2 8етрово 3:10)=
... Cебето ще премине с бучене, а стихиите нажежени ще се
стопят,
114

и земята, и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. (2
8етрово 3:10)=
Eатана, неговите зли ангели и грешните ще бъдат
унищожени завинаги!
115
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Mожем да имаме роднини, приятели или познати, които сме
обичали много и които ще бъдат погубени завинаги. Sазбира
се, че ще плачем. Fъзможно ли е да бъде иначе?
116

(>екст: Откровение 21:4)=
Hобрата вест обаче е: >ой ще обърше всяка сълза от очите
им и смърт не ще има вече,
117

нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото
премина. (Откровение 21:4)

119

120

!аква славна вечност :ог е обещал на спасените!
Jовешкият ум не може да схване славата и красотата на рая,
който :ог приготвя за обичащите го и желаещите=
да 4о следват!=
Cечестивите биха могли да се наслаждават на всичко това,
но цената им се е струвала прекалено висока!=
>е не са поискали да изберат Lристос за свой Eпасител и
4оспод.=
F коя група бихте искали да бъдете в оня ден, приятелю?=
!огато този ден настъпи, ще бъде твърде късно да минете на
другата страна.=
Iе бъде късно дори в началото на хилядата години, когато
Dсус ще дойде. Iе бъде късно, ако умрете изведнъж, без да
сте предупредени.=
Oдинственият начин да сте абсолютно сигурни, че сте сред
праведните в края на милениума, е да дадете сърцето и
живота си изцяло на Dсус още сега – HCOE!
Ако желаете да предадете напълно и изцяло живота си на
Dсус, бих искал да излезете отпред за една специална
молитва.=
Ако имате някакъв проблем в живота си, излезте отпред, за
да се помолим.=
Ако искате да победите някой навик, пристъпете напред.=
Ако се борите с някое изкушение, елате отпред за молитва.=
Dсус ще ви чуе. Dсус ще отговори. Iе ви изчакам малко, но
елате, елате веднага.

17
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!аят е истински

1

2

=ечерта след залеза звездите осеяли нощното небе като
диаманти. >омиченцето гледало с почуда. @ило изумено от
невероятната красота на звездното небе.9
=ъздъхнало и извикало: О, мамо, ако небето е толкова
красиво на погрешната страна, колко ли хубаво ще бъде на
хубавата страна.
(=идео: 5 сек.) =ъпросът за рая привлича вниманието на
мъже и жени по целия свят в продължение на векове. Dакво
представлява раят? 6ъществува ли наистина?9
Ако да, къде е и какво представлява?

4

Fякои хора не вярват в рая. Gруги смятат, че има три вида
рай или дори седем. Hрети твърдят, че когато човек умре,
отива в рая.
5

Iетвърти отричат това и смятат, че човек най-напред отива
в чистилището и вероятно след това в рая.

6

Fякои твърдят, че раят не е действително място, но е
състояние на ума.

7

1
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3

!азказва се за едно момиченце, което през целия си живот
живяло в града. 6илните светлини на града осветявали
нощното небе и тя никога не била виждала звездите.9
:дно лято майка й я завела в провинцията, където да прекара
ваканцията си.
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Jма хора, които вярват, че накрая всички ще отидат в рая.9
Jма и такива, които смятат, че съвсем малко хора ще
отидат там.9
Dакво объркване! Hолкова много мнения!
8

(=идео: 7 сек.) Kащо има толкова много мнения за рая?9
Kащо има толкова много мнения и теории, след като в
@иблията го пише съвсем ясно?
9

10

=същност знаете ли, че в @иблията има много подробности
за рая?9
@ог желае да знаем какво ще представлява рая, за да се
решим да бъдем там!9
!аят не е тайно място, което @ог крие от нас.
= много големи сгради има един ключ, който може да
отключи всяка врата на сградата.

11

6обственикът на сградата притежава този ключ, който се
нарича универсален ключ. Hой може да отключва всички
врати.
12

Апостол Mетър пише за този източник на информация.

13

Апостол Mетър пише за този източник на информация.

14

(Hекст: 2 Mетрово 1:19)9
J така, пророческото слово повече се потвърждава за нас и
вие добре правите, че внимавате на него като на светило,
което свети в тъмно място,
15

2
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доде се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. (2 Mетрово
1:19)

16

17

@ог е разкрил в 6ловото 6и:9
Dъде ще бъде раят9
Dакво ще бъде раят9
Dъде ще бъде столицата му9
Dакво ще правят хората там9
Dакви ще бъдат хората там9
Dъде ще живеят спасените9
Dак ще изглежда столицата му
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Fека вземем @ожия универсален ключ – @иблията, и да
открием истинското бъдеще, което @ог е приготвил за
6воите последователи.
18

= последната книга на @иблията – Откровение – @ог
разкрива на Oоан картина от бъдещето.9
Апостолът описва какво е видял:
19

(Hекст: Откровение 21:1, 2)9
J видях ново небе и нова земя; защото първото небе и
първата земя преминаха,
20

и море нямаше вече.

21

=идях и святия град, Fовия :русалим, да слиза из небето от
@ога,

22

3
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приготвен като невеста, украсена за мъжа си. (Откровение
21:1, 2)

23

>алко са сцените, които изразяват такова щастие и красота,
като това на булка, приготвяща се за сватбата си!

24

Hози небесен дом не е нещо, което само Oоан е видял –
всички @ожии пророци през вековете са знаели за него.9
Iуйте:
25

(Hекст: Gеяния 3:20, 21)9
J Hой да ви изпрати определения за вас Pристос Jсус,

26

Dогото трябва да приемат небесата до времето, когато ще се
възстанови всичко,

27

за което е говорил @ог отвека чрез устата на святите 6и
пророци. (Gеяния 3:20, 21)

28

DАD=О Q: =ЪK6HАFО=J @ОS?9
@ог ще възстанови всичко, което Адам и :ва са изгубили!9
Kемята излязла от ръцете на 6ъздателя великолепна и
съвършена, толкова красива, че не може да се опише.
29

6ам Hворецът създал и украсил дома на Адам и :ва –
:демската градина, рая. @ог им дал власт на земята.

30

4
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31

Hе се радвали на съвършено здраве, любов, щастие, радост и
пряко общуване с @ога.9
Fавсякъде царял мир и хармония.9
Fикога нямало да се разболеят или да умрат, ако бъдат
послушни на @ожиите съвети.
Fеговото наставление било: Fе яжте от забраненото дърво в
:демската градина, защото иначе ще умрете.

32

33

34

35

6лед това за първи път в живота си се почувствали виновни,
засрамени и уплашени.9
Hова е най-трагичният ден в историята на планетата Kемя.9
Mоради непослушанието си изгубили всичко: своя дом
градина, властта си на земята и достъпа до Gървото на
живота.9
Ако не ядат от Gървото на живота, щели да умрат.
Fямали повече вечен живот.9
Qастието, любовта и връзката им с @ога се прекратили.9
Fашият свят се развалил поради проклятието на греха.9
Kемята станала място на скърби и страдания, на болести и
смърт.9
От господари Адам и :ва се превърнали в слуги.
(Hекст: !имляни 6:16)9
Mавел казва: Fе знаете ли, че комуто предавате себе си като
послушни слуги,

36

37

слуги сте на оня, комуто се покорявате? (!имляни 6:16)9
Tюбящият @ог разбрал какво се е случило.9
Kмията била измамила Адам и :ва.9
Fо @ог ги обичал толкова много, че не можел да остави
съгрешилите 6и деца без надежда.

5
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Hе обаче избрали да ядат от дървото.9
Mослушали жестокия, хитър, разбунтувал се ангел, наречен
6атана, вместо да послушат любящия @ог.
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Mри вратите на градината @ог обещал на Адам и :ва, че един
ден Fеговият 6ин ще дойде от потомството на жената и ще
умре за тях, за да могат да се върнат в @ожието семейство и
да имат вечен живот.
38

(Hекст: @итие 3:15)9
Qе поставя вражда между тебе и жената и между твоето
потомство и нейното потомство;
39

Hо ще ти нарани главата, а ти ще >у нараниш петата.
(@итие 3:15)

40

6 увеличаване на населението на земята грехът също се
умножил.9
Iовечеството почти забравило @ога и Fеговото обещание.
41

(Hекст: @итие 6:5)9
Pората станали нечестни и неморални и Sоспод видя, че се
умножава нечестието на човека по земята,
42

и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха,
беше постоянно само зло. (@итие 6:5)

43

44

6

Fакрая станало необходимо @ог да унищожи нечестивите
чрез голям потоп, за да запази живота на земята.9
Оцелели само осем души!9
Fе минали много поколения след големия Mотоп и хората
отново се покварили.
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45

Kа да запази един свят народ на земята, @ог призовал Авраам
и семейството му от идолопоклонническия и покварен град
Ур Pалдейски.9
Fяма съмнение, че семейството му също щяло да стане
нечестиво, ако останело в този град.
(Hекст: @итие 12:1, 2)9
Sоспод казва на Авраам: Jзлез от отечеството си, измежду
рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти
покажа.

46

Qе те направя голям народ; ще те благословя и ще прославя
името ти, и ще бъдеш за благословение. (@итие 12:1, 2)
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47

Авраам доброволно напуснал лукса на своя халдейски дом.
Hой не знаел къде отива, но имал представа какво му
приготвя @ог.
48

(Hекст: :вреи 11:9, 10)9
6 вяра се засели в обещаната земя като в чужда,

49

и живееше в шатри, както Jсаак и Яков, наследниците
заедно с него на същото обещание.

50

Kащото очакваше града, който има вечни основи, на който
архитект и строител е @ог. (:вреи 11:9, 10)9
@ог обещал да даде на Авраам и на всичките му деца всичко
онова, което Адам и :ва били изгубили.
51

Mророци от всички времена вярвали и очаквали
възстановяването на всички тези неща. @ог изброява някои
от тях в главата на вярата
52

7
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53

:вреи, 11 глава. Авраам, :нох, Fой, Авел, Jсаак, !ахав,
Gавид и 6амуил са само няколко от великите хора на вярата,
които вярвали в @ожието обещание да възстанови онова,
което Адам и :ва били изгубили. Обърнете внимание какво
казва @иблията за тези герои:
(Hекст: :вреи 11:13, 16)9
=сички тия умряха във вяра, тъй като не бяха получили
изпълнението на обещанията; но ги видяха и поздравиха
отдалеч...

54

Fо на дело желаят едно по-добро, сиреч небесното, затова
@ог не се срамува от тях да се нарече техен @ог,

55

защото им е приготвил град. (:вреи 11:13, 16)

56

Jсая, най-великият от месианските пророци, ни дава
вълнуващо описание на възстановенето, което @ог
приготвя.9
Gа разгледаме какво @ог е разкрил на Jсая:
57

(Hекст: Jсая 65:17)9
Mонеже ето, създавам ново небе и нова земя;

58

и предишните неща няма да се спомнят.9
(Jсая 65:17)

59

(Hекст: Jсая 60:18)9
J отново: Fяма вече да се чува насилие в земята ти,
опустошение и разрушение в пределите ти;
60
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а ще наречеш стените си 6пасение и портите си Pвала.
(Jсая 60:18)

61

62

(Hекст: Jсая 11:6)9
=ълкът ще живее с агнето, рисът ще си почива с ярето...

63

и малко дете ще ги води. (Jсая 11:6)

64

6ега чуйте какво още казва @иблията за планетата Kемя,
когато бъде напълно възстановена в оригиналната й красота:

65

66

(Hекст: Jсая 33:24)9
J жителят им няма да рече: @олен съм...9
(Jсая 33:24)9
Fяма да има инфаркти, рак, алергии, а съвършен мир през
цялата вечност!9
Fе е ли чудна тази вест!

9
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(=идео: 18 сек.) 6амо помислете – FЯ>А да има насилие!
6ъществува само мир и хармония!9
Fе е ли M!:D!А6FА тази мисъл?9
Fяма да има нужда да произвеждаме оръжия, за да се
защитаваме.9
Fяма да има изнасилвачи и крадци!9
Fяма ли да е прекрасно да ходим по златните улици и да не
се тревожим, че някой ще ни нападне или ограби?9
Hова не е всичко, което пророкът ни казва. Iуйте:
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67

(Hекст: Jсая 35:5)9
Hогава очите на слепите ще се отворят...9
(Jсая 35:5)9
Fяма съмнение, че първото нещо, което бившите слепци ще
искат да видят, ще бъде лицето на Jсус!9
О, колко славен ще бъде този ден за онези, които сега са
слепи!
(Hекст: Jсая 35:5, 6)9
... Ушите на глухите ще се отпушат. (Jсая 35:5)

68

Hогава куцият ще скача като елен... (Jсая 35:6)9
Fяма да има инвалидни колички! Fяма да има патерици!
Hелата на всички хора ще бъдат съвършени.
69

70

(Hекст: Jсая 35:6)9
... :зикът на немия ще пее. (Jсая 35:6)9
Fе само, че ще говорят, но ще пеят!9
Dолко щастлив ще бъде онзи ден!9
Jма и още чудесни неща!
(Hекст: Jсая 35:1)9
Mустото и безводно място ще се развеселят и пустинята ще
се възрадва и ще цъфне като крем. (Jсая 35:6)9
Dолко красиво място ще бъде новата земя!

71

(Hекст: Jсая 65:21, 22)9
Hе ще построят къщи и ще живеят в тях; ще насадят лозя и
ще ядат плода им.
72

Fяма те да построят, а друг да живее там, няма те да
насадят, а друг да яде;

73
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защото дните на >оите люде ще бъдат като дните на дърво и
избраните >и задълго ще се наслаждават в делото на ръцете
си. (Jсая 65:21, 22)
74

Hова значи, че небето ще бъде истинско място с истински
хора, извършващи истински неща, не е ли така?9
=същност ние ще имаме наши собствени имена и другите ще
ни познават!
75
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(Hекст: Jсая 66:22, 23)9
Kащото както новото небе и новата земя, които Аз ще
направя, ще пребъдат пред >ене, казва Sоспод,
76

така ще бъде родът ви и името ви. (Jсая 66:22)

77

J от новолуние до новолуние, и от събота до събота

78

ще дохожда всяка твар да се покланя пред >ене, казва
Sоспод. (Jсая 66:23)9
Fовата земя ще бъде щастливо, радостно място за @ога и
Fеговия народ.
79

(Hекст: Jсая 35:10)9
Jзкупените от Sоспода ще се върнат и ще дойдат с
възклицание в 6ион,
80

вечно веселие ще бъде на главата им, ще придобият радост и
веселие, а скръб и веселие ще побягнат. (Jсая 35:10)9
Fе ви ли се струва вълнуващо?
81
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Mрекрасно и радостно ще бъде събирането на спасените
всяка събота в святия град, за да хвалят, пеят и общуват.

82

83

84

85

Jсус казва, че Hой приготвя на всеки от нас жилище, което
със сигурност ще ни хареса. Fо Jсая казва, че и ние ще
строим къщи!9
Jзглежда ще имаме къщи сред природата, които ще
построим сами и всяка събота ще се събираме в столичния
град на Fовата земя и ще използваме къщата си в града.
(=идео: 7сек.) @иблейската картина за рая е ясна. @ог ще
сътвори ново небе и нова земя. 6вятият град, Fовият
:русалим, ще слезе от @ога от небето.9
Kемята, тази бунтовна планета, изпаднала в грях, ще стане
столица на цялата вселена. >ожете да се изненадате, но тази
земя ще бъде бъдещият дом на спасените. Jсус заява това
ето така:
(Hекст: >атей 5:5)9
@лажени кротките, защото те ще наследят земята. (>атей
5:5)9
@ог ще възстанови планетата Kемя в първоначалното й
съвършенство и колко славна ще бъде Fовата земя!
Fавярно помните някои от чудесните обещания, които Jсус
дал на учениците и последователите 6и през всички времена
непосредствено преди да се възнесе на небето:

86

(Hекст: Oоан 14:1–3)9
Gа се не смущава сърцето ви, вие вярвате в @ога, вярвайте и
в >ен.
87

= дома на Отца >и има много обиталища, ако не беше така,
Аз щях да ви кажа...

88
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J като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви
взема при 6ебе 6и;

89

тъй щото дето съм Аз да бъдете и вие. (Oоан 14:1–3)

90

6ега нека разгледаме подробно величествения град, който
Oоан вижда във видение на остров Mатмос.9
6якаш на пророка е трудно да намери думи, с които да
опише славата на святия град. = @иблията пише:
92

(Hекст: 1 Dоринтяни 2:9)9
... Dаквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко
сърце не е дохождало
93

всичко това е приготвил @ог за тия, които Sо любят.9
(1 Dоринтяни 2:9)9
Mочакайте малко. Mовечето хора не стигат до следващия
стих, който казва:
94

(Hекст: 1 Dоринтяни 2:10)9
А на нас @ог откри това чрез Gуха...

95
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91

(Hекст: >атей 6:10)9
= образцовата молитва, с която Jсус научи учениците 6и да
се молят, се казва: Gа дойде Hвоето царство. Gа бъде Hвоята
воля както на небето, така и на земята. (>атей 6:10)9
Hук виждаме, че Jсус ни приканва да се молим за
възстановението на всичко.
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!азбирате ли, че @ог е разкрил тези неща на пророците чрез
6воя Gух, а те са ги записали за нас.9
Fяма и съмнение, че и половината от всичко не е
представено!
96

97

Mриятели, така е било с Oоан, Jсая и всички останали
пророци.9
=сичко е вярно – при това и половината не ни е казано!9
Dогато Oоан описва подробно святия град, всичко изглежда
прекалено баснословно, за да е истина. 9
Fо това го казва @ожието 6лово! Hова са неща, които Oоан
е видял.
(=идео: 11 сек.) Oоан казва, че вижда ново небе и нова земя
и че няма повече море. Mосле вижда как святия град слиза от
небето.9
6лед това описва града:

98

(Hекст: Откровение 21:1–3, 11, 17, 21)9
J видях ново небе и нова земя; защото първото небе и
първата земя преминаха; и море нямаше вече. (Откровение
21:1)
99

=идях и святия град, новия :русалим, да слиза от небето от
@ога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си.
(Откровение 21:2)
100

J чух силен глас, от престола, който казваше: :то, скинията
на @ога е с човеците;

101

Hой ще обитава с тях; те ще бъдат Fегови люде и сам @ог,
техен @ог, ще бъде с тях. (Откровение 21:3)

102
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... Jмаше божестевна слава като светеше, както свети някой
много скъпоцен камък като яспис, прозрачен като кристал.9
(Откровение 21:11)
103

Jзмери и стената му, която излезе 144 лакти (66 метра)...
(6тих 17)

104

Gванайсетте порти бяха дванайсет бисера... Kначи там има
бисерни врати! (стих 21)

(Hекст: Откровение 21:12, 21, 23)9
... голяма и висока стена... и надписани над портите имена,
които са имената на дванадесетте племена на израилтяните.
(стих 12)
106

... Улицата на града беше от чисто злато, прозрачно като
стъкло. (стих 21)

107

J градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го
осветява, защото @ожията слава го осветяваше и неговото
светило е Ането. (стих 23)
108

(Hекст: Откровение 22:1, 2, 5)9
... река с вода на живота, бистра като кристал, която
извираше от престола на @ога и на Агнето.
109

... J от двете страни на реката имаше Gърво на живот, което
раждаше плод дванайсет пъти, като даваше плод всеки
месец...
110
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105
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Fощ не ще има вече... (Откровение 22:5)9
Hронът на @ога и на Агнето ще бъдат в столицата – Fовия
:русалим.
111

(Hекст: Откровение 22:3)9
Fищо поклето не ще има вече и престолът на @ога и на
Агнето ще бъде в него... (Откровение 22:3)9
Kа един от най-прекрасните дарове четем в Откровение 21:4:
112

(Hекст: Откровение 21:4)9
Hой ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има
вече; нито ще има вече жалеене,
113

ни плач, ни болка, първото премина. (Откровение 21:4)9
Fавярно се питате колко голям ще бъде святият град.

114

(Hекст: Откровение 21:16)9
Oоан дава точните данни за големината на града: Sрадът
беше четвъртит; с дължина, равна на широчината му;
115

и като измери градът с тръстиката, излезе дванадесет хиляди
стадия... (Откровение 21:16)

116

117
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(:дин стадий е равен на една пета от километъра.9
12 000 стадия = 2400 километра)9
Gревните градове са били измервани чрез дължината около
външните стени.9
6ледователно градът ще бъде приблизително 600 км или 375
мили от всяка страна.9
Fавярно се питате дали този град ще бъде достатъчно голям,
за да побере всички спасени.
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= Hокио живеят приблизително 35 милиона души.

118

= Fю Oорк има над 20 милиона души.

119

= 6еул и >ексико има по над 20 милиона души.

121

122

:дин математик пресметнал, че Fовият :русалим може да
побере два милиарда души!9
6 други думи ще има място за всеки, който иска да бъде
там.9
6 какво обаче ще се занимаваме на това прекрасно място?
(=идео: 15 сек.) Fяма да има престъпност, нито глад и
болести – само вечен мир и хармония!9
Jзглежда ще вършим много неща – ще строим къщите на
мечтите си в провинцията, ще се грижим за собствените си
градини.
Jсус, Hворецът, ще бъде там, за да ни открива тайните на
=селената.9
Mостоянно ще научаваме нови неща.9
Qе можем да пътуваме, когато пожелаем.

123

124

Qе имаме време да бъдем с нашите приятели и любими
хора.9
=сяка събота ще хвалим @ога и ще пеем с ангелите и Jсус –
нашето специално време за общуване с нашия Sоспод.9
Fавярно ще попитате: Откъде можем да сме сигурни, че ще
бъдем там?9
Отговорът е прост.9
= @иблията, нашият универсален ключ, пише:

17

25 – !ай-доброто предстои!

120
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(Hекст: Sалатяни 3:29)9
J ако сте Pристови, то сте Авраамово потомство,
наследници по обещание.9
(Sалатяни 3:29)
125

6 други думи, ако приемем Jсус като наш 6пасител,
обещанието, което Jсус дал на Авраам, става и наше.9
Dогато изучаваме @иблията, интересно е да се отбележи, че
126

в първите три глави се описва как @ог създал света и
райския дом на Адам и :ва. Hе обаче го изгубили.

127

= последните три глави на @иблията ни дават представа за
@ожия план да възстанови това, което Адам и :ва са
изгубили – едно прекрасно утро, където най-прекрасните
мечти ще се сбъднат!
128

129

130
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Mреди много години един кораб, пренасящ овце, се изгубил в
мъглата на 6еверно море. Dорабът се носил без посока три
дни. Овцете престанали да ядат старото сено.9
6купчили се на едната страна на кораба и започнали да
блеят.9
Iувало се само: @ее, бее, бее. Dапитанът и екипажът на
кораба започнали да се чудят на какво се дължи това.9
6лед малко мъглата се вдигнала. @или на няколко метра от
шотландския бряг.9
Овцете подушили прясно окосеното сено по красивите
шотландски поля. Mрестанали да ядат старата, изсъхнала
слама, с която стопаните им се опитвали да ги хранят.
(=идео: 7сек.) Dогато усетим рая, променяме приоритетите
си. Dогато усетим вечността, всичко идва на мястото си.
Kакопняваме за друга земя. Jскаме да бъдем на брега на
вечността. Jзпитвате ли носталгия по рая? Wадувате ли да
сте там?9
Jмате ли желание в сърцето си да живеете вечно с Pристос
в слава? Wелаете ли да кажете: Gа, Sосподи, желая да съм с
Hеб. Dопнея да съм с Hеб през цялата вечност, завинаги?
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(Hекст: Откровение 22:17)9
@ог ни кани: J Gухът, и невястата казват: Gойди.
(Откровение 22:17)
131

Fе отлагайте!9
>ожете да станете част от @ожието невероятно бъдеще.
Mоканете Sо в сърцата си и раят ще стане ваш дом!
132
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