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ОЦЕНЯВАНИЯ 
  

След почти четиридесет години като християнин и тридесет и пет години в 

активно служение, най-после мога да прочета една освежаваща книга за есхатологията. 

По мое мнение тази книга е задължително четиво за всички сериозни студенти и братя 

християни, които са уморени от фантазията и спекулацията, обграждащи темата за 

последните времена.  

Силно съм убеден, че автора, по един обезоръжаващо уязвим начин, избистря 

истинските неща изправящи се пред автентичната църква в тези настоящи времена. 

През цялата книга ние сме предизвиквани да се консултираме с библейския текст 

вместо да позволяваме да бъдем шокирани от собствената ни наивност. Често, 

християнски автори, избегнали подробното разглеждане на Божието Слово, публикуват 

съблазнителни заглавия, правейки смели и пристрастни изявления повечето от които 

граничат с ерес. 

 Този автор, обаче, набляга на християнството като „есхатология в действие“. 

Това е толкова освобождаващо и безсрамно прагматично. Това, което ясно изпъква е 

един апел към читателя да стане наясно с това, което Библията има да каже относно 

последните времена. 

 Кобус  Суорт не се страхува да се занимае със спорния въпрос на връзката 

между християни и юдеи – предмет, който твърде често е изпълнен с избухливост. 

Много вярващи откриват, че са несигурни и объркани относно тези въпроси. Той 

успешно успява да ни занесе в своето мислене през теологичните минни полета, 

занимавайки се с това, което наистина е изложено на риск за църквата. Тази книга е 

един опит да ни помогне да направим едно сериозно съзнателно преследване на 

истината в любов.  
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  Диспенсационализма е предизвикан от автора. Вижда се, че се нуждае от 

проверка на реалността. Толкова затоплящо сърцето е да бъдем увещани да разширим 

разбирането си за централното място на Христос, което обхваща, както и е, не само 

църквата, но и цялата вселена. Също е ясно, че автора има повече от повърхностно 

разбиране и функциониране в петкратните служения на църквата. 

 Обобщавайки, аз мога с цяло сърце да препоръчам тази книга! Тя ще подтикне 

читателя към сериозно разглеждане на това, което Библията учи относно тези последни 

времена. Молитвата ми е старите сантиментални неща в нашето разсъждение да бъдат 

издухани от вятъра на Божия Дух, докато всички полагаме усилия да оправим 

теологията за последните времена. 

Алан Скот 

Lifelink Ministries International, UK   
 

 

 

 За мен е привилегия да напиша оценяване на една книга изпълнена с 

предизвикателства, насочени специфично към обикновено поддържани идеи и понятия 

от много хора, които се считат за християни. Възпитан в една Братска църква и обучен 

в ученията на Дарби, аз мога да свидетелствам, че съм живял, изучавал и учил 

общоприетите идеи относно диспенсационализма, а именно, грабването, 

апокалиптичните тълкувания, мненията за естествения Израел, милениалното царство, 

мястото на земята в Божието намерение, една проваляща се или победоносна църква. 

 Вярвам, че тази книга ще положи една добра основа за откриване на това какво е 

Божието намерение за Неговата църква. Съдържанието ще ви предизвика и ще 

пренареди понятията ви за последните времена. Дори спасението ви ще намери една 

перспектива изпълнена с цел. Дори може да ви е необходимо време не просто да 

смелите съдържанието, а да четете Словото с нови очила, и със сигурност ще откриете 

далеч по-простиращото се въздействие на това, което иначе би изглеждало като просто 

теологичен аргумент. 

 Накрая, човек осъзнава, че всичко е свързано с тази единствена молитва: „ДА 

ДОЙДЕ ТВОЕТО ЦАРСТВО! ДА БЪДЕ ТВОЯТА ВОЛЯ, НА ЗЕМЯТА КАКТО Е И 

НА НАБЕТО!“ Бога на мира скоро ще смаже Сатана под краката ви. Начина, по който 

виждаме бъдещето ще има огромна връзка с начина, по който живеем, действаме, 

вярваме и се движим в настоящето. 

 Тази книга е много пророческа. Отделете време да я асимилирате и после 

положете една апостолска основа, с която да оформите живота според Краеъгълния 

камък. За да извлечете максималната полза от тази книга, моля ви молете се усърдно, 

Святия Дух да ви води в цялата истина както Той е обещал да го прави. 

Самюел Рейн 

International Christian Leadership Connections, France  
 

 

 

 Повечето от системите за вярване на църквата са повлияни от 

диспенсационалното тълкуване на Писанието. В тази книга Кобус  Суорт посочва, че 

две групи се проявяват на земята днес – едната група е, която става едно с лъжата, а 

другата е, която става едно с истината. Нашето разпознаване трябва да бъде изострено, 

ако ще ходим правилно. 
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 Кобус ясно и ефективно разрушава диспенсационните митове. Той посочва, че 

този, който прави завета в Данаил 9 е Исус Христос, а не антихрист. Няма земен 

Ерусалим, където трябва да се покланяме. Бог няма две различни групи хора. 

Обръщането на естествения Израел не е нещо, което ще се случи когато църквата е 

„грабната“. В същност няма никакво тайно грабване. Първото възкресение е духовното 

възкресение, което се случва при обръщането на вярващите. Той ясно посочва, че да 

бъдеш оставен не е негативна съдба, а реализирането на наследството на светиите. 

Святия Дух е даден като гаранция – най-доброто предстои. 

 Тази книга е съсредоточена на Христос и ясно заключава, че ние не чакаме да 

бъдем избавени от земята. Победоносната църква ще демонстрира завършените дела на 

Христос в силата на Духа. 

Др. С.И. Говендър 

Acurate Building Concepts, Durban, South Africa 
 

 

 

Признания 
 

 Аз дължа искрена благодарност към много ценни приятели и колеги, чиято 

подкрепа и насърчение ми помогнаха да направя писането на тази книга възможно. 

 На моята съпруга, Хазел, която никога не се е колебала в своето насърчение и 

търпение през многото месеци на писане. 

 На Bizweni Community Church, които бяха чуващото ухо за първото 

освобождаване на тези поучения, давайки обратна връзка и разговори – особено с моя 

лидерски тим – който следва. 

 На Др. Малкъм Маги, Алън Скотланд, Др. Сеги Говендър, Тамо Найду и Самуел 

Рейн – колеги и приятели в служение – за отделеното време да четат ръкописите, 

давайки своите предложения и за написването на техните оценявания. 

 На Гери Неууд, Изел Лътз и Ерика Бриденхан за тяхното коректорско четене и за 

редакторските предложения. На Джеф Браун, за многото часове прекарани с ръкописа, 

и за неговото ценно редакторско влагане. 

 На  Адриан Преториус, приятел и партньор в служението, за неговите безкрайни 

пътувания, за да ми дойде на помощ с неговия технически съвет, когато компютъра ми 

и аз не успявахме да комуникираме ясно един с друг! 

 И най-важно, моята дълбока благодарност за продължаващото оживяване на 

Святия Дух отвътре, затова че поддържа благословената надежда за завръщането на 

Христос и всичките последици от това, живи в сърцето ми! 

 

 

Въведение 
 

Защо още една книга по темата?   
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 Скоро след като срещнах Господа на единадесетгодишна възраст – чрез това, 

което беше доста радикално преживяване, дори на тази млада възраст – аз започнах да 

си подчертавам  всички стихове в Библията, които можех да намеря за Второто идване 

на Исус. Спомням си как седях на гумното на фермата с моите приятели, които също 

имаха подобни преживявания с Господа, със само една тема в нашите разговори – 

скорошното идване на Господа! Годината беше 1954. 

 Години по-късно – въпреки че следвах изучавания по дисциплина, която нямаше 

нищо общо с теология (а именно, математика и физика, и лекции в тези области) – моя 

интерес по пророческите пасажи на Писанието продължаваше и аз често бях привличан 

от пасажи занимаващи се с бъдещето, или за да бъда по-точен, с „последното време“.1 

През цялото ми изследване и чрез материалите, до които можех да се докосна по това 

време, аз започнах да осъзнавам многото коренни различни възгледи по темата. 

Заплетох се в много разсейвания, отклоняващи ме от истинския въпрос за последното 

време и скоро бях поредната жертва на объркването без да го разбирам. Например, 

докато някои учени поставят повечето, ако не и всички, пророчески събития в книги 

като Езекиил, Данаил и Откровение, в миналото, други ги поставят в далечното 

бъдеще. А други се опитват да подредят тези събития в миналото, настоящето и 

бъдещето, в едни времеви зони наречени диспенсации. Някои отиват толкова далеч, че 

определят дати за събитията от последното време, и по-специално за Второто 

пришествие на Исус. Много по-късно беше когато открих, че тази (академична) 

погълнатост с „края“ – и особено, без да имаме едно точно определение за „последното 

време“ е, което е довело до парализиране сред християните относно настоящата цел на 

църквата в света. 

 Поглеждайки назад, причината за моето объркване не е трудна за откриване. Аз 

пропуснах гората заради дърветата! Вместо да изучавам Писанията с молитва, за да 

открия едно по-дълбоко откровение за Исус Христос, моя анализ на „пророческите“ 

писания само го правеше по-неясен. Писанията са изцяло за Него – дори (и ако не 

особено) книгата Откровение! 

 Повратната точка дойде години по-късно за мен. Първоначалната ми мотивация, 

която до голяма степен беше любопитство, се промени в духовен глад да Го познавам 

повече. Моя глад ме отвори да приема повече от просто разумно знание и Господ се 

срещна с мен отново по един специален начин. Това беше сякаш духовните ми 

способности оживяха – готови да приемат знание на откровение. Това ново търсене 

също така ме доведе до контакт с други, които имаха подобен глад за повече от 

Господа. Аз открих, че определени прозрения не идват докато човек е в изолация. 

Малко по-малко започнах да откривам, че „бъдещето“ вече беше започнало преди 2000 

години! 

 През последните години аз  открих други, като християнския автор и теолог 

Еуджън Питърсън, потвърждаващ моята опитност. В своето въведение към 1 Солунци 

във версията на Библията the Massage (Посланието), Питърсън пише: „Християнската 

вяра винаги се е характеризирала с едно силно и фокусирано схващане на бъдещето, с 

вяра във Второто пришествие на Исус като най-отличителния детайл“. Всяка дискусия 

сред вярващите за последното време ще носи това. 

 Съвременните речници дефинират есхатологията просто като: „изучаване на 

последните неща“. Да се ограничи значението на тази дума до такава дефиниция, 

                                                           
1 Въпреки че не го знаех по него време, това изучаване обикновено се определя като „есхатология“. В 

същност, аз започнах да разбирам истинското му значение много по-късно през живота, както ще обясня 

в тази книга. 
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вероятно е допринесло за спекулациите и търсенето на сензации относно събитията на 

„последното време“, които са направени популярни чрез определени романи 

изследващи тази тема, като сериите „Оставените“ от Тим Лахей. 

 Изобилие от материали по предмета на есхатологията, или, както е по-

популярен: „събитията на последното време“ са издавани през годините. Вместо да 

произведем още една книга занимаваща се в детайли с всички различни възгледи и 

спекулации по темата, това е разкриването на развиващото се откровение за Божиите 

цели. За да преследваме тази задача цялостно, е необходимо първо да установим 

основните градивни блокове на това, което образува диспенсационния възглед за 

последното време.    

 Една по-далечна цел правейки  това, беше да изследваме библейските основи на 

тези възгледи. Само когато тези неща са изобличени спънките могат да бъдат 

отмахнати и пътя да бъде направен ясен, за да се фокусира вниманието на читателя на 

истинската цел и работа на Святия Дух на земята днес. 

 Главната теза и тема на тази книга без съмнение ще предизвика тези читатели, 

които искрено са прегърнали диспенсационния възглед за последното време. Това беше 

моята опитност когато за първи път се сблъсках с различна перспектива. Израснал съм 

в църковна обстановка, където бях изложен единствено на диспенсационния възглед. 

Пътуването ми в по-нататъшното изследване започна когато един приятел веднъж ме 

помоли, с абсолютна искреност, да му покажа от Божието Слово къде могат да бъдат 

намерени всичките тези поучения, които оформят част от диспенсационната 

перспектива. В последвалото изследване аз започнах да виждам истинската функция на 

църквата на земята и Божието царство като една растяща реалност. В годините, които 

последваха, чрез изследване на Писанието, не беше трудно да видя как бях прегърнал 

едно неточно виждане за последното време. 

 Въпроса, който много искрени вярващи често задават е, защо имаме толкова 

различни гледни точки за последното време, ако всички ние вярваме, че Исус се връща? 

Има ли наистина някакво значение? За да отговоря на този въпрос, първо искам да 

подчертая, че целта ми в тази книга не е да бъда догматичен. Докато вярвам, че има 

едно точен възглед, и че моето желание е да видя цялата истина, аз не твърдя, че все 

още я знам. Ние ще видим очи в очи единствено когато завесата се вдигне и видим 

Христос. Разбирам, че това, което виждам е само част от едно по-голямо цяло. 

Истината е прогресивна и ще се развие както Бог ни я разкрива, когато искаме да 

вършим Неговата воля. Откровението не се учи; то се „хваща“. 

 В същото време аз не се преструвам, че съм неутрален за това, което е било 

разкрито и потвърдено на сърцето ми. Също така трябва да добавя, че съм виждал и 

преживявал как истината може, и всъщност, го прави – да разделя хора. Това става 

когато се изправим срещу възгледи различни от тези, на които ние твърдо държим и 

които сме неохотни да пуснем. Дори Авраам се изправи пред това – докато стоеше с 

Исмаил в ръцете си – когато Бог му показа, че истинския Исаак беше на път. Неговия 

вик: „О, нека Исмаил да е жив пред Тебе!“ за нещастие е вика в сърцето на много 

искрени вярващи, когато трябва да пуснат да си отиде някое много обичано погрешно 

разбиране и да се изправят пред истината. Всяка доктрина, която апелира към 

егоистични желания или страх, като диспенсационализма с неговия манталитет на 

бягане в последното време, създава фалшиви среди. А тези фалшиви среди стават 

фалшиви възгледи, които водят до неправилно разбиране на истината. Моето 

убеждение е, че начина, по който виждаме бъдещето влияе на начина, по който живеем 

в настоящето. Моето търсене на това точно, апостолско виждане на бъдещето, 

следователно, не е някаква галена доктрина, както можеше да бъде в ранните години на 
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моето търсене; нито пък е някакъв лукс. Както ни напомня Юрген Молтман: „От 

началото до края, а не просто в епилога, християнството е есхатология, надежда, 

гледаща напред и движеща се напред, и следователно също и революционизираща и 

трансформираща настоящето… Оттук есхатологията не може просто да бъде само част 

от християнска доктрина. По-скоро есхатологичния възглед е характеристика на цялото 

християнско прокламиране, и на всяко християнско съществуване и на цялата църква“.2 

Това трябва да бъде характеристика на всеки пророчески вярващ, който претендира, че 

има Святия Дух в него или в нея. Онези, които чакат Господа няма да им липсва 

видение. По-скоро, те се учат да виждат нещата по начина, по който Бог ги вижда. Те са 

онези, чиито сърца желаят да партнират със Святия Дух в Божия план за последното 

време. 

 Крайното решение да напиша тази книга дойде след като имах няколко подбуди 

от Святия Дух чрез колеги в различни страни. Един кратък преглед на деветте глави на 

тази книга може да помогне на читателя да проследи златната нишка в нея.      

 

Кратък преглед на нейното съдържание 
 

 В глава 1 се анализират някои от главните стълбове поддържащи 

диспенсационния възглед. Това е последвано от дискусия върху прехода от 

пророческата природа – типична за футуристичния подход на диспенсационализма – на 

Старозаветното пророчество, към творческата природа на Новозаветното пророчество. 

 Глава 2 разглежда опасната тенденция, която изглежда е станала много явна с 

времето, процеса на двойна поляризация в хода на света. От една страна, има 

въплъщаване на истината, а от друга, въплъщаване на лъжата. Разглежда усилията на 

врага да попречи на разкриването на Христос в Неговото много-членно тяло.  

 В глава 3 съпоставяме очакването на диспенсационализма за един физически 

храм, който да бъде издигнат в Ерусалим, с думите на Исус и на апостол Павел, който 

говори за истинския храм в последното време като Тялото на Христос на земята. Глава 

4 кратко анализира обяснението на апостол Павел за идентичността на истинския 

Израел. „Теорията на изместването“ е изложена, твърдейки, че Бог винаги е искал да се 

спаси целия свят – една свята нация състояща се от юдеи и всички останали. 

 Глава 5 улавя същността на целта за написването на тази книга. Освен 

обсъждане произхода на теорията за тайното грабване, основните споменавани 

Писания използвани от диспенсационализма за подкрепа на възгледа за едно тайно 

грабване, са поставени в перспектива. Тълкуванията на Еронеос върху тези пасажи от 

Писанието са изложени, като в нито един момент не губим благословената надежда за 

връщането на Христос. В глава 6 терминологията „този век“ и „идния век“ се разглежда 

през очите на Исус и Павел. Какво е значението на събитията от 70 г. сл. Хр.? също 

така правим едно критично разглеждане на претеристкото виждане, особено относно 

тълкуването на предсказанията на Исус в Матей 24.           

 Глава 7 говори по въпроса за един буквален милениум, един друг изграждащ 

блок на диспенсационализма. Има ли някакъв златен век в бъдещето? Или той може би 

започна с възнасянето на Исус? Какво наистина се случи със смъртта и възкресението 

на Христос? За какво чака Христос преди да се върне и да представи на Себе Си една 

невяста без петно или бръчка? 

                                                           
2 В Ридълбъргър, Ким. Пример за Амилеанизъм (Baker Books, USA. 2003) стр.43-44. 
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 През всичките предходни глави аз съм се стремил да позволя на златната нишка 

на растящата работа на Святия Дух да се показва. В глава 8 е изложена стратегията на 

врага с неговия манталитет на бягство от действителността. Повече от всичко той се 

стреми да попречи на появяването на църквата от последното време, едно 

мултифункционално, обединено тяло, готово за битка, екипирано за победа и 

демонстриращо завършените дела на Христос на земята. Ще има ли друго изливане на 

Святия Дух, което да донесе узряване на жътвата? Дадено е внимание на начина, по 

който Бог е избрал да направи светиите участници в божествената природа. В 

последната глава аз обобщавам всичко и правя заключение с няколко коментара 

относно последния напън към пълния ръст на Христовото тяло. Това завършване не е 

възможно без пълното Господство на Исус Христос на земята, изразено чрез Божието 

царство. 

 Докато четете тази книга, ще откриете няколко повтарящи се теми, като 

Празника Шатроразпъване или нашето партньорство със Святия Дух. Определени 

пасажи от Писанието също така се повтарят. Това е просто защото техния контекст 

оправдава повторението. Различните глави не са предназначени да бъдат отделни 

изучавания, тъй като има постоянен поток от аргументи през целия текст. 

 

Този апостолски сезон    
 

 Накрая, бих желал да дам кратко обяснение на фразата, която се появява на 

различни места в книгата, т.е., „апостолския сезон“. В Ефесяни 4:11, Павел говори за 

това, което е станало известно като „петкратното“ служение: служенията на апостоли, 

пророци, евангелизатори, пастири и учители. Поглеждайки назад към последните 

петдесет или повече години, ние откриваме следния развиващ се модел. Първия сезон 

започна в началото на петдесетте години от миналия век с евангелизаторските 

служения – особено в САЩ. Те процъфтяваха и пълнеха стадиони и големи палатки със 

страхотни свидетелства за преживяване на изцеление и спасение. Този сезон скоро се 

прояви в много други нации. Аз си спомням, в края на петдесетте, вълнението когато 

посетих палатковите походи в Претория, където служеха местни евангелизатори като 

Раси Еразъм, а също и Фреди Зийман. Друго незабравимо преживяване през онези 

години беше когато имах привилегията през 1956 година да бъда на претъпкания 

стадион Уембли в Йоханесбург с изцелителния поход на световно известния 

евангелизатор по онова време, Орал Робъртс от Тулса, Оклахома, САЩ.      

 В резултат на това, че хиляди бяха докоснати в тези походи, усещането за 

инструктиране на новите обръщенци стана очевидно. Тази нужда стана очебийна след 

около десет години в евангелизаторския сезон. (Едно трябва да се помни, че сезоните са 

безшевни. Не е възможно да се намерят конкретни отсечени точки за края или началото 

на сезон.) 

 Евангелизаторския сезон беше последван от сезон на учители. Този сезон 

процъфтяваше докато стотици помазани учители запълваха нуждата от инструкция. 

През седемдесетте стана друг преход и се роди пастирското движение. Нови църкви 

бяха основани и пастирското служение изпълняваше една важна роля. Някъде през 

осемдесетте наблягането се измести върху пророческото служение. Аз бях дълбоко 

раздвижен когато усетих въздействието, което няколко пророка имаха на една 
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пророческа конференция в Канзас Сити,3 САЩ. Големи пророчески събрания 

привличаха хиляди гладни вярващи, които търсеха „слово от Господа“ – обикновено 

под формата на лични пророчества. 

Прехода към това, което е идентифицирано през последните години като 

апостолски сезон започна през деветдесетте.   

 Тук трябва да се кажат две неща: Въпреки че тези различни сезони са били 

идентифицирани, това не означава, че тези различни служения не са съществували 

преди „сезона“ да дойде. От ранната реформация (също позната като възстановяването 

на църквата) свързана с Мартин Лутер, Бог е издигал стратегически служения, за да 

инициират развиващото се откровение. Също не означава, че когато дойде нов сезон, 

служението на предишния непременно спира. В същност, аз вярвам, че в Божията 

икономика, тези сезони никога не са били предназначени да спират, а да бъдат 

градивни блокове (ред върху ред, правило върху правило), което накрая ще оформи 

част от пълното петкратно служение. Обаче, има изместване тъй като помазанието на 

всеки нов сезон изглежда предефинира предишните сезони. Това, което виждаме да се 

случва сега, например, е появата на ново корпоративно измерение за изразяването на 

апостолството, когато апостолския сезон се развива. Индивидуалните организации за 

служение, като „евангелизаторски асоциации“, които бяха характерни за предишни 

сезони, се заместват от по-корпоративно изразяване. Апостоли и пророци се намират 

един друг отвъд национални и културни разделения, в заветни взаимоотношения както 

„кост намира своята кост“. Тъй като апостолското служение печели по-голяма 

корпоративна инерция, става явно, че останалите от петкратните служения изглежда са 

подем към по-високите измерения. Много от начините, по които служението намираше 

изражение в предишните сезони са станали остарели, например, евангелизаторското 

служение, което процъфтяваше през 50-те и 60-те, вероятно повече няма да се изразява 

по същия начин. Също така, дните на самотния пророк също подготвиха пътя за 

апостоли и пророци движещи се заедно. Освен това, този апостолски сезон – също 

познат като Апостолска реформация – носи нова яснота за управленческия мандат на 

вярващия, като изобличава лъжата на „доктрината на отлагането“ на Божието царство, 

както се разпространява от диспенсационализма. Прокламирането на Божието царство 

отново ще заеме централно място. Апостолските служения ще наблягат на прехода на 

местните църкви в една култура на царството, премествайки тяхното виждане, за да 

видят нуждата от възстановяването на всичко, за което е говорил Бог чрез устата на 

святите Си пророци от миналото. Истинското бащинско сърце на Бог ще бъде 

предадено по един безпрецедентен начин. Плодът, който ще произлезе от този 

апостолски сезон е апостолски хора – разкриващи се като семейства и домочадия – 

които ще носят Божието управление и мир във всяка сфера, влияейки на обграждащите 

ги култури. Екипирането на светиите повече няма да остава просто една фраза. В края 

на краищата, петкратните служители са дадени като майстори, които да доведат 

светиите до пълния ръст – нищо по-малко от стандарта на височината на 

съвършенството на Христос. 

 Аз съм имал привилегията да бъда лично повлиян от всеки един от петте сезона 

от 50те насам и разбирам нещо за травмата и динамиките на прехода от един сезон в 

следващия. Поглеждайки назад към последните пет или шест десетилетия, ние 

действително можем да разпознаем, че всеки сезон носи със себе си своя собствен 

„звук“. Това стана едно истинско откровение за мен, когато бях поканен да служа 

                                                           
3 Това беше една пророческа конференция проведе на в Канзас Сити в началото на осемдесетте, където 

начело стояха служители като Майк Бикъл, Пол Кейн, Франсис Френджипейн и Джон Уимбър. 
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наскоро в една църква. Тази църква беше част от едно семейство от църкви, които 

имаха своите корени в съживлението на Хибридите, преди повече от сто години. 

Понеже първата ми среща с Господа беше на една конференция провеждана от същото 

движение през 1954 година, аз веднага разпознах звука в тяхното събрание – все още 

същия! За нещастие е нямало миграция към нови нива: често пъти просто резултат от 

застоялост. Църкви повлияни от съживлението Късния дъжд също носят един уникален 

звук, напомнящ божественото посещение, което се случило в Северен Батълфорд, 

Канада през 1948 година, където хвалението скоро станало известно като небесния хор.4    

 Един нов звук от небето става очевиден сега сред тези, които прегръщат този 

апостолски сезон. Въпреки че акустиката на този апостолски звук понастоящем се 

различава главно в служението на излизащото Слово, аз вярвам, че този звук скоро ще 

бъде разпознат в общото хваление на отделните събрания, които са били 

трансформирани от апостолското слово. 

 Тази книга е една покана за всеки, който я чете и който прегръща 

благословената надежда за завръщането на Христос, с молитва да дойде до едно 

отговорно решение за последното време. Елате и бъдете част от развиващото се! Нека 

духът ви да бъде раздвижен когато вие също чуете новия звук на земята. 

 

Кобус Суорт 

2008 година 

 

 

Едно – ПРЕДСКАЗАНИЕ ИЛИ УТАЯВАНЕ? 
 

 Не може да има съмнение, че това, което е родило диспенсационализма е било 

едно прекалено занимание с бъдещето. Това прекалено занимание е довело до въпроса 

как да се тълкуват пророческите Писания. Дали предсказаните събития – особено тези 

споменати в Данаил 9 глава, Матей 24 глава и книгата Откровение – са минало, 

настояще или бъдеще за нас, които живеем в 21ви век? 

 В тази глава аз каня читателя да открие с мен фундаменталната промяна, която 

се случи доколкото предсказанието се занимава, когато Словото стана плът в Исус 

преди повече от 2000 години. 

 Но първо, един кратък преглед на основните стълбове, които образуват 

диспенсационализма.  

 

Диспенсационализъм 
 

 Диспенсационализма – сравнително скорошна разработка – което основно е 

футуристично буквално тълкувание на пророческите Писания, има своя произход в 

началото на деветнадесети век. Според Робърт Нортън в своите Спомени на Джеймс и 

Джордж Макдоналд от Порт-Глазгоу (1849), стр. 171-1765, едно петнадесет годишно 

момиченце от Шотландия имало едно видение за две идвания на Христос: първо едно 

тайно „грабване“ на църквата, след това Второ идване след седем годишна глобална 

                                                           
4 Рис, Ричард М. Късния дъжд (Honeycomb Visual Productions Ltd, Canada. 1987) стр.82. 
5 Мак Петерсън, Дейв. Невероятното прикритие (Logos International, USA. 1975) стр.151. 
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скръб, за да установи едно царство на земята с база Ерусалим. Въпреки че хора като 

Ирвин и по-късно Дарби са развили допълнително този възглед, той е бил 

популяризиран от Сайръс Скофийлд със своята Скофийлд Байбъл. В тази Библия – 

версията Кинг Джеймс – той добавил своите виждания под формата на заглавия и 

бележки в полетата, коментирайки всеки пророчески пасаж. Втъкавайки ги в самия 

библейски текст, неговите диспенсационни виждания били издигнати до ниво на 

библейски авторитет. Това станала версията на Библията цитирана от голям брой 

телевизионните евангелизатори и писатели през 20-ти век6 (което включва хора като 

Хал Линдзи, Джон Хаги, Джак Ван Импе и много други).      

 Диспенсационализма е система от библейско тълкувание, което разделя 

историята на човечеството на седем отделни периода или „диспенсации“, и твърди, че 

във всеки период Бог се занимава с човешката раса въз основата на един специфичен 

принцип. Скофийлд определя диспенсацията като период от време, през което човек е 

изпитван по отношение на покорство към някое специфично откровение за Божията 

воля. Скофийлд Байбъл изброява следните диспенсации: (1) Невинност – от 

сътворението до Адам и Ева, включително и Падението. (2) Съвест – от Падението до 

Потопа. (3) Човешко управление – от Потопа до призоваването на Авраам. (4) 

Обещание – от Авраам до Мойсей. (5) Закон – от Мойсей до Христос. (6) Благодат – 

църковната ера. (7) царството – Милениума, хилядагодишен период, от завръщането на 

Христос до края на Неговото царуване на земята. Никакво библейско доказателство не 

е дадено за горното разделяне. Трябва да се каже, че не всички диспенсационалисти са 

съгласни с броя на диспенсациите. Някои изброяват само четири, докато други 

изброяват осем. 

 Две основни предположения лежат в основата на диспенсационното тълкуване 

на Писанието: (1) Диспенсационната рамка се различава между Божиите 

продължаващи цели за юдейския народ и Неговите цели за църквата. (2) „Буквалното“ 

тълкуване на пророческите Писания. 

 Като следствие от горните предположения, Бог се вижда да има два взаимно 

изключващи се народа – народа на Израел и езическата църква – всеки един със своите 

изкупителни цели и програми. Следователно във вниманието на Бог остава, не само да 

възстанови нацията на Израел в Палестина, но също и да възстанови храма и да 

поднови свещеничеството както и старата система за жертви. Християните ционисти 

вярват, че храма ще бъде възстановен, следователно, поради една премилениална7 

есхатология, една футуристична херменефтика и диспенсационната разлика между 

Израел и църквата. Тези основни предположения стоят или падат заедно.8       

 Също трябва да се отбележи, че една друга известна черта на 

диспенсационализма е доктрината, че когато юдеите отхвърлиха предполагаемата 

оферта на Христос за Давидовото царство, царството беше отложено и „една голяма 

скоба“, също позната като църковната епоха, беше въведена. Накрая, когато езическата 

църква се махне от пътя или бъде грабната в края на църковната епоха, Божието 

намерение с естествения Израел ще продължи и Неговото царство ще бъде установено. 

Този възглед е основан на едно тълкуване на Данаил 9:25-27. Повече за това се 

дискутира в глава 3 на тази книга. 

 

                                                           
6 Росинг, Барбара. Грабването изложено (Westview Press, USA 2004) стр.22,23. 
7 Въпреки че има други разновидности по тази тема, диспенсационализма основно е пре-милениален и 

преди скръбта.    
8 Сайзър, С. в Небето на земята  (Paternoster, UK. 2004) стр. 250. 
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Различни школи за тълкуване  
 

 В допълнение към пре-, пост, и а-милениалната терминология (която ще 

погледнем в глава 7), има няколко други важни термини, които са свързани с 

тълкуването на книгата Откровение и трябва да се изяснят. 

 Има четири основни школи на тълкуване, които са се развили през годините. Без 

да се ровим твърде надълбоко, ние откриваме следното9: 

 

Претеристи 
 

 Тази школа разглежда предсказанията на Исус в Матей 24 като отнасящи се за 

разрушението на Ерусалим и на храма от римската армия през 70 г. сл. Хр. Те също 

така спорят, че книгата Откровение е написана преди 70 г. сл. Хр. и че тя описва 

преследването на Нерон цезар на църквата. Това означава, че действително всичко, 

което учи Библията за бъдещите неща се е изпълнило по време на учениците на Исус. 

„Пълните“ претеристи казват, че Второто пришествие на Христос се е случило през 70 

г. сл. Хр., докато умерените (или частичните) претеристи спорят, че събитията през 70 

г. сл. Хр. са изпълнили пророчествата от беседата на Елеонския хълм и книгата 

Откровение, но главното възкресение и последния съд все още не са се случили. Ще 

разгледаме повече този възглед в глава 6. 

 

Футуристи 
 

 Противоположното на претеризма е футуризма. Тази школа вярва, че целия 

блок от предсказания се отнася до последните няколко години, което води до Второто 

идване на Христос. Техните теологични вярвания са съсредоточени около естествения 

Израел, и те вярват, че повечето пророчества относно Израел все още имат буквално 

изпълнение в бъдещето, след като християнската църква е взета от света. 

Предсказанията в книгата Откровение се разглеждат като серии от бедствия, водещи 

направо до края на света. 

 

Историци 
 

 Тази школа вярва, че предсказанията покриват цялата църковна епоха между 

първото и второто идване. Те държат традиционното протестантско тълкуване 

наблягайки на отъждествяването на Великия Вавилон с града Рим. Малко съвременни 

коментатори държат това виждане, тъй като, ако е истина, това ще означава, че апостол 

Йоан не е говорил на своите читатели от първи век, а на християни живеещи векове по-

късно. Ва тази школа на мисълта има различни мнения като линеен, цикличен и 

прогресивен паралелизъм, отразявайки разногласието относно връзката между 

Писанието и историята. 

                                                           
9 Ридълбъргър, К. Пример за Амилеанизъм (Baker Books, USA. 2003) стр.21 & Паусон Дейвид, Когато 

Исус се връща (Hodder & Stoughton, UK. 1995) стр.98-102. 
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Идеалисти 
 

 Тази школа отмахва всички специфични отнасяния във времето, по този начин, 

например, римската империя може да бъде прототип на постоянно преследване на 

Божиите хора през целия църковен период. Откровението изобразява ‘вечната’ борба 

между доброто и злото като продължаваща. Пророческите картини като битката между 

Бог и Стана може да се приложи за всеки век. По този начин тази школа комбинира 

елементи от гореспоменатите школи. 

 

*  *  *  * 

 
 Трябва да е очевидно за читателя, че има доводи за и против във всяка една от 

горните школи за тълкуване. Със сигурност те не могат да бъдат изцяло правилни или 

изцяло погрешни. Има ли някоя от школите, която да е права? Това е проблема да 

бъдеш поставен или идентифициран от една отделна школа. Всяка школа съдържа 

някаква истина, която може да бъде потвърдена от други пасажи на Писанието. Докато 

продължавате да четете тази книга, аз вярвам, че можете да дойдете до собствено 

заключение. 

 

Влиянието на медията 
 

 Много книги основани на горните виждания са били издадени, и защитници са 

проповядвали с голяма ревност и емоция особено когато напреженията в Близкия Изток 

се разпалват от време на време. Но без съмнение препълнените с екшън романи 

Оставените – от детския мозък на Тим Лахей – хващат въображението на милиони 

(особено) петдесятни и харизматични християни.  

 

Ето какво казва Лахей за последните времена; „Какво има 

предвид Библията с многото изказвания за последните дни? На 

пръв поглед има няколко термина, които изглеждат заменими, но 

в действителност те не могат да бъдат винаги използвани 

еднакво. Някои термини за ‘последните времена’ включват ‘по-

късните дни’, ‘последните времена’, ‘по-късните години’, или 

любимия термин на пророк Данаил, ‘времето на края’. 

 

„В повечето случаи термините за ‘последните дни’ или 

‘последните времена’ се отнасят за един период, който може да 

обхваща не повече от седем до десет години. Ние не можем да го 

определим много точно, понеже не сме сигурни колко време ще 

мине между грабването, което слага край на църковната ера, и 

началото на скръбта, започваща с подписването на завета между 

антихриста и Израел (Данаил 9:27). Накратко, ‘последните дни’, 

‘последните времена’, ‘по-късните дни’,  или дори ‘след това’, 
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обикновено сочат към насоки по време на църковната епоха. 

Повечето от тях сочат към седем до десет или повече години, 

един период, който определя края ‘на времената на езичниците’ 

до края на ‘голямата скръб’“.10     

 

Съвременните телевизионни евангелизатори открито заявяват, че 

обратното броене11 до деня на страшния съд е започнало на 9/11, 

когато кулите близнаци в Ню Йорк бяха съборени. Автора 

Барбара Росинг сочи към коментарите на Джон Хаги в едно 

интервю за BBC: „Аз вярвам в ума си, че третата световна война 

е започнала. Вярвам, че тя започна на 9/11“.12  

 

 Отразяват ли горните неща точна дефиниция за края? Какво казва Библията? 

 

Новозаветна перспектива за последните дни 
 

 Моето убеждение е, че Нови завет дава контролиращо тълкувание на Стария 

завет. Ще дам две причини за това. Първо, Новозаветните писатели са разпознавали 

същия дух, който е задвижвал Старозаветните писатели и са тълкували думите им 

правилно, бивайки самите те „хора движени от Святия Дух, Който говорел от Бог“.13 

Второ – и без съмнение най-важната причина – Старозаветните пророци са сочили към 

идването на Месията, кулминиращо в това, че Словото става път. Новозаветните 

писатели са имали живо взаимоотношение със Словото направено плът (Исус).14 В 

случая с Павел, той имаше среща, откровение за Господ Исус Христос, и над всичко 

мандат от Бог да прокламира тайната на Христос на езичниците.15 

 Автора на писмото до евреите започва своето послание с тези думи: „Бог, след 

като преди много време е говорил на бащите ни в пророците на много части и по 

много начини, в тези последни дни говори на нас в Сина Си…“16 Подчертавайки 

есхатологичния аспект на първото пришествие на Христос, той продължава: „…но сега 

при завършването на вековете (‘в края на века’ – RSV) Той е се разкри, за да махне 

греха като пожертва Себе Си“.17   

 Петър го казва по този начин: „Защото Той беше познат преди основаването на 

света, но се яви в тези последни времена (или ‘дни’ – NAB) заради вас“.18 

 От тези Писания е ясно, че Христос беше роден и извърши Своето дело в 

последните дни или последното време. Една много по-точна дефиниция, която не 

засенчва Христос в есхатологията е изучаването на Христос и Неговото бъдеще.19 

Причината е, че последните дни започнаха с Въплъщението. Следователно със 

                                                           
10 Официалния бюлетин на Сериите Оставените® от Tyndale House Publishers Thursday, September 21, 

2006. 
11 Това просто е последното е от дългата серия провалили се предишни обрания броения.    
12 Росинг, Барбара Грабването изложено (Westview Press, Colorado, USA. 1989) стр.15. 
13 2 Петрово 1:20-21. 
14 1 Йоан 1:1-4. 
15 Галатяни 1:12; Ефесяни 3:1-10. 
16 Евреи 1:1-2. 
17 Евреи 9:26. 
18 1 Петрово 1:20. 
19 Молтман, Дж. Теология на надежда (SCM Press, UK 1967) стр.17. 
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сигурност можем да кажем, че християнството е есхатология в действие. А това 

означава, че Христос е основата за цялата доктрина за края. Есхатологията трябва да 

бъде съсредоточена върху Христос. 

 Когато погледнем горните дефиниции за последното време, не трябва да ни 

изненадва, че толкова много вярващи (включително християнски лидери) чувстват, че 

есхатологията е разделила църквата. Това става много очевидно, когато човек забележи 

големия брой книги за „последното време“, много от които разпространяват различни 

виждания и тълкувания върху едни и същи писания занимаващи се с последните дни. В 

резултат, е имало склонност в много църкви, както и спорове сред вярващите, да се 

отдалечат от този предмет. 

 За жалост, липсата на яснота, където е възможно, е създала вакуум. А учените 

твърдят, че природата не позволява лесно вакуум да измести вакуум. Същото може да 

се каже за вакуумите създадени поради липсата на истина – те ще бъдат запълнени от 

нещо друго. Прибавете към това факта, че начина, по който виждаме бъдещето, силно 

въздейства върху начина, по който живеем в настоящето, и читателя ще се съгласи, че 

не правим услуга на никого като крием или правим компромис с истината. 

 Както споменах по-рано, жизненоважно е да избягваме да ставаме догматични 

във всеки аспект на това, което е станало познато като истините за „последното време“. 

Въпреки че има области, в които Святия Дух е разпръснал достатъчно светлина за нас 

без да се съмняваме в значението, все още има други области, за които чакаме 

допълнително прозрение. Объркването и измамата, в липсата на яснота, трябва да бъдат 

арестувани. Има нужда от истината да бъде декларирана и направена на разположение 

на гладния вярващ. Относно локалната църква, всеки пастир трябва да осъзнае, че той 

или тя вече не е единственото влагане в духовния живот на хората. Интернет, 

телевизията и печатната медия пускат множество объркващи виждания във всеки дом, 

който е свързан. Вярващи, които не са здраво вкоренени в истината, и тези, които нямат 

дарбата разпознаване на духовете, са уязвими и лесно могат да бъдат отклонени.  

 Мотивацията ми относно тези съчинения за събитията на „последните дни“, 

както е посочено във въведението, не е за да бъда догматичен. По-скоро, тя е, за да 

установя любов към истината; която най-накрая се оказва човек – Исус Христос. Второ, 

тя е, за да разкрия измамното скеле, платформа и шаси на силата, която държи ума на 

вярващия. Както Павел и Тимотей толкова подходящо казват на църквата в Коринт: 

„Ние използваме нашите мощни Божии оръдия, за да разбиваме изкривени философии, 

да събаряме бариери  издигнати срещу Божията истина, да нагласяме всяка 

разхлабена мисъл и емоция и да тласкаме към структурата на живота, оформен чрез 

Христос. Нашите оръдия са готови за изчистване на земята от всякакво 

препятствие и изграждане на живота на покорство в зрялост“.20  

 

Нашето партньорство със Святия Дух 
 

 В тази глава, следователно, ще положим една основа за това какво означава да 

следваме. Въпреки че може да звучи прекалено опростено, това ще се окаже 

жизненоважно за всеки лидер. За да придобием едно правилно прозрение в това, което 

ще се развие от сега до края на този век, ще е абсолютно жизненоважно едно живо 

партньорство със Святия Дух. Врагът има смъртоносна цел и е бърз да използва 

                                                           
20 2 Коринтяни 10:5-6 (Msg). 
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объркания и наивен ум с наркотична измама. Това ще става ясно докато се развиват 

главите на тази книга. 

 Исус ни даде следния златен ключ относно разбирането на бъдещето: „Имам да 

ви кажа още много неща, но не можете да ги понесете сега: Но когато Той, Духът на 

Истината, дойде, Той ще ви води в цялата истина; защото няма да говори по Своя 

собствена инициатива, но каквото чува, това ще говори; и Той ще ви открие какво 

предстои“. После Исус обясни двойното служение на Святия Дух: да води вярващия в 

цялата истина; и да прославя Исус чрез разкриване на това, което идва. „Той ще Ме 

прослави; защото ще взема от Моето и ще ви го разкрива“ (Йоан 16:13-14). Решаващо 

е за нас да хванем това! На твърде много пророчества в миналото им е липсвала тази 

квалификация; Христос не е бил прославен. Пророчествата са били за задоволяване на 

любопитството на плътския ум; искайки единствено да се знае бъдещето. 

Есхатологията, запомнете, не е просто изучаване на последните „неща“ или събития, а 

по-скоро изучване на Христос и Неговото бъдеще! Нашето бъдеще, следователно (или 

поне неговото начало) дойде с Христос, когато Той дойде за първи път на тази земя 

преди повече от 2000 години. 

 

Предсказващата природа на Старозаветното пророчество 
 

 Това, което трябва да видим сега е, че има разлика между предсказване 

(предричане) и утаяване. Думата „утаяване“ се използва във физиката по следния 

начин: влага, която е сгъстена от пара чрез охлаждане и после утаена като дъжд и 

роса. Духовното приложение е явно: Думи на обещание, които все още се носят като 

облак от пара трябва да се превърнат в субстанция по-осезаема от пара. В процеса е 

включен творчески елемент.  

 Няма много хора, които да откажат да знаят повече за бъдещето; особено, когато 

това, което ще се случва, ще повлияе на живота им. Никога няма да забравя 

притискащите се тълпи чакащи пред вратите, за да влязат на събранието, където 

пророците щяха да служат през 80-те. Това беше особено очевидно в Канзас Сити, 

САЩ, както споменах в моето въведение. Хиляди вярващи се тълпяха на тези 

събрания, повечето, от които бяха нетърпеливи да получат пророческо слово от някой 

от пророците. Аз съм бил от приемащата страна на пророчествата през последните 

тридесет и пет години, и да, получаването на истинско слово, което изгражда и често 

сочи това, което Господ има за мен, е много вдъхновяващо. Но също съм виждал как 

вярващи могат да станат толкова зависими от получаването на пророческа дирекция за 

живота си чрез някой друг, че действително стават лековерни и се отварят за измама 

без да го разбират. Промъква се една духовна пасивност. Многото пострадали от този 

феномен, потвърждават това. 

 Старозаветните пророци виждаха в бъдещето и говореха предимно за идващия 

Месия и Неговото царство. Това е мощно потвърдено в историята на двамата мъже 

вървящи по пътя за Емаус. Докато тези хора бяха на път за вкъщи, те бяха в една 

дълбока дискусия относно Разпъването, очевидно много объркани. В този момент Исус 

се присъедини към тях по пътя и ги изненада като им задаваше въпроси относно техния 

разговор, като че ли не знаеше за какво говореха. Разбира се, на техните очи им беше 

попречено да Го разпознаят. След като изслуша тяхната версия и обяснение на 

събитията, които се бяха случили, както и усилията им да разберат за какво се отнасяха 

Месианските пророчества, Исус най-накрая отвори устата Си. „И започвайки с Мойсей 
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и с всички пророци, Той им обясняваше неща свързани (Свързани с какво? Със змея? 

Със звяра? С антихриста? Свързани с кого?) с Него във всичките Писания“.21 Какво 

преживяване трябва да е било това! Не е чудно, че сърцата им горяха в тях докато Исус 

говореше! Всички Месиански пророчества за идването на Исус в Стария завет бяха 

изпълнени когато Словото стана плът.22 Христос, в същност, също така дойде, за да 

седне на престола на Давид, както е пророкувано в Псалм 132:11. Това беше направено 

много ясно от Петър в Деяния 2:25-36 на деня на Петдесятница. Обаче, това не се случи 

както те очакваха – в политическата област. По този начин футуристичния елемент за 

изпълнението на тези пророчества повече не съществува, и следователно 

диспенсационното виждане за изпълнение в един бъдещ милениален век също отпада. 

 Основно, диспенсационализма прегръща едно тълкувание на повечето 

библейски пророчества, което изпраща тяхното изпълнение в една бъдеща милениална 

епоха. Това виждане е подкрепено от две основни хипотези: (а) буквално-

фундаменталистично тълкуване на пророческите Писания, и (б) приемането на разлика 

между църквата и естествения Израел. 

 

Прехода: Словото направено плът       
   

 Когато Словото стана плът и Исус изпълни мисията на Първото Си пришествие, 

това предаде едно съобщение със сигнали в небесата, приложенията от което са много 

по-уместни днес отколкото някога преди. Случи се един основен преход – „вододел“ – 

относно начина, по който трябва да се разглежда пророчеството от тогава нататък. 

 Проблема относно пророчеството през последните 2000 годни, и особено от 

1948 година,23 е, че повечето пророчески изразявания относно бъдещето (дали ще е за 

отделни личности, групи или нации) са все още вкоренени и повлиявани от 

диспенсационно тълкуване на пророчеството. Например, вижданията за „края на света“ 

и погълнатостта от милениума (един буквален хилядагодишен период в бъдещето – 

вижте глава 7), обикновено може да се проследи назад до апокалиптичните24 

спекулации на юдейската вяра. Аз не се съмнявам, обаче, че в повечето случаи, тези, 

които пророкуват по този начин са искрени. Но резултатите в получателите на тези 

пророчества са, че много от тях са кандидати за разочарование. 

 Едно друго Писание в книгата Откровение ще ни помогне да проследим тази 

мисъл.  

„Нека да се радваме и да се веселим и да дадем слава на Него, защото 

сватбата на Агнето дойде и Неговата Невяста се е приготвила. И й е дадено да се 

облече в изящен лен, светъл и чист; защото изящния лен представлява праведните 

дела на светиите. И той ми каза: ‘Напиши, благословени са тези, които са поканени 

на сватбената вечеря на Агнето’, и той ми каза: ‘Това са Божиите дела’“. Сега чуйте 

какво стана: „И аз паднах в краката му да му се поклоня. А той ми каза: ‘не прави 

                                                           
21 Лука 24:27 (Курсивът е добавен). 
22 Има пророчества за Месията в Стария завет, които също така ще имат изпълнение на друго ниво 

когато Словото отново стане плът в корпоративния Месия.  
23 През последните 50 години възникна голяма индустрия около християнското пророчество, 

подхранвана особено от израелската държавност през 1948 година (Росинг).  
24 Един апокалиптичен писател използва символи и числа, за да обрисува със словесни картини големия 

конфликт между силите на злото и праведните. Курса на световната история обикновено се запраща към 

контекста на един зъл век, който преминава, и Бог, Който се намесва, за да установи Своето царство в 

цялата му пълнота. 
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това; аз съм съслужител с теб и с твоите братя, които държат свидетелството за 

Исус; поклони се на Бог. Защото свидетелството за Исус е духа на пророчеството’“ 

(Откровение 19:7-10 NASV). Може би, ако обърнем последната тази част обратно, ще 

получим по-добро разбиране за значението: ‘защото духа на пророчество е 

свидетелството за Исус’. 
 В това изявление откриваме един много важен ключ относно пророчеството. 

 

Творческата природа на Новозаветното пророчество 
 

 Помнете, че има дълбока разлика между предсказване и утаяване. Тази разлика 

беше повлияна от прехода от старата към новата парадигма, с идването на 

Въплъщението. Като пример, когато израилтяните все още се скитаха в пустинята, те 

трябваше да бъдат водени от свръхестествени знамения и чудеса. Но тези знамения 

престанаха в момента, в който Божиите хора преминаха през Йордан в земята на 

обещанието; нямаше повече пъдпъдъци, нямаше повече манна. Те трябваше да утаят 

чудото; трябваше да ходят в него. Земята им беше дадена като я изискаха докато ходеха 

по почвата. Това е разликата за тези вярващи, които са влезли в земята на обещанието: 

те повече не са в пустинята, няма повече пъдпъдъци, няма повече манна. Много хора 

мислят, че чрез предсказване, или като имат обещание, те са пристигнали до своята 

съдба и сега могат да си седят отзад и да гледат нещата да се случват. Много вярващи 

откриват, че това вече не работи. Може би някъде навън в духовната пустиня, някой 

може все още да преживява старото, но за по-голямата част, сериозните вярващи 

напоследък усещат, че сме в нов сезон. В същност, този нов сезон е бил наоколо от 

дълго време. 

 „Духът на пророчеството е свидетелството за Исус“. Тази истина ще ни помогне 

в оценяването на дори лични пророчества. Следователно, ако някой пророкува върху 

вас, или върху църква или нация, и това не свали едно свежо свидетелство и откровение 

за Христос за сърцето ви, или ако не вземе Христос и да ви Го разкрие, това просто се 

свежда до предсказание. За толкова дълго време до сега, искрените очаквания на 

вярващите са били държани като заложници от диспенсационното виждане на 

бъдещето. 

 Преди две хиляди години Исус дойде и Той беше Словото направено плът; Той 

беше изпълнението на тези пророчески образи и сенки. Той дойде и се движеше в 

околностите. Той беше изпълненото пророчество. И това, което Святия Дух има като 

задача за нас като Новозаветни вярващи. 

 Колко често се молим с тази малка молитва: „О, Господи, само ми дай едно 

зърване къде ще бъдат нещата след пет години“? Няма отговор. Вероятно защото 

Господ говори със Своето мълчание: „Вие сте развиващото се утре. Вие сте бъдещето, 

което ще се случи“. Какво е пророчеството? Росинг спори, че предсказването на 

бъдещето не е библейското значение на пророчеството. Това е истина и в 

християнската и в юдейската традиция25. Пророчеството в Библията винаги е било 

навременно предупреждение комбинирано с обещание. „В Библията, пророческия 

резултат е винаги условен, защото зависи от човешкото поведение в отклик на Божието 

слово“.26   

                                                           
25 Барбара, Росинг. Грабването изложено (Westview Press, USA 2004) стр.89. 
26 Росинг Пак там стр.90. 
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Както казва Чилтън: „Целта на пророчеството не е ‘предсказване’, а оценяване 

на етичния отклик на човека към Божието слово на заповед и обещание“ (Чилтън 

Дейвид, Дни на въздаяние. [Dominion Press, Texas, USA 1987,] p11) Еремия 

потвърждава това виждане. „В определен момент Аз мога да говоря относно някоя 

нация или относно някое царство, за да го изкореня, да го съборя, или да го унищожа; 

ако тази нация, срещу  която съм говорил се обърне от злото си, Аз ще омекна 

относно бедствието, което съм планирал да донеса върху нея. Или в друг момент мога 

да говоря относно някоя нация или относно царство, за да го изградя или да го насадя; 

ако то извърши зло пред очите Ми като не се покори на гласа Ми, тогава ще размисля 

по-добре за доброто, с което съм обещал да го благословя“. (Еремия 18:7-10) 

 Робек има да каже това относно пророчеството като „предсказване на 

бъдещето“: „Общото поддържано разбиране за пророчеството  като предсказвателно 

слово на бъдещи събития, и по този начин като предвиждане, има древно предимство, 

но това не дава задоволителна основа за разбирането на този дар. Пророчеството много 

общо включва компонент на ‘предсказване’, или предаването на послание с или без 

предсказвателен елемент“.27 

 

Йона, пророка без любов 
 

 Когато виждаме пророчеството като просто предсказване на бъдещето това 

поставя Бог в кутия. Това Го спъва да не протяга Своята милост и Своята благодат. Бог 

може да промени ума Си и обикновено ще го направи, когато има едно покаяно сърце, 

когато Той говори.28 Книгата Йона съдържа добър пример за това как един правилен 

отклик към слово на Господа може да повлияе на резултата. Ето го Йона; той ходи по 

улиците на Ниневия със своето пророчество за съд. За жалост, това толкова често е 

видът пророчество, който диспенсационализма възпитава: Осъждение и мрак. Изглежда 

сякаш са станали евангелизатори на Армагедон! Не е ли удивително също, колко много 

християни с готовност са привличани от пророчества за осъждение и мрак? Спомням си 

през годините колко често като малко момче чувах за комунизма, който щеше да 

завладее нашата страна. Друг път това щеше да бъде Китай. И тези така наречени 

„пророчества“, мнозина, от които бяха съпровождани и от дати, идваха от християни, 

които изглеждаха нетърпеливи да ги споделят с другите. Грозната крайност на този 

подтик да се споделят лоши новини се разкрива от начина, по който някои автори 

ограбват лековерните читатели, като продават милиони книги, показвайки страхотни 

печалби. 

 Йона заяви: „Още 40 дини и Ниневия ще бъде разрушена!“ (Колко съвременни 

вярващи действително би им харесало да имат такава задача?) Няма място за милост 

тука. Какво стана после? Какъв беше отклика на хората от града? Следващия стих 

казва: „Тогава хората в Ниневия повярваха в Бога; и обявиха пост и се облякоха във 

вретище от най-големия до най-малкия сред тях. Когато слуха стигна ду царя на 

Ниневия, той стана от трона си, свали робата си, облече се във вретище, и седна в 

праха. И издаде указа, който гласеше: ‘В Ниневия чрез указа на царя и благородните: 

Не позволявайте на човек, на четириного, на говедо или на каквото и да е да вкусва 

нещо. Не им позволявайте да ядат или да пият вода’“. Това беше сериозно покаяние. 

Резултата? Стих 10 продължава: „Когато Бог видя делата им, че се обърнаха от 

                                                           
27 В Хънт, Стефан. Християнски Милениаризъм (Hurst & Company, UK 2001) стр.170. 
28 Исая 66:2б. 
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лошите си пътища, тогава Бог омекна относно бедствието, което беше заявил, че ще 

донесе върху тях. И не го направи“.29 Какво направи тогава Йона? Той седна, чакайки 

да види съда да пада. Той го предсказа, нали? Но когато видя, че Господ е променил 

плана Си, той се ядоса. Тогава Бог го научи на още няколко урока. Йона, пророка без 

любов, трябваше да научи повече за Бога на състраданието! 

 Когато минете през своето преживяване на Йордан в обещаната земя, вие 

оставате пустинята назад и впоследствие попадате под ново управление, това на Духа. 

„Гласа“ вече не е зад вас; той сега е във вас! Да бъдете пророчески сега означава да 

бъдете в едно живо партньорство със Святия Дух. Ние получаваме едно зърване на това 

партньорство в думите на Яков: „Защото се видя добре на Святия Дух и на нас…“30   

 Святи Дух е зает с това да взема Христос и да Го разкрива на вярващите; 

пишейки на плочите на сърцата им. Както Словото беше направено плът пред 2000 

години, така се случва и сега. Този път Словото е направено плът  и това означава, че 

синовете и дъщерите на царството ще олицетворяват истината. Те ще ускоряват 

събитията на последното време; не като ги предсказват, но като ходят в тях. Бог е 

постановил за святата нация да даде темпото на събитията от последните дни защото те 

ще бъдат пророчески хора.  

 Разбира се Бог все пак може да донесе осъждение в определени ситуации. Това е 

Писанието. Но дори тогава, Бог първо ще търси за някой пророк, който да застане в 

пролома. „Аз ще унищожа Ниневия!“ Тогава Ниневия се покая и Бог промени ума Си. 

Защо? Понеже милостта триумфира над съда.31 

 Ако искате да разберете терминологията на „последните дни“, вървете в 

„речника“ (ако искате), чието име е Исус. Ще откриете значението на последното време 

в Него. 

 Нека да прегърнем този ден. Не трябва да пророкувате на Йордан: „Спри вода, 

спри!“ В покорство на словото на Господа, вие стъпвате с краката си във водата и 

водата спира. Това е разликата между предсказването и утаяването. Много автори, 

които продадоха милиони книги за осъждението и тъмнината, които предсказваха , че 

ще дойдат с 2000-та година, трябваше да се покаят след като тази година дойде и си 

отиде, без техните предсказания да се изпълнят. Много ученици на Словото щяха да 

мислят, че идването и отминаването на Y2K и че новия милениум е започнал и си 

върви, щяха да накарат хората да поставят под въпрос диспенсационните тълкувания на 

пророчествата за „последните дни“. Не е ли време за пророческите хора на Бог да се 

изправят и да извикат за истината? 

 В следващата ни глава, ще разопаковаме още повече сценария за последното 

време, тъй като Словото става плът още веднъж в тези, които обичат истината. За 

нещастие – както ще видим – не е само истината, която ще стане плът. 

 

 

Две – ГОЛЯМОТО ВЪПЛЪЩАВАНЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 

ДНИ 
 

                                                           
29 Йона 3:1-8. 
30 Деяния 15:28. 
31 Яков 2:13. 
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Любов към Истината 
 

 Купувайте истината и не я продавайте!32 Какви чудесни думи на мъдрост! Има 

такава спешност в нашето време за Божиите хора да приемат прясна любов към 

истината. 

 Главната стратегия на Сатана в наше време е да мами народите. Той ще успее, 

обаче, само с тези, които или никога са нямали любов към истината, или които някога 

са имали, но после са я загубили или са я продали на бога на този век. 

 Две проявления – идентифицирани в тази глава – ще станат явни докато 

приближаваме към последното време, каквото го познаваме. В тази глава ще следваме 

този развой внимателно. Това е процес, който е започнал още от ранната църква в 

Новия завет. 

 Исус изрече тези думи малко преди смъртта Си и възкресението Си: „Но Аз ви 

казвам истината, във ваша полза е да Си отида; защото, ако не Си отида, 

Помощника няма да дойде при вас; но ако отида, Аз ще ви Го изпратя. И Той, когато 

дойде, ще убеди света за грях, за правда и за съд; за грях, защото не вярват в Мене;“ 

излагайки най-големия грях на неверие, „за правда, защото Аз отивам при Татко, и 

повече няма да ме виждате; и за съд, защото управника на този свят беше осъден. 

Имам да ви казвам още много неща, но не можете да ги понесете сега. Но когато 

Онзи, Духът на истината дойде, Той ще ви води в цялата истина; защото няма да 

говори по Своя собствена инициатива, но каквото чува това ще говори; и Той ще ви 

открие какво ще дойде“. 

 Следователно би било много трудно, за някой, който не пълен със Святия Дух на 

Истината да ви каже истината относно бъдещето. Това би било чиста спекулация. 

Забележете, че главната функция на Святия Дух е да ни разкрива неща за бъдещето: 

„Той Мене ще прослави; защото от Моето ще взема, и ще ви го открива. Всичко, 

което Татко има е Мое, затова казах, че Той взема от Моето и ще ви го открива“.33 

Той ще ни направи сънаследници с Христос! 

 Нещо се случва с човек, който няма присъща любов към истината. Наблягайки 

на този принцип, Павел пише на солунците и  ги предупреждава за последствията за 

такива хора: „И тогава беззаконника ще бъде разкрит, когото Господ ще убие с дъха 

на устата Си и ще приключи с Него чрез явяването на идването Си; това е този, 

чието идване е в съгласие с действието на Сатана, с всякаква сила и знамения и 

фалшиви чудеса, и с цялата измама на нечестието за тези, които погиват, защото не 

приеха да обичат истината, за да се спасят. И поради тази причина Бог ще изпрати 

върху тях заблудително влияние, за да могат да вярват това, което е фалшиво“.34 

Вярвам, че е правилно да се моли Святия Дух постоянно за по-голяма любов към 

истината; към Истината. Тази дума „любов“ към истината е повече от „прищявка“ или 

„хоби“. Това е думата „агапе“ – божествена любов, поставена в сърцето ви чрез Святия 

Дух. Исус каза за Себе Си: „Аз съм Пътя, Истината и Живота“. Обичайте истината и 

вървете след нея, и така, това ще доведе до среща с Исус! Павел продължава: „…за да 

могат да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, но са се 

наслаждавали в нечестието. Но ние трябва винаги да благодарим на Бог за вас, 

възлюбени братя, чрез Господа, защото Бог ви е избрал от началото за спасение чрез 

освещението от Духа и вяра в истината. И по тази причина Той ви призова чрез 

                                                           
32 Притчи 23:23. 
33 Йоан 16:7-15 (NASV). 
34 2 Солунци 2:8-11. 
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нашето Евангелие, за да можете да получите славата на нашия Господ Исус 

Христос. Поради тази причина, братя, стойте здраво и се дръжте за традициите, на 

които сте били научени, дали ще е чрез устно слово или чрез писмо от нас. Сега нека 

Сам Господ Исус Христос и Бог нашия Баща, Който ни е възлюбил и ни е дал вечна 

утеха и добра надежда чрез благодат, да утеши и укрепи сърцата ви във всяко добро 

дело и слово“.35  

 

Покварен ум 
 

 Ще изглежда, че нещо не е наред в ума на човек, който е изгубил любовта си 

към истината. Павел предупреждава Тимотей: „И както Яний и Ямврий се 

възпротивиха на Мойсей, така и тези хора се противят на истината, хора с покварен 

ум, отхвърлени по отношение на вярата“.36 Многото спекулации относно последните 

времена не са довели до нищо друго освен борба и разделение. „Нека всички, които са 

под това иго като роби да считат господарите си достойни за всяка почит, така че 

да не се говори срещу името на нашия Бог и срещу нашата доктрина. И нека тези, 

които имат вярващи за свои господари да не бъдат непочтителни към тях понеже са 

братя, но нека да им служат още повече, понеже тези, които са облагодетелствани 

са братя и възлюбени. Поучавайте и проповядвайте тези принципи. Ако някой 

защитава различна доктрина и не се съгласява със здравите думи, тези на Господ 

Исус Христос, и с доктрината съответстваща на благочестието, той е надут и не 

разбира нищо; но има болезнен интерес към спорни въпроси и спорове за слова, от 

които се надигат злоба, борба, оскърбителен език, зли подозрения и постоянни 

търканици между хора с покварен ум и изкривяване на истината, които си мислят, че 

благочестието е средства за печалба“.37  

 Дори когато говори за най-спорния въпрос сега, този на хомосексуализма, Павел 

има да каже това в своето послание към римляните: „…затова Бог ги предаде на 

нечистота  според похотите на сърцата им, за да могат да се опозорят телата им 

сред тях. Защото те замениха Божията истина за лъжа и се поклониха и служиха на 

творението вместо на Твореца, който е благословен до века. Амин. Поради тази 

причина Бог ги предаде на деградиращи страсти; защото жените им замениха 

естествената функция за това, което е неестествено, и по същия начин и мъжете 

оставиха естествената функция на жените и се разпалваха в желанията си един към 

друг; мъже с мъже, извършвайки неприлични неща и приемаха в собствените си 

личности заслуженото наказание за греха си. И точно както повече не им беше 

удобно да признават Бог, Той ги предаде на покварен ум“.38 Това са тежки думи. Павел 

не казва, че дявола е направил това; той казва, че Бог ги е предал на покварен ум! 

Може да има спор от страна на тези, които твърдят, че са родени с определени 

склонности в това отношение, но ще бъде трудно да се оправдае практикуването на 

живот на хомосексуализъм и еднополов брак, в лицето на горното Писание. Това е 

предизвикателство понастоящем изправено не само пред църковните лидери в световен 

мащаб, но също и пред тези от правната и социално политическата сфери. Но какво 

точно е покварен или порочен ум?    

                                                           
35 2 Солунци 2:12-16. 
36 2 Тимотей 3:8. 
37 1 Тимотей 6:1-5. 
38 Римляни 1:24-28. 
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Белега на звяра? 
 

Технологични развития 

 

 Спекулации относно белега на звяра39 е имало от дълго време. Ще бъде ли това 

един физически белег на челото или на дясната ръка? Ще бъде ли белега числото 666? 

Или може би ще бъде скрит в някакъв бар код? Това числото на антихриста ли е? Какво 

да кажем дали ще е микро-чип поставен под кожата?   

 Преди да отидем в духовните приложения на горните въпроси, ще е необходимо 

да отбележим определени практични развития, които не могат да бъдат пренебрегвани 

в този дебат. И това просто е свързано с технологичните развития на времето, в което 

ние живеем. 

 Придвижването към едно безкасово общество повече не е просто спекулация. В 

същност, то е било на „чертожните дъски“ от дълго време. През 1990 година Тофлър 

прави следните предсказания: „Разбира се, парите, без значение дали ще са под 

формата на метал или хартия е малко вероятно да изчезнат напълно. Но…електронните 

пари ще се разпространяват  и ще изкарват повече алтернативи, именно защото 

съчетават обмен с водене на документация в реално време, като по този начин 

елиминират много от по-скъпите неефективности, които идват с традиционната 

парична система“. Той описва „Първата вълна“ пари като осезаеми и трайни, разглежда 

„Втората вълна“ пари като отпечатана хартия (с или без търговска подкрепа), и вижда 

„Третата вълна“ пари като състояща се от електронни импулси.40   

 Когато някогашните красиви земеделски полета бяха нападнати от тъмните 

комини преди години, причинено от разпростиращите се фабрики с появяването на 

индустриалната ера, те скоро бяха започнати да бъдат наричани „Черните сатанински 

фабрики“ от мнозина. Подобна реакция последва въвеждането на бар кодовете в 

супермаркетите и техните универсални магазини. Спомням си слуховете за числото 

„666“, което очевидно са открили скрито някъде в бар кодовете. 

 С появата на микрочипа много диспесационалисти видяха червена светлина. От 

технологична гледна точка това беше просто следващата стъпка за справяне с 

престъпността на фалшифициране на пари, касови обири, или да подпомогне да се 

следят пациентите на Алцхаймер (имплантирани с чип), да назовем само няколко. И 

човек може да разбере техните реакции. Първър41 описва микро-чип с размера на 

оризово зърно, който може да бъде инжектиран чрез спринцовка (гравиране) под 

кожата. Учените са изхарчили повече от 1.5 милиона долара за изработването на най-

доброто място, където да се инжектира чипа в човешкото тяло. Те предлагат само две 

места, а именно дясната ръка, или челото, което ги прави „удобни за сканиране“ точно 

както буркан с фъстъчено масло на касата на супермаркета. И двете тези места в тялото 

произвеждат най-голяма топлина, и следователно ще бъдат много подходящи за 

използването на специалните батерии. Чипа ще може да съхранява 128 знака за 

информация (около един параграф). Теоретически това ще бъде използвано за да се 

съхранява уникален номер, който може да препраща към база данни на компютър, 

съдържаща медицинската история на човека, финансовите активи, лични детайли, 

                                                           
39 Откровение 13:16-18. 
40 Toffler, A. Power Shift (Bantam Books, USA 1990) p. 68. 
41 www.evenmore.co.uk. 
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биометрични данни, и т.н. Този чип ще има широк обсег на приложения; секретна 

информация и идентификация, безопасни финансови транзакции, извличане на данни 

от съществено значение за спешна медицинска помощ, и списъка продължава. Тъй като 

радио емисиите на чипа биха могли да бъдат проследени чрез спътник, той също би 

могъл да се използва за намирането на човек навсякъде по света. Чипа излъчва код на 

радио честота, когато е сканиран от четец. Той ще използва един малък литиево-йонен 

кондензатор, който генерира електрически ток, като използва температурните 

колебания в човешкото тяло. Чипа ще бъде покрит със специално химично вещество, 

наречено полиетилен, което ще помогне на кожата да се срасне с него, като по този 

начин дава възможност на чипа да стои на едно място след вмъкването. През 2002 

година, VeriChip получи предварително одобрение от Американската администрация 

по храните и лекарствата (FDA) да предлагат на пазара устройството си в САЩ със 

специфични насоки. След своето одобрение, около 80 болници и 232 лекари са избрали 

да използват системата.42               

 Тъй като развития, например като горните са станали известни, безброй 

самозвани и едва квалифицирали се пророци на съд побързаха да включат ускоряване 

на темпото от информационните технологии в своите съмнителни книги, повечето от 

които бяха широко спекулирани и технологично остарели до времето когато дойдоха за 

печат. Странно, давайки тласък на своите аргументи, те са също, преди всичко, 

неуморни поклонници на Интернет като средство за публикуване.43   

 

Духовен подход 

 

 Може ли да предложа едно друго виждане за белега на челото? Ако 6 е числото 

за човека, а 3 е числото на съвършеното свидетелство или завършеност, тогава числото 

666 може да представлява човек достигнал „завършеност“ в себе си. Това говори за 

хуманизъм – интелигентността на човека, правещ се на „бог“ – с всички тези 

постижения без Бог. Това ще ни даде едно по-добро разбиране за Писанието говорещо 

за „беззаконния човек седящ в Божия храм, представящ се за Бог“.44 Сравнете това 

човешко постижение с това, което се случи когато човека построи вавилонската кула, и 

Божията реакция към това.45 Да имаш номера „666“ на челото си, просто се отнася за 

покварен или развратен ум, който не е под Господството и дирекцията на Исус 

Христос, но показва беззаконни действия, които са под дирекцията на Сатана. Божието 

Слово казва, че всеки, който извършва грях върши и беззаконие; а греха е беззаконие.46 

 

Белега на Бог 
 

 В контраст на горното, ние имаме една красива картина на една друга група 

хора. Те са идентифицирани като онези, които имат Името на Агнето и Името на 

                                                           
42 Министерството на Съединените щати за Здраве и човешки ресурси. Взето на 2006-10-28.  
43 Още през 1999 година са били повдигнати опасения за заплахата за неприкосновеността на личния 

живот когато, например, правителствата могат да принуждават хората да имат човешки импланти. 

Асошиейтед прес също така разкри, през септември 2007 година, че имплантираните микрочипове имат 

индуциран рак в лабораторни животни и кучета. (www.tldm.org/News4).  
44 2 Солунци 2:4. 
45 Битие 11:1-9. 
46 1 Йоан 3:4. 
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Неговия Баща написано на челата им!47 Това ясно говори за обновения ум, също 

споменат и като здрав ум.48 Павел казва, че естествения човек не приема нещата на 

Божия Дух. Но този, който е духовен преценява всичко. След  това той заключава: „Но 

ние имаме ума на Христос“.49 Това, което трябва да отбележим тука е, че той не казва 

„аз“, а „ние“. Ума на Христос ще бъде изразен корпоративно. 144,000 (12 пъти по 12 

пъти по 10000) свидетелстват за Божията завършеност в творението.50 Числото 12 също 

говори за управленческо съвършенство, а числото 1000 за пълнота. Например, добитъка 

на 1000 хълмове принадлежи на Господа, не означава буквално хиляда, а всички 

хълмове. Обновяването на умовете ни не е въпрос на избор, но е крайно необходимо за 

ходене в нашия призив. Ако ще бъдем зрели в нашето разбиране, тогава имаме нужда 

разбирането ни да бъде кръстено в истина, прегръщайки необходимия процес да имаме 

обновен ум. 

 

Поляризация – никаква неутралност 
 

 От горното можем да видим, че ще се изявят две групи на земята. От една 

страна, тези, които, поради покварен ум, са станали едно с лъжата, и от друга страна 

тези, чиито умове са били обновени, които са станали едно с истината. Не изглежда да 

има някаква неутралност. Възможностите са: Въплътена истина или въплътена лъжа; 

овцете или козите.51 Лъжата набира скорост, но благодаря на Бога, истината също 

набира скорост. „Нека злодеите да правят най-лошото и мръсните умове да 

продължават да се замърсяват, но нека праведните да държат правия курс и святите да 

продължават в святост“.52 

 Всеки човек ще трябва да вземе това решение: да приеме или да отхвърли 

поканата предлагана от евангелието. Искате ли любов към истината? Отворете сърцето 

си за Духа на Истината! Помолете Господ за дарбата на разпознаване на духовете, за да 

различавате измамата, която огрява Тялото на Христос. 

 Много хора вярват, че трябва да изучават стратегиите на Сатана. Правейки това, 

те често пренебрегват изучаването на истината за това, с което Бог е зает. Да, Павел 

казва да не бъдем невежи за измамите на Сатана, но как прави човек това? За нас не 

може да има по-добър съвет от този в Ефесяни 6 – слабините ни да бъдат препасани с 

истината. Нашите слабини са областта на възпроизвеждане; областта, в която може да 

бъде посято семе, което може да роди нещо. Защитени ли са слабините ви от истината. 

 Какво е истина?53 Това е същност лежаща зад основата на някаква външност; 

удостоверимата същина на нещо. 

 Исус се моли: „Освети ги в истина; Твоето слово е истина“.54 Читателя може 

да каже, да, но вижте изобилието от хиляди християнски деноминации, всички 

цитиращи Библията, обаче вижте техните редовни доктринални битки с мечове. 

Отговора за това е, че буквата убива, а Духа оживява – Духа носи живот. Святия Дух е, 

Духа на Истината, от който се нуждаем когато четем Библията. 

                                                           
47 Откровение 14:1. 
48 Римляни 12:2-3; 2 Тимотей 1:7. 
49 1 Коринтяни 2:16. 
50 Conner, K. & Malmin, K. Interpreting the Scriptures (Bible Press, Portland, USA) p.129. 
51 Матей 25:31-33. 
52 Откровение 22:11 (Msg). 
53 α_λήθεια ale_theia. 
54 Йоан 17:7. 
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Как да знам, че чувам истината? 
 

 Има едно състояние на сърцето, което е нужно. „Ако някой иска да върши 

Неговата воля, той ще познае дали учението е от Бог, или Аз говоря от себе си“.55 

Искаме ли да вършим истината, която е била разкрита? 

 Не можете просто да си седите отзад на люлеещия се стол и да се молите: 

 „Господи, покажи ми, покажи ми тези неща“. 

 За какво? „Е, аз съм любопитен. Просто искам да знам“. 

 Само когато сте сериозен търсач на истината и желаете да ходите в нея, ще 

получите разпознаване. Тогава ще разберете разликата между истина и заблуда. Всички 

разкрити от Бог истини са запечатани докато бъдат отворени за нас чрез покорство. 

Всички истини са в края на краищата откровение за Истината, личността на Исус, 

Който се познава чрез откровение, а не чрез човешките размишления. Затова, 

познавайте истината чрез откровение, дори и тя да наранява. И запомнете, истината се 

поддържа чрез поклонение. Продължавайте да Му се покланяте в дух и истина! 

Знаейки, че истината променя търсача, оковите на измамата падат от ума му; Истината 

го освобождава! 

 Толкова много вярващи днес искат да се присъединят към църква, където ушите 

им да бъдат гъделичкани. „Моля те кажи ми това, което аз искам да чуя“. Истината 

може да бъде много конфронтираща. За да избегнат исканията на истината, някои 

християни с готовност ще се възползват от разнообразието на различните събрания и 

ще продължат да се движат към мястото, където са задоволени. Без съмнение има цена 

за плащане: хронична незрялост в църквата. „Защото досега въпреки че трябваше да 

станете учители, вие отново имате нужда някой да ви учи на елементарните 

принципи на Божиите слова, и сте стигнали до там, че да се нуждаете от мляко, а не 

от твърда храна. Защото всеки, който се храни само с мляко не е свикнал със словото 

на правдата, защото е бебе. А твърдата храна е за зрелите, които поради 

практикуване са обучили чувствата си да разпознават добро и зло“.56  

 

Настояща истина 
 

 Наблюдавайте колко е лесно да отстъпите към истина, която ви е конфронтирала 

вчера, когато сте изправени пред настояща истина.57  

 Христос е въплътената истина, и това е Неговата винаги присъстваща 

последователност на Словото станало плът, която диспенсационалистите отричат и 

изключват от своите футуристични възгледи за последното време. Факта, че има 

настояща истина предполага, че има минали и бъдещи истини, и никои от тях не са 

анулирани от настоящата истина. Божия метод винаги е бил правило върху правило, 

ред върху ред. Специализирането в минали истини винаги води до застой, а 

специализирането в бъдещи истини обикновено води до спекулация. Това отклонява 

вниманието от това, което Святия Дух понастоящем прави в тялото на Христос. 

                                                           
55 Йоан 7:17 (Курсивът е добавен). 
56 Евреи 5:12 (Курсивът е добавен). 
57 2 Петрово 1:12 (KJV). 
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Примери за спекулация с бъдещето изобилстват в предполагаемото бъдеше, в романи 

като Оставените на Лахей и Дженкинс. Подобно, да бъдеш уловен в минали истини и 

да използваш това като извинение за избягване (и дори преследване) на настояща 

истина, е точно толкова разрушително за Божиите цели на земята. 

 

Две родословия 
 

Дяволската природа или божествената природа     

 

 Когато Исус конфронтира фарисеите с тези думи: „…и ще познаете истината, 

и истината ще ви освободи“, как определиха те себе си? Те му отговориха: „Ние сме 

Авраамово потомство, и никога не сме били роби на никого; как казваш Ти: ‘Трябва да 

бъдете свободни?’“58 Колко често хората се връщат в нещо от вчера, въпреки че те 

дори не са го вярвали в миналото? Сегашната истина е, която ще ви освободи. 

„Защото, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Знам, че сте 

Авраамово потомство; и все пак искате да Ме убиете, защото Моето слово няма 

място във вас. Аз говоря нещата, които съм видял в Моя Баща; следователно вие също 

правите нещата, които сте чули от вашия баща. Те отговориха и Му казаха: ‘Авраам 

е наш баща’. Исус им каза: ‘Ако сте Авраамови деца, вършете делата на Авраам. Но 

както става, вие искате да Ме убиете, човека, който ви казах истината, която чух 

от Бог; това Авраам не го е правил. Вие вършите делата на вашия баща’. Те Му 

казаха: ‘Ние не сме родени от разврат; имаме един Баща, Бог’. Исус им каза: ‘Ако Бог 

беше ваш Баща, вие щяхте да Ме обичате, защото Аз излязох и дойдох от Бог, 

защото дори не съм дошъл по собствена инициатива, Той Ме изпрати. Защо не 

разбирате какво ви казвам? Защото не можете да слушате Моето слово. Вие сте от 

вашия баща дявола и искате да вършите желанията на баща си’“. 

 Това са отрезвяващи думи! Следваме ли последиците от това? Ако хората 

продължават своеволно да вярват в лъжа, те се присъединяват към една друга 

потомствена линия – природата на бащата на лъжите! „Той беше убиец отначалото, и 

не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато говори, той говори лъжа, 

той говори от своята си природа; защото той е лъжец, и баща на лъжите. Но 

понеже Аз говоря истината, вие не Ми вярвате. Кой от вас Ме обвинява в грях? Ако 

говоря истината, защо не Ми вярвате? Който е от Бог чува Божиите слова; поради 

тази причина вие не ме чувате, понеже не сте от Бог“.59    

 Но, ето ги и добрите новини. Когато врагът идва като потоп, Господ ще издигне 

знаме срещу него! 

 Този апостолски сезон, който се развива сега без съмнение ще ускори 

първоначалния мандат даден на петкратното служение: „…да се доведат светиите до 

мярката на ръста на пълнотата на Христос, и до завършеността, която се намира в  

Него“.60 Докато много хора ще приемат историческия Исус, не всички приемат това, 

което се случва понастоящем когато тялото на Христос идва до пълния си ръст. Обаче, 

тези, които се влюбят в истината: „избягват покварата, която е в света чрез похотта, 

и стават участници в божественото естество“.61  

                                                           
58 Йоан 8:32-33. 
59 Йоан 8:36-47. 
60 Ефесяни 4:12-13. 
61 2 Петрово 1:4. 



ЦЪРКВАТА, КОЯТО Е ОСТАВЕНА 

 

31 

 

 Исус се моли за учениците Си, и аз вярвам, че тази молитва е валидна и за нас 

днес: „Аз разкрих Твоето име на тези, които Ти Ми даде от света; те бяха Твои, и Ти 

ги даде на Мен, и те опазиха Твоето слово… Аз им предадох Твоето слово; и светът ги 

намрази, понеже те не са от света, както и Аз не съм от света. Не Те моля да ги 

вземеш от света, но да ги пазиш от злия. Те не са от света, както и Аз не съм от 

света. Освети ги в истината; Твоето слово е истина. Както Ти изпрати Мен в света, 

и Аз изпратих тях в света“.62 Ние сме призовани да бъдем солта на земята и 

светлината на света. Това означава, че трябва да бъдете в него, но не от него. 

 Две групи хора са в процес да бъдат разкрити на земята; въплътената истина в 

едната група, и въплътената лъжа в другата. 

 

Син на царството или син на злия 

 

 Исус описа сина на царството и сина на злия както следва: „Той им представи 

друга притча, казвайки: ‘царството може да бъде сравнено с един човек, който пося 

добро семе на нивата си. Но докато хората спяха, неприятелят му дойде и пося и 

плевели сред житото, и си отиде. Но когато житото порасна и роди зърно, тогава се 

показаха и плевелите. И слугите дойдоха при собственика и му казаха: ‘Господине, не 

пося ли ти добро семе на нивата си? Откъде тогава има плевели?’ А той им каза: 

‘Някой враг е направил това’. И слугите му казаха: ‘Искаш ли, тогава, да отидем и да 

ги съберем?’ Но той каза: ‘Не; защото докато събирате плевелите, можете да 

изкорените и житото с тях. Оставете ги да растат до жътва заедно; и във времето 

на жътвата аз ще кажа на жътварите: ‘Първо съберете плевелите и ги вържете на 

снопове, за да ги изгорите; а житото съберете в хамбара ми’”.63 

 В някои от притчите, сеяча излиза, за да сее семето; образ на изпратения сеещ 

Словото в сърцата на хората. Семето е Словото на царството. Исус обяснява притчата: 

„Този, който сее семето е Човешкия Син, а нивата е света; а колкото до доброто 

семе, това  са синовете на царството; а плевелите са синовете на злия“.64 

 Забележете какво става тука. Семената, които са посадени от Човешкия Син в 

света стават синове на царството. За жалост, точно до тях, врагът също е посял своето 

семе. Семето, за което се говори в притчата е плевел, приличащ на жито. Много е 

трудно да се забележи разликата. В същност, Исус предлага, че ще е по-добре да се 

изчака до времето на жътва, за да се разбере разликата, понеже техния характер ще 

стане явен чрез плода, който раждат. Това ни напомня за измамните начини на 

действие на врага. Сатана обикновено се дегизира като ангел на светлината, а 

неговите служители като служители на правдата!65 Сатана е религиозен дух, и 

вярващия никога не трябва да забравя това. 

 Какво става със семето? В тези, които чуват и приемат Словото на царството, то 

става плът; случва се въплъщение. То повече не е просто едно понятие в ума, то е било 

написано на плочите на сърцето им, те са станали Живи Послания; въплътената истина! 

Бог каза, че Неговото Слово няма да се върне празно при Него без да извърши това, 

което Той желае.66 Същия процес се случи в тези, които погълнаха лъжата. Крайния 

резултат беше, че те станаха синовете на злия; въплътената лъжа.   

                                                           
62 Йоан 17:6, 14-18. 
63 Матей 13:24-30. 
64 Матей 13:37-38. 
65 2 Коринтяни 11:14-15. 
66 Исая 55:11. 
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 Исус обяснява какво ще се случи в края на века: „Затова както плевелите се 

събират и се изгарят в огън, така ще бъде в края на века. Човешкия Син ще изпрати 

ангелите Си, и те ще съберат от Царството Му всички съблазни, и тези които 

вършат беззаконие…“ Така че кой ще напусне пръв? Всички съблазни и тези, които 

вършат беззаконие. „…и ще ги хвърли в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане 

със зъби“. А какво ще се случи с тези които остават? „Тогава праведните ще блеснат 

като слънцето в царството на Баща Си. Който има уши, нека да чуе“.67 

 Това не е ли една различна картина от това, което е предсказано от 

диспенсационализма?  

 

Христос или антихрист 

 

 Както много други, аз минах през период от време, преди няколко десетилетия, 

когато си мислех, че съм открил антихриста. Неговото име се равняваше на цифровата 

стойност 666 (почти!). За жалост, този определен човек умираше. Това беше случая с 

много от кандидатите. Скоро се изчерпах с възможностите за антихриста! 

 Тогава един ден аз открих в Словото, че духа на антихриста е бил в света още от 

дните на ранната църква! В същото време осъзнах, че той е една реалност в 

множествено число. Това става много важно, тъй като то маха от нас очакването за 

някакъв бъдещ изолиран и персонифициран антихрист, който се появява на сцената в 

„края на времето“. Тази привлекателна лъжа заслепява вярващите за факта, че духа на 

антихриста сега вече работи на земята. 

 

Антихрист просто означава срещу Христос 

 

 Исус предупреди за тези особени измамници, които ще дойдат с твърдението: 

„Аз съм Христос“. Вероятно една от причините думата „антихрист“ да се появява само 

в посланията на Йоан, може да бъде обяснена по следния начин: Философите  

гностици68, които били сред вярващите от домашните групи под грижата на Йоан, 

спорели, че Исус не бил роден в плът. Гностиците винаги са отричали човешката 

природа на Христос. 

 Йоан увещава своите хора да не вярват на всеки дух, но да изпитват тяхната 

идентичност, поради фалшивите пророци, които са се появили в света: „От това 

познавате Божия Дух: всеки дух, който изповядва, че Исус Христос е дошъл в плът е 

от Бог; а всеки дух, който не изповядва Исус, не е от Бог; и това е духа на 

антихриста, за който сте чули, че идва, и сега е вече в света. Вие сте от Бога, дечица, 

и сте ги победили; понеже по-велик е Този, който е във вас от този, който е в света. 

Те са от света; затова говорят като света, и света ги слуша. Ние сме от Бога; който 

познава Бог слуша нас; който не е от Бог не ни слуша. По това познаваме духа на 

истината и духа на заблудата“.69  

 Когато това слово стане реалност, то ще изобличи този смъртоносен вирус 

наречен дуализъм. 

 

Силата на измамата 

 

                                                           
67 Матей 13:40-43. 
68 Гностичния дуализъм основно разделя  това, което е „светско“ и това, което е „осветено“. Исус, Който 

е духовен, следователно, никога не би трябвало да дойде в този „недуховен“ свят, според тях. 
69 1 Йоан 4:1-6. 
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 Винаги когато Христос е прокламиран в едно общество, ще има изява на 

антихриста. Няма смисъл за някаква изява на антихриста във вакуум. Как може да има 

анти-Христос там, където няма изявен Христос? Повече от всичко друго, антихриста 

ще се бори против идването на корпоративния Христос в своето многосъставно тяло! 

Йоан говори за този важен въпрос директно: „Защото много измамници излязоха по 

света, тези, които не признават, че Исус Христос е дошъл в плът“ (отнасяйки тази 

истина в настоящето) „Това е измамника и антихриста. Внимавайте на себе си да не 

изгубите това, което сме постигнали, но да получите пълна награда“.70 

 Тази поляризация на колективна изява на антихриста от една страна и Христос 

идващ корпоративно в Своето тяло от друга, ще се засили в предстоящите дни. „Орача 

ще застигне сеяча“71 и беззаконието ще се увеличи. Обаче, добрите новини са, че 

„управлението ще бъде на раменете му“.72 Това, което това означава е, че по-велик е 

Този, Който е в нас, от този, който е в света. Битката ще доведе до тотален триумф. 

Твърде много пророци на съд са специалисти в „този, който е в света“, и изглежда, че 

има нарастващ списък за този, който е „той“. Ендемично е в диспенсационното 

мислене, че съзнанието става по-грешно, по-гибелно и по-катастрофално, понеже се 

опровергава истината за една победоносна църква в края. 

 Нека да се молим: „Душе на Истината, служи ми; потвърди ми тези истини. Ти 

каза ‘Моите овце ще познават гласа Ми’“. Единствения начин да поддържаме 

откровение е като бъдем поклонници, понеже Този, на Когото се покланяме, е 

истината. Нека да Му се покланяме в дух и в истина! Това взема ново значение, нали? 

Покланяйте Му се в дух и в Истина. 

 В следващата ни глава ще разгледаме какво имаше предвид Исус, когато каза: 

„Разрушете този храм и за три дни Аз ще го издигна“. 

 

 

Три – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ХРАМА НА 

ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ 
 

 Бъдещето не е нещо далечно; бъдещето дори сега се развива систематично. 

Следователно би било лесно да се пропусне тази настояща истина, ако някой се 

фокусира на далечното бъдеще. 

 Забележете отново тази поляризация, която ще набере сила в тези дни. От една 

страна това ще бъдат тези, които обичат истината и са станали въплътената истина, а от 

друга страна, тези, които са изпаднали в покварата на ума; тези, които са станали едно с 

лъжата. От едната страна ще бъде корпоративното тяло на Христос, а от другата, 

корпоративния човек на беззаконието. 

 Това повече няма да бъде просто въпрос да се седи в едно кресло и да се 

предсказва или да се опитва да се предсказва. Това ще се случи, защото те са желали в 

дните на Божията сила да прегърнат евангелието на царството и всичко, което е 

свързано с него. Тяхното откровение за самите тях като Словото направено плът ще 

блести в живота им и ще се разпръсва в тяхното поколение с голямо влияние. Въпреки 

                                                           
70 2 Йоан 7 (Курсивът е добавен). 
71 Амос 9:13. 
72 Исая 9:6. 
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че ще бъдат в богато партньорство със Святия Дух, тяхната същност няма да бъде само 

в пророческо изразяване, но в един корпоративен живот, който има всички 

отличителни белези на честността. Същата тази честност ще говори за тяхната 

идентичност, това живо изразяване на Въплътеното Слово. Езекиил улови един такъв 

момент, когато пророкува „както му беше заповядано“: „Ела от четирите ветрове, О, 

душе, и вдъхни в тези убити, за да оживеят“.73 Каква чудесна картина на Святия Дух 

работещ успоредно с пророческото!  

 

Произхода на буквалния възглед 
 

 В тази глава ще погледнем още веднъж един от тези спорни есхатологични 

въпроси, а именно, възстановяването на един физически храм в Ерусалим. С новите 

напрежения в Близкия Изток – както често се е случвало в миналото – спекулацията за 

един трети храм се разпалва отново. Разбира се, веднъж когато този храм е завършен 

„милениума“ (хиляда години на Христовото царуване на земята) ще последва. Този 

възглед произлиза от диспенсационното тълкуване на буквалното изпълнение на 

видението на Езекиил за храма в глави 38-48, и подразбиращото се повторно въвеждане 

на жертвите от животни. Това се е предлагало като необходимост за изкуплението от 

греховете на хората в „милениума“. В това време, свещениците отново ще изпълняват 

задълженията си в храма, а хората по земята ще отиват в Ерусалим за определените 

празници. 

 Има много възгледи по този предмет, които се различават в някои детайли, 

които не са толкова важни за целта на това изучаване. Много книги са били написани 

по този предмет. Целта на тази книга е да разкрие стратегията на врага в опита му да 

отклони Божиите хора от истинското нещо, което е опасно за църквата. За да уловим 

основния процес, който в момента работи, ще трябва първо да изобличим и да се 

справим с препятствията по пътя.    

 На това място искам да направя ясна разлика между християните ционисти, 

които изглежда, че имат сценарий за абсолютна война в Близкия Изток и за края на 

света,74 и тези, които са станали известни като юдейски анти-ционисти. Последните 

искат да покажат на света, че не всички юдеи са ционисти и че те не всички се 

идентифицират с държавата Израел или с нейните действия в името на юдеите. Яков 

Рабкин посочва към техните (юдейските анти-ционисти или християните ционисти) 

опити да помогнат за спасяването на честта на юдаизма в очите на народите – 

начинание известно в традицията като кидуш ха-шем, което означава освещаване на 

името на Бог.75 Един такъв опит, според Рабкин, е бил насочен към широката 

общественост, под формата на реклама публикувана в Ню Йорк Таймс няколко дни 

след избирането на Ариел Шарон за министър председател на Израел: 

 „В резултат от изборите в държавата Израел се е превърнало в често срещан 

израз, че религиозните юдеи и техните партии поддържат кандидат, който подкрепял 

забавянето или спирането на мирния процес. Създадено е било впечатление, че ултра-

Ортодоксалното юдейство, в съответствие с традиционните убеждения на Тората, са 

върлите привърженици на запазване на суверенитета на Израел на „територии“ и 

Хълма на Храма в Ерусалим. 

                                                           
73 Езекиил 37:9 (NASV). 
74 Rossing, B. The Rapture Exposed ( Westview Press, USA 2004) p.73. 
75 Rabkin Yakov, M. A Century of Jewish Opposition to Zionism (Fernwood Publishing, Canada. 2006) p.206. 



ЦЪРКВАТА, КОЯТО Е ОСТАВЕНА 

 

35 

 

 „Всъщност, нищо не може да е по-далеч от истината. 

 „Преди две хиляди години, по времето на разрушаването на храма, на юдейския 

народ било забранено от Създателя (Kesubos [BT Ketubot] 111a) да упражнява 

суверенитет над Святата земя преди влизането в сила на Месианската ера. 

Допълнително им било забранено да водят всякаква форма на война срещу народите по 

време на тяхното изгнание. Напротив, парадигмата на юдейското съществуване в 

диаспората е да се държат по граждански, честен и благодарен начин към своите 

домакини по целия свят. За повече от две хиляди години, юдейския народ е приемал 

своето изгнание като Божествен указ…. 

„По подобен начин, по време на последните дни на втория храм, равина Йоханан 

бен Закей се заканва на юдейските фанатици по своето време и започва преговори за 

предаване с римляните. 

„Това уеднаквяване на вяра и практика остава непокътнато до преди около сто 

години и появата на ционизма. Ционистите, представляващи едно малко движение, 

потърсили прекалено невъзможното. Тяхната заявена цел била да отменят 

божественото постановление за изгнание…. Ционизма представлява пълен и радикален 

разрив с вярванията и практиките на юдейския народ в цялата история…. 

„Напоследък, беше чута много войнствена реторика от тези, които описват себе 

си като „религиозни ционисти“. За съжаление тяхната позиция е нарушение на 

хилядолетните вярвани на Тора мъдреците и масите на юдейството.  Целта на Тора 

юдейството е да се живее в тихо благочестие и да обитават мирно с всички нации и 

народи. Тези, които следват този Божествен дневен ред не са свързани с някакви войни, 

които са лъжливо изобразени като юдейски войни, но в действителност са ционистки 

войни“.76         

Християните могат да направят само добре, молейки се за юдеите. Обаче, е 

важно да бъдем ясни за тази разлика относно ционизма и Тора юдейството, тъй като 

отношенията на анти-юдаизъм и анти-семитизъм, идващи от много християни, са 

оставили едно срамно свидетелство в тяхната следа. По същия начин срещуположното 

виждане не означава подкрепа за диспенсационния дневен ред.  

Какъв е произхода на групи като движението християнските ционисти за Храма 

на хълма? 

 Спекулации относно възстановяването на храма, са до голяма степен следствие 

от футуристичната, буквална херменевтика77, популяризирана в началото на 19-ти век 

от Едуард Ървинг и по-късно от Джон Нелсън Дарби и след това много ефективно от 

Сайръс Скофийлд. Последния станал познат на повечето хора чрез своята Скофийлд 

Байбъл. Бележките и заглавията на Скофийлд били вмъкнати в библейския текст по 

такъв начин, че това възвисило диспенсационализма – дори в очите на много искрени 

вярващи – до неоправданото ниво на библейския авторитет.   

 Една от неразрешените трудности във връзка с въпроса за третия храм, според 

Сайзър78, е съгласяването около точното местоположение къде трябва да бъде 

възстановен. Няма единодушие сред юдейските учени днес за това къде се е намирал 

оригиналния храм. Теорията поддържана от повечето израелски археолози е, че храма 

се е намирал където е настоящата джамия Купола на Скалата. Според много учени, 

това място е същото където са били Соломоновия храм и този на Зоровавел и на Ирод в 

миналото, който бил съсредоточен около оригиналната Светая Светих. През 1983 

                                                           
76 New York Times 2001. In Rabkin Y.M. Ibid p.206-207. 
77 Тълкуване на Писанията. 
78 Сайзър, С. в Небето на земята ( Paternoster, USA. 2004) p. 256. 
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година, обаче, Хал Линдзи (автор на Последната велика планета Земя през 1970 

година) предлага (променяйки предишното си изявление!), че третия храм може 

действително да бъде построен на около 26 метра в страни от Купола на Скалата, и все 

пак да е на правилното място. Това означава, че Купола на Скалата няма да трябва да се 

разрушава!79 Истината е, че според диспенсационния сценарий, Христос не може да се 

върне отново, докато Купола на Скалата не е заменен от нов юдейски храм. 

 Сайзър също доставя следната информация: Ричмън, говорител за института на 

Храма, твърди, че плановете за третия храм са били готови от няколко години. Равина 

Шломо Горен ръководи изграждането на една реплика на Върховния Съд със 

седемдесет места, сграда за новия Синедрион, в непосредствена близост до хълма на 

Храма в еврейския квартал. През 1998 година, Слайди Лот, християнин и притежател 

на ранчо в Мисисипи, формира корпорация наречена Реставрация на Ханаанската земя, 

Inc. с цел отглеждане на добитък (който трябва да бъде чиста порода червена юница) за 

(бъдещата) жертва за храма. Това дори било съобщено в списанието Нюзуик! 

 А какво да кажем за средствата за тези проекти? Според Сайзър 

Интернационалното християнско посолство, както и някои мега-църкви и видни 

телевизионни мрежи и евангелизатори в САЩ, са подпомагали с набиране на средства, 

за да помогнат на групи като Верните на хълма на Храма на Гершон Соломон.80 

Например, в една скорошна публикация на Християнството днес, ръководителя на 

базираното в Чикаго Интернационално общение на християни и юдеи, обещало да 

участва с до 45 милиона щатски долара през 2006 година за държавата Израел.    

 Тези пари  били дарени от християнски евангелски поддръжници, в това, което 

щяло да бъде най-големия годишен финансов принос, който групата е правила в своята 

23-годишна история.81 

 Очевидно е, следователно, че споровете за това много оспорвано парче земя, 

независимо дали се основава на точна интерпретация на Писанието или не, има 

доказания капацитет да предизвика насилие с потенциално далеч по-широкообхватни 

последици, дори и в други части на света. В един скорошен бюлетин на организацията 

Оставените, тази заплаха е осветена. В този бюлетин, според наскоро публикувана 

книга на Джоел Розенберг, озаглавена Смъртоносна жега, която се превърна в Ню Йорк 

бестселър, той прави следното изявление: „Израел трескаво се опитва да завърши 

Третия храм“.82    

 Но откъде идва тази погълнатост от издигането на физически „Трети храм“? 

 

Данаил 9:24-27 
 

 Няма съмнение, че един от стълбовете на диспенсационния възглед е 

тълкуванието на Данаил 9:24-27. Според този възглед, следващите стихове дават 

рамката за цялото пророческо бъдеще на света. Въпреки че целта ни не е да отиваме в 

детайли в тези стихове, ние ще подчертаем някои точки. Ето какво видя Данаил: 

 „Седемдесет седмици са определени за народа ти и за святия ти град за 

свършване на престъплението и за слагане на край на греховете, и за правене на 

                                                           
79 Пак там в Небето на земята (Paternoster, USA 2004) p. 258. 
80 Пак там стр.258-260. 
81 Джерусалем пост в седмичния вестник Интернационалното християнство днес, вторник, 19 

септември, 2006 година.  
82 Leftbehind Newsletter, April 24th, 2008 (Tyndale House Publishers, Illinois, USA. 2008). 
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умилостивение за беззаконието, и за въвеждане на вечна правда, за запечатване на 

видение и пророчество, и за помазване на Пресвятото място. „И така, знай и 

разбирай: От излизането на словото да се възстанови и съгради Ерусалим до 

Помазаника, Княза, ще бъдат седем седмици и шестдесет и две седмици; и ще бъде 

възстановен и съграден, с улици и окоп, и то в размирни времена. „И след шестдесет и 

две седмици Помазаникът ще бъде отмахнат и няма да има нищо. И народът на 

идващия княз ще разруши града и светилището; и краят му ще бъде чрез наводнение; и 

до края: война, определени опустошения. „И той ще потвърди завет с мнозина за една 

седмица, а в половината на седмицата ще прекрати жертвата и приноса; и на 

крилото на мерзостите идва един запустител, докато решеното унищожение се 

излее върху запустителя“. 

 Диспенсационното тълкувание на този пасаж е основно за цялата 

диспенсационна позиция. Отнемете тълкуванието на диспенсационалистите върху 

горния пасаж на Писанието, и диспенсационализма рухва. От тези стихове те са 

развили своята доктрина за едно тайно грабване на езическата църква, което ще бъде 

последвано от 7-годишен период на скръб. След скръбта ще последва хилядагодишен 

период на юдейско царство. През този хилядагодишен период, Бог ще завърши Своя 

план, оставен на полицата преди 2000 години, който е имал за юдеите. Той е трябваше 

да въведе „план Б“ – който беше църквата – поради това, че юдеите отхвърлиха Исус 

като Месията. За да работи това тълкувание, диспенсационалистите се нуждаят от 

вмъкването на една празнина от поне две хиляди години между 69-та и 70-та седмица. 

Според Ридълбъргър, това е едно „противоречиво нарушение на диспенсационалистите 

изповядващи буквална херменевтика“.83 Това отлагане на Божието царство, има 

сериозни последици за вярващите в тяхното ходене с Бог, както ще посочим в по-

нататъшните глави на тази книга. 

 Повечето учени са съгласни, че седемдесетте седмици, буквално „седморки“, се 

отнасят за един период от 490 (7 пъти по 70) години. Този период трябва да се 

разглежда като продължителен. Според думите на Мауро: „…епохалния указ на Кир в 

първата година от царуването му (като единствен цар), чрез силата, на който града и 

храма бяха възстановени под ръководството на Зоровавел и Исус, беше и завършека на 

70-те години на робство и също и стартовата точка на пророческия период  от 70 

седмици, който беше ‘определен’ и измерен в съветите на небето за народа и святия 

град. И така, цялото пророчество за седемдесетте седмици включва в обсега си 

възстановяването на града и на храма, и крайното разрушаване и на двете“.84 

Ридълбъргър се съгласява: „В същата година, в която Кир издава указа за Ерусалим да 

бъде възстановен, Гавраил се явява на Данаил, посочвайки, че седемдесетте седмици на 

Еремия са приключили и че ще започнат нови седемдесет ‘седмици’. В края на тези 

седемдесет ‘седмици’, започващи с указа на Кир, ще дойде Помазаника, Месията на 

Израел. Неговата мисия ще бъде да установи новия и вечен завет обявен като целта на 

седемдесетте ‘седмици’ в началния стих на пророчеството“.85   

 Диспенсационализма счита, че има една празнина между 69-та и 70-та седмица, 

учейки, че Божиите взаимоотношения с езическите народи в този настоящ век, познат 

като „църковната ера“, трябва да бъдат отделени от бъдещия курс на историята на 

естествения Израел, която ще продължи в „милениума“. Съответно диспенсационната 

                                                           
83 Ридълбъргър, К. Пример за Амилеанизъм (Baker Books, USA 2003) стр.153. Диспенсационалистите 

вярват, че пророческите писания трябва да бъдат тълкувани буквално. 
84 Мауро, П. Седемдесетте седмици и голямата скръб (Reiner Publications, USA. undated) стр.17, 74 
85 Ридълбъргър, К. Пример за Амилеанизъм (Baker Books, USA 2003) стр.152. 



ЦЪРКВАТА, КОЯТО Е ОСТАВЕНА 

 

38 

 

буквалистична херменевтика разграничава Божиите продължаващи цели за еврейския 

народ, както и тези за църквата. Някои чувстват, че това разделение е вечно. 

 Диспенсационалистите допълнително спорят, че през тази 70-та независима 

седмица, един личен антихрист ще направи завет с юдеите за седем години. това 

поддържа тяхното твърдение, че храма трябва да бъде възстановен, понеже само, ако 

храма е възстановен, антихриста може да го оскверни. Това ще се случи през 

половината от седем-годишния период на скръб, което те вярват, че Данаил 9:26-27 

предсказва. 

 Отговаряйки на горното тълкувание, Сайзър е недвусмислен: „Действително 

няма нищо в текста от Данаил 9, което да изисква някакъв футуристичен сценарий, или 

да предлага празнина от 2000 години между 69-та и 70-та седмица, или да предсказва 

построяването на юдейски храм“.86 Освен това, диспенсационалистите са объркани 

относно идентичността на Този, който прави завета. „Неуспеха да разпознаят 

очевидния заветен контекст на Месията правещ завета в 27 стих, който потвърждава 

завет с мнозина, води диспенсационалистите до това да объркат Христос с антихриста. 

По сериозна тълкувателна греша ми е трудно да си представя“.87 Както ще видим по-

късно в тази книга, това е основна грешка, която е снабдила климата, в който измамата 

е нараснала необуздано, и с която ние се стремим да се занимаем.  

 

Виждайки го през Новия завет 
 

 Писателите на евангелията в Новия завет видяха изпълнението на 

Старозаветните пророчества в личността и делото на Исус Христос. Следователно ние 

ще вземем Новия завет докато даваме контролираното тълкувание на Стария завет, а не 

обратното. 

 Апостол Петър, например, ни дава допълнително прозрение в основния товар, 

който движеше пророците от древността: „…които пророкуваха…(и) внимателно 

търсеха и питаха, за да разберат за кой човек или време сочеше Духът на Христос в 

тях, когато пророкуваха страданията на Христос и последвалите слави“.88 Ако Исус, 

Павел и другите писатели на Евангелието са ясни относно факта, че толкова много от 

Старозаветните пророчества вече са се изпълнили в Христос, тогава надявам се е 

очевидно за читателя, че много от диспенсационните аргументи за един бъдещ земен 

милениум просто се изпаряват. Ще се върнем към това. 

 Когато разглеждаме въпроса за възстановяване на структурата на храма, ще е 

немислимо да не обърнем сериозно внимание на това, което Самия Исус каза: 

„…Казвам ви, че нещо по-велико от храма е тук!“89 В Христос, следователно, 

бъдещето (или последните дни) са дошли. Централното послание на Новия завет е 

бъдещето на възкръсналия Христос. „Християнството, което не е изцяло и напълно 

есхатологично, напълно и изцяло няма нищо общо с Христос“.90  

 

                                                           
86 Сайзър, С. in Небето на земята (Paternoster Books, USA 2004) стр.251. 
87 Ридълбъргър, К. Пример за Амилеанизъм (Baker Books, USA 2004) стр.153. 
88 1 Петрово 1:10-11 (NASV). 
89 Матей 12:6 (NASV). 
90 Барт, К. В Милеанизма (Hurst & Company, London 2001) стр.2. 
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Процеса понастоящем е в ход 
 

 Стоейки на стъпалата на храма на Ирод, учениците на Исус Му посочиха храма 

– поради каква причина ние не знаем. Може би искаха да знаят неговата роля или място 

в бъдещето. Отговора на Исус беше направо на въпроса. „Истина ви казвам, нито един 

камък тук няма да остане върху друг камък, който да не бъде съборен“.91 Евангелието 

на Йоан разширява този разговор: „Разрушете този храм, и за три дни Аз ще го 

издигна. Затова юдеите казаха: ‘Този храм е строен 46 години, а Ти ще го издигнеш за 

три дни?’ Но Той говореше за храма на Своето тяло“.92 Това пророческо изявление от 

Исус относно структурата на храма разбира се беше буквално изпълнено през 70 г. сл. 

Хр., когато храма както и града бяха унищожени от римската армия под командването 

на Тит. Това събитие сигнализира окончателното завършване93 на старозаветната ера. 

Исус ги предупреди за това повече от веднъж. 

 „О, Ерусалиме, Ерусалиме, който убиваш пророците и замеряш с камъни тези, 

които са изпратени до теб! Колко съм искал да събера децата ти, както квачка 

събира пиленцата си под крилете си, но вие не искахте. Ето, домът ви се оставя 

пуст!“94   

 Записа на Йоан на разширения диалог потвърждава без съмнение, че Исус 

наистина стана истинския Храм. Но този процес на изграждане не спря там. Живия и 

растящия95 храм все още не беше завършен.  

 За да поддържаме нашата еахатологична посока, сега трябва да разгледаме 

Божиите цели чрез Първото идване. Исая също трябва да е видял нещо: „Преди да се 

замъчи, тя роди; преди да дойде болката й, тя роди момче…Когато Сион се замъчи, 

той също роди синовете си“.96 Исус, пионера на нашето спасение, стана първородния 

от много братя, и целта Му винаги е била да доведе много синове в слава.97 

 Тогава църквата е постоянното изразяване на храма, Христос въплътен. Апостол 

Павел прави това ясно: „Не знаете ли, че сте храма на Бог, и че Божия Дух обитава 

във вас?“ И някъде другаде: „Защото ние сме храма на живия Бог; точно както Бог 

каза ‘Аз ще обитавам в тях и ще ходя сред тях; и ще бъда техен Бог и те ще бъдат 

Мой хора’“.98 

 Автора на посланието към Евреите споменава Скинията на Мойсей в пустинята 

заедно с един много съществен пропуск.99 Исторически, ние знаем, че тази скиния 

имаше три двора, от които външния двор беше, където се случваха всичките ежедневни 

жертви за греховете на хората. Пропускайки външния двор, той сега нарича вътрешния 

двор първия двор, а Светая Светих втория двор. Това просто потвърждава, че когато 

Исус дойде и Словото беше направено плът, Той стана вечната жертва и външния двор 

с всичките му ритуални жертви вече не беше полезен. Следователно, когато новия завет 

                                                           
91 Матей 24:1-2. 
92 Йоан 2:19-21. 
93 Въпреки че раздирането на завесата при смъртта на Исус сигнализира края на Стария завет, 70 г. сл. 

Хр. очевидно подпечата края на този век. 
94 Матей 23:37-38. 
95 Ефесяни 2:21. 
96 Исая 66:7-8 (NASV). 
97 Римляни 8:29; Евреи 2:10. 
98 1 Коринтяни 3:16; 2 Коринтяни 6:16 (NASV). 
99 Евреи 9:1-3. 
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дойде в Христос, Той направи първия остарял, а каквото е остаряло и излязло от 

употреба е близо до изчезване.100 

 До сега не трябва да е трудно да се види, че ролята на храма, който играеше 

много централна част в Старозаветното поклонение, сега е изпълнена и той е направен 

излишен с идването на Христос. същото е истина следователно, за системата на 

жертвоприношенията, която диспенсационалистите твърдят, че ще се върне в 

милениума. Христос стана Жертвата, за да сложи край на всички жертви. Крайното 

изкупление е извършено. Старозаветната структура, човешкото свещеничество, и 

ритуала са отменени завинаги! 

 Не е така, за диспенсационалистите. Техният начин на мислене е заключен в 

различен сценарий. Както казва Сайзър: „Подклаждани от фаталистичното убеждение 

за една надвиснала апокалиптична война свързана с възстановяването на храма, 

християнските ционисти са наистина разтревожени за Армагедон“.101 И тази мания 

може дори да бъде отговорна за издигането на друг храм в Ерусалим. Кой знае? Но това 

не може да отнеме от истината на Новия завет, а именно, че един жив храм се 

„съгражда“ от деня на Петдесятница. 

 

Завършените дела на Исус 
 

 Повече от всякога преди, завършените дела на Исус трябва да бъдат напълно 

прегърнати и прокламирани. На кръста, Исус се справи с проблема грях веднъж 

завинаги.102 Откровението за тази основна истина ще избави вярващия от съзнанието за 

грях завинаги. Съзнанието за грях анулира завършените дела на Христос в манталитета 

на съвременните християни. Всяко напомняне затова, за което сме се покаяли 

осквернява чудесното снабдяване направено от Христовото изкупление.103 Време е 

синовете на царството да спрат да се характеризират като стари грешници от света. 

Това обезчестява делото на изкуплението. 

 Настоящия Ерусалим е в робство с децата си, казва Павел на галатяните. Горния 

Ерусалим е наша майка.104 По същия начин, по който пророците и самия Исус виждаха 

Ерусалим, а именно като квачка със своите пиленца, Павел придвижва напред нашето 

разбиране. После автора на Евреи разширява тази истина: „Но сте дошли до планината 

Сион и до града на живия Бог, небесния Ерусалим, и до неизброимите ангели, до 

общото събрание и църквата на първородните, които са записани в небето, и до Бог, 

Съдията на всички, и до духовете на усъвършенстваните праведници, и до Исус, 

посредника на нов завет, и до проляната кръв, която говори по-добре от кръвта на 

Авел“.105 

 Повече няма свята планина, земен Ерусалим или храм, където да трябва да се 

покланяме. Исус направи това ясно за жената при кладенеца. „…дошъл е час, и сега е, 

когато истинските поклонници ще се покланят на Татко в дух и в истина; защото 

такива хора търси Татко да бъдат Негови поклонници“.106  

                                                           
100 Евреи 8:13. 
101 Сайзър, С. в Небето на Земята (Paternoster, USA 2004) стр.265. 
102 Евреи 9:26. 
103 Евреи 10:1-4. 
104 Галатяни 4:25-26. 
105 Евреи 12:22-24. 
106 Йоан 4:23. 



ЦЪРКВАТА, КОЯТО Е ОСТАВЕНА 

 

41 

 

 

Празника Шатроразпъване 
 

 Дори в Стария завет, храма винаги представляваше Божието присъствие. Това 

беше една от най-важните теми свързани с храма. Един красив пример за това се вижда, 

когато Соломон завърши храма по време на своето царуване. Когато храма се 

посвещаваше по време на Празника Шатроразпъване, славата на Господа така изпълни 

храма, че свещениците не можеха да застанат да служат.107 Тогава Бог изговори тези 

думи: „Чух молитвата ти, и избрах това място за Себе Си като дом за жертва“.108 

Това е един чудесен преобраз на това какво идва, когато славата на Господа изпълни 

църквата! В същност, Агей имаше една пророческа картина на този храм на последното 

време и каза: „Последната слава на този дом ще бъде по-велика от предишната…“109  

 Когато Исус щеше да се роди преди повече от 2000 години, ангел Гавраил каза 

на Йосиф, че този Син щеше да бъде наречен Емануил, което все още означава „Бог с 

нас“.110 Исус беше Бог „живеещ“ с човека! И не е случайно стечение на обстоятелствата 

това, че (историците ни казват), че Той е бил роден по време на Празника 

Шатроразпъване. Той беше първоначалното изпълнение на този велик Празник, което 

означава, че ще има крайно корпоративно изпълнение. 

 Както видяхме в Писанията цитирани по-горе, през последните 2000 години, 

които са станали известни като „Църковната епоха“, тези, които са в Христос са били и 

продължават да бъдат обитавани от Божието присъствие и затова правилно могат да 

бъдат наречени „живи камъни“ в Божия храм.111     

 Образността на Празника Шатроразпъване не сочи към едно завръщане към 

ритуалите, жертвите и празниците в една бъдеща милениална епоха. Тя по-скоро става 

една пророческа картина на последното завършване на този храм, когато славата на 

Господа не само ще изпълни църквата, но също и цялата земя.112   

 Виждайки истинското значение на храма в Новия завет, в следващата ни глава 

ще разгледаме хората, живите камъни, които съставляват този корпоративен храм. 

 

 

Четири – ЕДНА СВЯТА НАЦИЯ 
 

Централната позиция на Христос 
 

 Централната роля, която играе Христос в ‘строежа’ на храма на последното 

време не може да бъде пренебрегната. Това е потвърдено по-специално в Посланието 

                                                           
107 3 Царе 8:1-11. 
108 2 Летописи 7:12. 
109 Агей 2:9. 
110 Матей 1:23. 
111 1 Петрово 2:5. Жалко е, че наричайки я „Църковната епоха“, реалността на Божието царство, която 

дойде в Исус, е била намалена, ако не и засенчена. Ще се върнем към това в една по-късна глава. 
112 Числа 14:21. 



ЦЪРКВАТА, КОЯТО Е ОСТАВЕНА 

 

42 

 

към Ефесяните. Тука, Павел, подчертава, че вярващите в единство с Христос, 

съставляват храма. 

 Този храм се е виждал от Павел, като растяща структура – загатвайки, че все 

още не е завършен – „бивайки съградени върху основата на апостолите и пророците, 

като Сам Христос Исус е краеъгълния камък, в когото цялото здание …расте в свят 

храм в Господа“.113 Питърсън твърди, че факта, че Христос е споменат като 

краеъгълния камък има голямо значение. Този краеъгълен камък има първостепенна 

функция във връзка с основата на апостолите и пророците, доколкото тя определя 

„лъжата“ или линията на сградата. Този необичаен термин (също споменат като 

‘скъпоценен’ краеъгълен камък в 1 Петрово 2:6; ‘изпитан’ и ‘ценен’ краеъгълен камък в 

Исая 28:16) е употребен от Павел в Ефесяни 2, за да даде превъзходство на Христос във 

връзка с божествения план за градеж.114     

 Затова нека да не забравяме функцията на основните служения на апостолите и 

пророците в тази връзка. Павел прави ясно, че има само една основа, и тя е Исус 

Христос.115 Това противоречи ли на неговото изявление в Ефесяни 2:20? Отговора се 

подразбира от думите на самия Исус. Изпитвайки Своите ученици, за да види дали Го 

познаваха чрез чужди думи или чрез откровение, Петър беше, който отговори на Исус с 

тези думи: „Ти Си Христос, Сина на живия Бог!“ На това, Исус отговори; „А Аз ти 

казвам, че ти си Петър, и върху тази каната ще изградя Моята църква, и портите на 

ада няма да я надвият“.116 Църквата, следователно, трябва да бъде съградена върху 

откровението за това кой е Исус Христос в сърцата на хората и изповядването на тази 

истина. Това означава, че църквата се състои от тези, които имат откровение за това 

кой е Исус Христос. Главната функция на апостолите и пророците, следователно е, 

както каза Павел строителя,117 да положат основата на откровението на Исус Христос в 

сърцата на тези, които откликват на евангелието. Те трябва също така да пречат това да 

стане националистично или сектантско виждане, ограничено до една нация. Павел ясно 

очертава своя мандат, който беше да занесе това откровение за тайната на Христос, и 

до езичниците. Те щяха да станат сънаследници и общи членове на тялото (храма), и 

съучастници в обещанието в Христос Исус чрез евангелието.  

 Нещо повече, тази централна позиция на Христос не беше ограничена само до 

църквата; тя се прилагаше за всичко! Павел обяснява това на Колосяните: „Защото 

чрез Него е създадено всичко, и в небесата и на земята, видимото и невидимото, било 

то престоли или господства или управници или власти – всичко е създадено чрез Него 

и за Него. Той е преди всичко, и в Него всичко се сплотява. Той също така е главата на 

тялото, църквата; и Той е началото, първородния от мъртвите, за да може Самият 

Той да има първото място във всичко“.118 

 Диспенсационната Христология напълно не успява да даде на суверенния 

Христос това централно място; Той е длъжен да се побере в една хипотетична 

структура на епохи и жизненоважната истина се губи. Разбирането, което произлиза от 

тази основа следователно е, опасно ексцентрично, тъй като не е съсредоточено върху 

Христос. Толкова много теории за последното време са били изградени, че просто 

засенчват Христос. Този вид изучаване, в същност е, изучаване на последните неща, а 

                                                           
113 Ефесяни 2:20-21. 
114 Peterson, D. in Heaven on Earth (Paternoster, UK 2004) p.165. 
115 1 Коринтяни 3:11. 
116 Матей 16:13-18. 
117 1 Коринтяни 3:10. 
118 Колосяни 1:16-18 (NASV курсивът е добавен). 
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не изучаване на Христос и на Неговото бъдеще, както посочихме в предишната ни 

глава. 

 Барт е прав когато казал: „Всеки опит да се изследва значението и значимостта 

на храма (например), без главно отнасяне към Исус Христос, би било безполезно“.119     

 

Неприложимост на дейностите на мястото на стария храм 
 

 „Втория храм“ както е станал известен, който Ирод поправя и прибавя към него 

на същото място на първия храм, бил напълно разрушен 70 години след Христос. Нито 

един камък не останал върху друг, точно както Исус беше казал. И в продължение на 

600 години на хората им харесвало да оставят това място в руини – една голяма площ с 

изоставени отломки, поради думите на Исус. Но през седмия век ситуацията се 

променила доста радикално с появата на исляма. 

 Уолкър обяснява: „За мюсюлманите тази голяма площ от първокласна земя, 

удобно оставена неразработена, била твърде добра възможност, че да я изпуснат. Без да 

се налага да повреждат останалата част от града, те можели да изградят две 

впечатляващи сгради на това внушително място, което от една страна би олицетворило 

новините за победата на Мохамед, а също и би дало на последователите си едно трайно 

свещено място. По този начин религиозните напрежения, които се усещат толкова 

силно днес, били вградени в камъните на Ерусалим. Юдаизма (символизиран от храма, 

който е съществувал в дните на Исус) дал път на християнството (областта, която се 

виждала в района на храма била изоставена). Християнството от своя страна дало път 

на исляма (областта на храма била преобразувана за джамията на Ел-Акса и Куполът на 

Скалата)“.120   

 Както обясних в предната ни глава, целия спор и (очакваната) активност на 

мястото на стария храм повече не съдържа никаква пророческа стойност. Дори и 

заблудените, водени от своята ревност да помогнат за „изпълнението“ на 

диспенсационните очаквания за последното време, да видят построяването на такъв 

храм, това не може да промени влиянието на думите на самия Исус. Изграждането на 

истинския есхатологичен храм на тялото на Христос, стана една продължаваща 

реалност, на деня на Петдесятница, след изливането на Святия Дух (Деяния 2). 

Изкупеното общество направи първите си бебешки стъпки! 

 

Истинското здание 
 

 Смъртта на Исус на Кръста, и възкресението Му след три дни, сигнализира 

началото на една нова епоха за човечеството. Изпълнението на по-предишните Му 

думи: „Разрушете това здание и за три дни Аз ще го издигна“, влязоха в първата си 

фаза на дена на Петдесятница, и с това „изграждането“ на храма на Неговото тяло 

започна! Тука виждаме в Евангелието на Йоан, славното изпълнение на това, което 

стария храм символизираше в самия Исус и в тези, които са изпълнени с Неговия 

Дух.121     

                                                           
119 Walker, P. in Heaven on Earth (Paternoster, USA 2004) p.4. 
120 Walker, P. in Heaven on Earth (Paternoster, USA 2004) p.8, 9. 
121 1 Коринтяни 3:16. 
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 Исус дойде, за да предефинира заветните хора, и по този начин да създаде 

заплаха за Своите юдейски съвременници. Кръста беше Божието послание за света, че 

Той беше един Бог, в Който влиза всичко. „Ето колко Бог възлюби света: Той даде 

Сина Си, Своя едничък и единствен Син. И ето защо: за да не трябва никой да бъде 

унищожен; вярвайки в Него, всеки може да има цялостен и траен живот“.122   

 Петър описва заветните хора по следния начин: „…избрана раса, царско 

свещенство, свята нация, народ за Божието притежание…“123 

 Но кои са тези хора? Ще бъдат ли те две групи хора – една Старозаветна 

(юдейска) група и една Новозаветна (християнска) група – както твърдят 

диспенсационалистите?  

 

Теология на заместването? 
 

 Като изучаваме Евангелието на Исус Христос, могат да възникнат следните 

въпроси: Замества ли Новия завет Стария? Замествали благодатта Закона? Езическото 

християнство замества ли юдаизма в намеренията на Бог? 

 Накратко, вярваме ли в теологията на заместването124?  

 Отговора е просто и ясно НЕ! Както Хопкинс заявява: „Теологията на 

заместването е напълно неправилно тълкуване на Божията истина“. Новозаветното 

евангелие на царството е изпълнението на всеки аспект на Стария завет, а не 

заместване“.125 Защо? „Във връзка със Старозаветните традиции, завети и обещания, 

‘заместването’ – т.е. едно нещо да заеме мястото на друго като заместител, означава 

пълно прекъсване, което оставя първоначалните намерения на Бог с техните библейски 

традиции незавършени и неосъществени. Такава една идея, бивайки измамна и 

заблуждаваща, е дълбока лъжа. Истината лежи в реалността на Новозаветното 

изпълнение на образите и сенките на Стария завет“.126 Има една златна нишка, която 

минава през Стария завет; ред по ред, правило след правило. В Христос (и „42-то 

поколение“127) ние откриваме изпълнението на всички Божии намерения. 

 Павел ни напомня, че всички Божии обещания са „да“ и „амин“ в Христос 

Исус.128 Йоан прибавя следното: „Който се отрича от Сина, няма и Бащата…“129 

Хопкинс е прав когато казва, че изпълнението означава, че скрития потенциал и 

незавършеността на стария завет са усъвършенствани в новия. Това е истина за 

традиции като съботата, която е разбрана напълно единствено когато видим, че 

„Човешкия Син е Господ на съботата“.130 Същото е истина за всички традиции от 

Стария завет, като храни, питиета, празници, новолуния или съботни дни. Христос е 

тяхното изпълнение и реалност. В същност, дори създаването на човека в божествения 

образ, не се разбира напълно, ако не прегърнем Новозаветното откровение, че Самия 

                                                           
122 Йоан 3:16 (Msg). 
123 1 Петрово 2:5, 9. 
124 Теологията на заместването твърди, че Църквата напълно и завинаги замества етническия Израел в 

развитието на Божия план и е станала приемница на Старозаветните обещания адресирани за Изтраел. 
125 Hopkins, I. Fulfilment not Replacement (Bible College of Wales Notes, 2006.). 
126 Пак там. 
127 Матей 1:17. Повече за това в глава 8 на тази книга. 
128 2 Коринтяни 1:20. 
129 1 Йоан 2:23. 
130 Матей 12:8; Колосяни 2:16-17. 
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Христос, Сина, е образа на Бог!131 Тези, които обичат Бог и са призовани според 

Неговото намерение, трябва да станат съобразни с образа на Божия Син.132 

Човечеството, следователно, е завършено единствено в личността и делото на Христос. 

Както продължава Хопкинс: „В Него тези са толкова изчерпателно усъвършенствани, 

че не могат да бъдат надминати. Следователно, те не могат да бъдат развити повече. 

Той е крайната цел на цялата истина, Алфата и Омегата, Началото и Края“. 

 

Един народ 
 

 Бог няма два различни народа. Той всъщност никога не е имал. 

 Ние получихме бегъл поглед, когато Авраам е бил помолен да принесе Исаак. 

Сърцето ми винаги е докосвано дълбоко, когато чета този разказ. Когато Исаак, който 

беше един подрастващ младеж по това време, беше вързан и сложен на олтара, 

покорството в сърцето на Авраам беше пълно, когато той вдигна този нож, за да убие 

сина си. Той не чакаше някой да го спре. Новия завет казва, че Исаак беше върнат от 

мъртвите: „Чрез вяра Авраам, когато беше изпитван, принесе Исаак; и този, който 

получи обещанията принасяше единородния си син; това беше този, за когото му 

беше казано: ‘В ИСААК ЩЕ СЕ НАИМЕНУВА ПОТОМСТВОТО ТИ’.Той размисли, че 

Бог може да възкресява хора дори от мъртвите; откъдето той също го получи 

обратно като преобраз“.133 Когато Исаак беше върнат от мъртвите, според Божието 

виждане (винаги виждайки края от началото), може да се каже, че от този момент 

нататък Исаак живееше на равнината на възкресението. Апостол Павел обяснява това 

допълнително: „Сега обещанията бяха изговорени на Авраам и на неговия потомък. 

Той не казва: ‘И на потомците’, говорейки за мнозина, но по-скоро за един: ‘И на 

потомъка ти’, който е, Христос“.134 Бог винаги е имал предвид само един народ. 

Макар и да признава, че Исаак беше прототип на Христос (Авраам принесе 

единствения си син), Бог погледна надолу през коридорите на историята и видя 

единствената свята нация, бъдеще направено съществено единствено чрез смъртта и 

възкресението на Неговия Син, Исус Христос. 

 Докато диспенсационалистите наблягат на разграничаването между църквата и 

Израел, ние можем да видим от горното, че има само един народ, а не две различни 

групи хора. Хопкинс отбелязва, че християнската общност не е далечна роднина на 

Божия Старозаветен избран народ. Божия Син дойде, за да разруши преградата на 

разделителната стена. Павел обяснява това ясно: „Но сега в Христос Исус, вие, които 

преди бяхте далеч сте били доведени близо чрез кръвта на Христос. Защото Самият 

Той е нашия мир, Който направи двете групи едно, събори преградата на 

разделителната стена, като унищожи в плътта Си враждата, която е Закона със 

заповеди състоящи се в наредби, за да може в Себе Си да направи двата в един нов 

човек, и така да установи мир“.135 Не разделяйте това, което Бог е направил едно в 

Христос! Единственото разграничение е, че старите хора на Бог бяха изключително 

само юдеи; последните са универсални хора. Езическия свят е универсален народ 

съставен от всички езици, племена и култури. Но в Христос тази разлика спира да бъде 

                                                           
131 2 Коринтяни 4:4; Колосяни 1:15. 
132 Римляни 8:28-29. 
133 Евреи 11:17-19. 
134 Галатяни 3:16. 
135 Ефесяни 2:13-15. 
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разделяща. „Няма нито юдеин нито грък, няма нито роб нито свободен, няма нито 

мъж нито жена; защото вие всички сте едно в Христос Исус. И ако принадлежите на 

Христос, тогава сте Авраамово потомство, наследници по обещание“.136   

 Авраам е бащата на всички нас, като е обяснено на римляните: „Ето защо 

изпълнението на Божието обещание зависи изцяло от упование в Бог и в Неговия 

начин на действие, и после просто приемане на Него и това, което Той прави. 

Божието обещание идва като истински подарък. Това е единствения начин, по който 

всеки може да бъде сигурен, че ще влезе в него, тези, които пазят религиозните 

традиции и тези, които никога не са чували за тях. Защото Авраам е баща на всички 

нас. Той не е нашия расов баща – това е да се чете историята на обратно. Той е 

нашия баща на вярата. Ние наричаме Авраам ‘баща’ не защото той получи Божието 

внимание като живееше като светия, но защото Бог направи нещо от Авраам. 

Когато той беше никой. Не е ли това, което винаги сме чели в Писанието, Бог да 

казва на Авраам: ‘Поставих те за баща на много народи’? Авраам първо беше наречен 

‘баща’ и после стана баща, понеже дръзна да се довери на Бог да направи това, което 

само Бог можеше да направи: да възкреси мъртвите за живот, със слово правещо 

нещо от нищо“.137     

 Тези, като Ной, Авраам и всички онези чудесни хора преди да дойде Исус, които 

ходеха с Бог под Стария завет, трябваше да чакат изкуплението в Христос за своето 

пълно наследство. Човек вероятно може най-добре да обясни техния „статус на 

спасение“ по следния начин: Тези, които умряха във вяра са били пускани с „бележки 

за доверие“, които са били изкупени единствено след като Христос плати пълната цена 

за тяхното спасение. Съвършенството идва само в Христос. 

 Тази приемственост от Стари към Новия завет е ясно потвърдена в Евреи 11 

глава, че героите на вярата са усъвършенствани заедно с нас: „А всички тези, получили 

одобрение чрез вярата си, не получиха това, което беше обещано, понеже Бог беше 

осигурил нещо по-добро за нас, така че без нас те да не могат да бъдат направени 

съвършени“.138 

 Стари и Нови, тези, които са умрели във вяра, сега оформят облака от свидетели, 

чакащ съвършенство, когато последното поколение бягащо по трасето преди 

връщането на Христос, пресича финалната линия. Хопкинс нарича това есхатологичен 

принцип: „Всички предходни поколения на изкупените, осветени в Христос Исус, от 

древните до сегашните времена, ще бъдат направени съвършени единствено с 

последното поколение, което предстои да дойде. Само тогава ще получим пълнотата на 

това, което Бог е обещал на нашите бащи основатели, и ние, цялата изкупена общност, 

тогава ще получим пълнотата на Христос заедно“.139 И така когато Исус се възкачи на 

най-високото небе, това беше, за да усъвършенства Божиите намерения в цялата 

вселена! Нашето съвършенство е в Него! 

 

Някакви бъдещи планове за юдеите? 
 

 Какво да кажем за естествените юдеи, които не са част от остатъка, не са приели 

Исус като Христос, Божия Син, до този момент? Това е сериозен въпрос. Ние знаем, че 

                                                           
136 Галатяни 3:28-29. 
137 Римляни 4:16-17 (Msg). 
138 Евреи 11:39-40. 
139 Hopkins, I. One People (Bible College of Wales, 2006). 
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въпреки че има много юдеи, които са станали християни и са Го приели като Месията, 

има милиони юдеи, които все още чакат първото идване на Месията. „Той дойде при 

своите Си, и тези, които бяха Негови не Го приеха. Но които Го приеха, на тях Той им 

даде правото да стана Божии деца, т.е. на тези, които вярват в Неговото име, 

които се родиха не от кръв, нито от волята на плътта, нито от волята на човек, а 

от Бог“.140 

 Христос първо предложи евангелието на „своите Си“. И, както показват 

следващите стихове, духовните условия в онези дни доста се бяха влошили. „А Исус 

влезе в храма и изгони всички онези, които купуваха и продаваха в храма, и обърна 

масите на среброменителите и седалищата на тези, които продаваха гълъби. И им 

каза: ‘Писано е ‘ДОМЪТ МИ ЩЕ СЕ НАРЕЧЕ ДОМА НА МОЛИТВА’; а вие го правите 

разбойническа бърлога’“.141 В  този момент Исус просто го нарече: „МОЯ ДОМ“.  

 После, по-късно в служението Му, ситуацията изглежда се беше променила. „О, 

Ерусалиме, Ерусалиме, който избиваш пророците и замеряш с камъни онези, които са 

изпратени до теб! Колко съм искал да събера децата ти, както квачка събира 

пиленцата си под крилете си, но вие не искахте. Ето, домът ви се оставя пуст!....“ 

Той повече не каза „Моя дом“, а „вашия дом“. И с тези думи Той се отрече от него. Но 

после продължи: „Защото ви казвам, отсега нататък няма да Ме видите докато не 

кажете: ‘БЛАГОСЛОВЕН Е ТОЗИ, КОЙТО ИДВА В ИМЕТО НА ГОСПОДА!’“142 Тези 

думи отвориха една много важна врата за бъдещето на нацията Израел. 

 В притчата за сватбеното празненство Исус ни дава една друга перспектива за 

това какво се е случило, когато Той за първи път дойде на земята. „Небесното царство 

може да бъде сравнено с един цар, който дал сватбено празненство за сина си“. Не е 

трудно да се види тука, че Той говореше за Себе Си, бивайки изпратен от Своя небесен 

Баща. „И той изпратил слугите си, за да повикат тези, които са били поканени на 

сватбеното празненство, но те не искали да дойдат“. Това говори за първата 

апостолска мисия, когато при възнесението апостолите бяха упълномощени да занесат 

евангелието. „Отново той пратил други слуги казвайки: ‘Кажете на тези, които са 

поканени: ‘Ето, приготвих вечерята си; вола ми и угоеното теле са заклани и всичко е 

готово; елате на празника’’’. В този стих Исус говори за хора като Павел и Варнава и 

другите апостоли с тяхната апостолска мисия. „Но те не обърнали внимание и си 

отишли по пътя, един във фермата си, друг в бизнеса си, а останалите хванали 

слугите му и се отнесли лошо с тях и ги убили. А царя се разярил и изпратил армиите 

си и унищожил онези убийци и запалил града им“. В този последен стих може да се 

говори за унищожението на Ерусалим с нашествието на Тит и неговите армии през 70 г. 

сл. Хр. „После казал на слугите си: ‘Сватбата е готова, но тези, които бяха поканени 

не бяха достойни. Затова идете по главните пътища, и колкото намерите там, 

поканете ги на сватбеното тържество’. И онези слуги отишли по улиците и събрали 

всички, които намерили, и зли и добри; и сватбената зала се напълнила с гости за 

вечерята“.143 От горното можем да видим, че когато юдеите отхвърлили поканата 

донесена от Исус при първото Му идване, поканата била насочена към езичниците. 

 Но нека да се върнем на това, което Исус каза в Матей 23:39. Думата „докато“ 

внушава, че може да стане някаква промяна на сърцето някога в бъдещето. Но има 

скрито условие: „…няма да Ме видите докато не кажете ‘БЛАГОЛСОВЕН Е ТОЗИ, 

КОЙТО ИДВА В ИМЕТО НА ГОСПОДА!’“ Павел взема темата в Римляни 11, и пише 

                                                           
140 Йоан 1:11-13. 
141 Матей 21:12-13. 
142 Матей 23:37-39. 
143 Матей 22:2-10. 
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нещо, което е свързано с тези думи на Исус: „И те също, ако не продължат в 

неверието си, ще бъдат присъдени; защото Бог може да ги присади отново“.144 Това, 

което виждаме тука е, че понеже те отхвърлиха думите на Исус когато Той дойде за 

първи път, те бяха отсечени. Ако сега приемат словото, което идва чрез Божиите 

посланици (изпратените) – апостоли и пророци в този настоящ сезон – и разпознаят 

тези, които идват в Името на Господа и повярват, (не защото те са специални хора вече) 

те ще бъдат присъдени отново. В Христос ние всички ставаме специални – избрана 

раса, царско свещенство, народ за Божие притежание!145 

 Павел изразява своя товар в това отношение. „Тогава казвам, Бог не е отхвърлил 

Совите хора, нали? Може ли това някога да стане! Защото аз също съм израилтянин, 

потомък на Авраам, от Венеаминовото племе. Бог не е отхвърлил Совите хора, които 

е предузнал“.146    

 Успеха на мисията на езичниците, ще доведе до това закоравяването на 

юдейския народ да бъде махнато. Както вече заявих, ако те се покаят, повярват на тези, 

които са изпратени; приемат Исус за свой Господ, и напълно се подчинят на 

евангелието, те ще бъдат присъдени обратно към Божия народ, чиито корени са в 

Самия Христос. Той е Маслината. Това не дава право на езичниците да бъдат 

арогантни, понеже ако Бог може да отсече юдеите, Той може да отсече и тях! „Сега, 

ако тяхното прегрешение е богатства за света и техния провал е богатства за 

езичниците, колко повече ще бъде тяхното изявяване!“147   

 

Клони, обиталища, живи камъни и овце 
  

 Диспенсационното тълкувание твърди, че маслината, спомената в Римляни 11, е 

Израел, което означава, че езичниците са тези, които са присъдени към дървото, което е 

Израел. 

 За щастие Божието слово опровергава тази позиция чрез различни други 

картини на църквата. В тези, които намираме централна тема, всички потвърждават кой 

е Дървото или Корена. 

 Исус каза: „Аз съм Лозата, вие сте клоните…“148 

 Исус също каза: „В дома на Баща Ми има много обиталища…“149 

 Някъде другаде Исус каза: „Аз съм добрия пастир и познавам Моите…“150 

 После Петър използва друга метафора. „…вие също, като живи камъни, се 

съграждате като духовен дом…“151 

 Горните препратки трябва да премахнат всяко съмнение, че това е Господ, Който 

е Маслината, в която всички ние сме присъдени. 

 Павел нарича църквата, това ново създание, Божия Израел. „Сега тази Агар е 

планината Синай в Арабия, и съответства на сегашния Ерусалим, защото тя е в 

робство с децата си. Но горния Ерусалим е свободен; тя е нашата майка“.152 

                                                           
144 Римляни 11:39. 
145 1 Петрово 2:9. 
146 Римляни 11:1-2. 
147 Римляни 11:12. 
148 Йоан 15:5. 
149 Йоан 14:2. 
150 Йоан 10:14. 
151 1 Петрово 2:5. 
152 Галатяни 4:25-26. 
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„Защото нито обрязването е нещо, нито необрязването, а новото създание. И тези, 

които ще ходят по това правило, мир и милост да бъде върху тях, и върху Божия 

Израел“.153 

 Чрез споменатото по-горе, Авраам става бащата на всички нас. „Поради тази 

причина това е чрез вяра, за да бъде по благодат, за да бъде обещанието осигурено за 

всичките потомци, не само за тези, които са от Закона, но също и за тези, които са 

от вярата на Авраам, който е бащата на всички нас“.154 Когато Павел сега използва 

фразата „целия Израел“, той говори за всички избрани от Бог, без значение дали са 

юдеи или езичници по произход. Робъртсън го казва по този начин: „Пълния брой, 

който е продукта на Божията избрана благодат, идващи от и от юдейските и от 

езическите общества, ще съставляват окончателния Божий Израел. ‘Целия Израел’, 

тогава, се състои от цялото тяло от Божии избраници отсред юдеи и езичници. Това е 

групата, която Павел нарича ‘Божия Израел’ в Галатяни 6:16, където той твърди, че 

християните не трябва да правят никаква разлика в своето ходене между обрязаните и 

необрязаните хора (ст.15). Тука Павел ясно използва термина Израел, за да говори за 

избраните юдеи и избраните езичници, като заедно съставляващи Божия Израел. Ако 

беше го казал другояче, той щеше да отмени собственото си ‘правило’ за живот, че не 

се прави разлика между обрязани и необрязани хора по отношение на тяхното 

притежание на благословенията на изкуплението“.155   

 

Какво не казва Римляни 11 глава 
 

 Апостола, следователно, предвижда едно време за възстановяване на тези юдеи, 

които идват във вярата. Обаче, никъде в тези глави, или някъде другаде в Новия завет 

по този въпрос, не е заявено, че юдеите ще се или трябва да се върнат в „обещаната 

земя“. Едно от предложенията предложено от Робъртсън е следното: „Не може да бъде 

установено от Писанието, че раждането на съвременната държава Израел е пророчески 

предшественик на масовото обръщане на юдейския народ“.156 Нито пък има някакво 

споменаване за едно милениално царство в дискутираните глави. „Настоящата държава 

Израел не е конкретна реализация на месианското царство на Исус Христос. Освен 

това, не трябва да се очаква ден, в който Христовото царство да изяви юдейските 

отличителни черти, било то чрез тяхното място в ‘земята’, чрез техните поддръжници, 

или чрез отличителните юдейски практики“.157  

 

Предупреждение 
 

 Бог е сериозен относно този храм, който е неговия народ. Божия Дух обитава в 

тази свята нация. Теолозите са съгласни, че един от най-важните въпроси свързани с 

храма е този на Неговото свято присъствие. В тази истина лежи единствената истинска 

надежда, не само за Ерусалим в Близкия Изток, но за Ню Йорк, Кейп Таун, Хонг Конг и 

                                                           
153 Галатяни 6:15-16. 
154 Римляни 4:16. 
155 Robertson, O. Palmer. The Israel of God (P&R Publishing, USA. 2000) pp. 188-189. 
156 Robertson, O. Palmer. The Israel of God (P&R Publishing, USA. 2000) p. 194. 
157 Пак там стр.195. 
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за целия свят. Павел ни предупреждава: „Ако някой човек разруши Божия храм, Бог ще 

разруши него, защото Божия храм е свят, и това е, което сте вие“.158  

 Тази една свята нация159, църквата на Бог на земята, изградена върху основата на 

апостолите и пророците, с краеъгълния камък Христос Исус, има цел тук на земята. 

 Павел ни дава едно зърване за това, което Бог има в ума за църквата от началото. 

Чрез тази църква е, победоносната църква изградена според модела на Неговото 

Слово, чрез която Бог иска да демонстрира Своята многообразна мъдрост на 

началствата и властите в небесните места!160 

 Диаграмите в края на тази глава, трябва да помогнат на читателя да разбере 

някои от изявленията, които направих, особено относно тази Една свята нация, и това, 

че корените й са в Христос. 

 Ще бъде много трудно да се съгласува диспенсационния аргумент, че църквата е 

една „скоба“ или план „Б“, с това, което Павел описва в Ефесяни. Това виждане на 

църквата е, основано на доктрината на отлагането на царството, което настила пътя за 

„църковния“ или институционния манталитет, който ограбва вярващите от техния 

управленчески мандат. Защо Бог ще иска да вземе една победоносна църква преди 

голямата скръб да бъде освободена на земята? Ще се постараем да отговорим на този 

въпрос в следващата ни глава. 

 
 

Диаграма А 
                                                           
158 1 Коринтяни 3:17. 
159 Тази свята нация е съставена от дванадесетте племена – не в естествената Старозаветна идентичност, 

но отразявайки всяко племе в неговото духовно значение. 
160 Ефесяни 3:10. 
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Използвана с позволение. Кийт Джилмор, пенсиониран лектор, Уелски библейски 

колеж. 2008  

 

 
 

Диаграма Б 
Използвана с позволение. Кийт Джилмор, пенсиониран лектор, Уелски библейски 

колеж. 2008  

 

 

Пет – ТАЙНО ГРАБВАНЕ? 
 

Оставяне на истината 
 

 Истина е, че когато някои християни са запитани за есхатологията, първото 

нещо, което им идва на ума, е идеята за едно тайно грабване. И въпреки че общото 

възприемане е, че тази позиция за завръщането на нашия Господ се държи от повечето 

християни, истината е, че само едно малко малцинство попадат в тази категория. 

Причината за това възприемане е напълно очевидна. Мнението на това малцинство 

изглежда, че има способността да контролира популярната християнска медия. 

Диспенсационното учение за тайното грабване е било оповестявано от определени 
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популярни американски телевизионни проповедници до такава степен, че много 

американци (както и зрители в други нации, които гледат тези предавания) са 

заключили, че то трябва да е в Библията. В допълнение, продължаващите напрежения в 

Близкия Изток, произвеждат достатъчно сензационни новини, за да подхранват това 

виждане за последното време. 

 Доктриналната позиция, която подкрепя идеята за едно внезапно тайно грабване 

се поддава много лесно на „празни въображения“ и сензационализъм. Тя лесно намира 

израз в тези, които имат любов към реториката. За жалост първите им жертви са 

сериозно осъждение и любов към истината.        

 Говорейки за Второто пришествие, Павел описва, че светиите ще бъдат 

„…грабнати заедно с тях в облаците, за да посрещнат Господа във въздуха…“,161 а в 

друго послание казва: „…няма да заспим всички, но всички ще се променим, в един миг, 

в мигването на око, при последната тръба…“162 През последните няколко години 

особено, тези (и други) Писания са били използвани за подкрепа на това, което е 

познато като диспенсационния възглед за Второто пришествие на Христос. За повечето 

петдесятни и харизматици, думата „грабване“ носи в ума една картина за облечени в 

бяло светии, напускащи земята, извисяващи се във въздуха, за една среща в облаците, 

някъде в космическото пространство. Диспенсационализма, придържащ се към 

грабване преди скръбта смята, че грабването се случва преди седемгодишния-период на 

скръб. Светиите ще се радват на получаването на своите награди и на празнуването на 

сватбеното празненство на Агнето във въздуха, докато в същото време онези, които са 

останали ще минат през голямата скръб на земята. В края на този седем-годишен 

период, Христос и светиите ще се върнат на земята и ще бъде въведено милениалното 

царство. Според  този възглед, първото възкресение, грабването, и първия съд се 

случват повече от хиляда години преди края на света.     

 Контекста на 1 Солунци 4:13-18 със сигурност носи мисълта за това вярващите 

внезапно и дори насилствено да бъдат „грабнати“, за да посрещнат Господа (който е 

съпровождан от онези, които са умрели в Христос) във въздуха, при Неговото слизане 

на земята от небето. Въпреки че да бъдеш „грабнат“ може да бъде насилствено, няма 

нищо каквото и да е в употребата на думата харпазо в този контекст, което да внушава, 

че вярващите, които се срещат Господа, после отиват на небето в едно така наречено 

„грабване“. По-скоро, пасажа загатва, че Господа“ (ст.17). 

 

Откъде произлиза думата „грабване“? 
 

 Думата грабване използвана като съществително, не се появява никъде в 

гръцкия превод на Библията. Те се появява 14 пъти в гръцкия Нов завет като харпазо, 

което означава да хвана, да отнеса със сила, да се възползвам от, да претендирам за 

някого с нетърпение, да грабна или да отвлека. Използвана е като глагол: хващам, 5 

пъти; Деяния 8:39, 2 Коринтяни 12:2, 2 Коринтяни 12:4, 1 Солунци 4:17, Откровение 

12:5; отнемам със сила, 3 пъти; Матей 11:12, Йоан 6:15, Деяния 23:10; отвличам, 

хващам, откъсвам, 5 пъти; Матей 13:19, Деяния 8:39, Йоан 10:12, Йоан 10:28-29, Юда 

1:23. Тя е използвана, за да опише духовното преживяване на Павел, в което бил взет 

на третото небе. Йоан възлюбения имаше подобно преживяване, което той описва в 

Откровение 1:10 като да бъдеш в Духа. Преживяването на Филип да бъде отвлечен от 

                                                           
161 1 Солунци 4:17. 
162 1 Коринтяни 15:51. 
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Духа е описано чрез автора на Деяния в 8:39. Тези свръхестествени харпазо 

преживявания не са пренесли получателите им завинаги в небесното обиталище. За 

тези, които са били въвлечени в „грабване“, това е било едно надаряване от Святия Дух, 

за да извършат бързо своите служения. Старозаветните пророци като Исая, Данаил и 

Езекиил споменават за такива свръхестествени преживявания, където духовната област 

става видима. Те не са били отнесени от земята в небесата. Преживяването е водело до 

ново откровение за изкупителния план на Бог за човечеството, както е записано в 

Святите Писания. 

 В Откровение 12:5 се споменава едно дете, което е било занесено пред Божия  

трон. Това говори за духовно преживяване, а не за духовна активност. Библията учи, че 

вярващите, изпълнени с Божия Дух, и които познават своя Бог, ще покажат сила и ще 

предприемат действие. (Данаил 11:32). Изпълнения с духа вярващ копнее за 

повторението на тези надарявания от Святия Дух, за да изпълни служението на 

последните дни, в което по-великите дела, които Исус предсказа ще бъдат освободени 

на земята. 

 От горните примери, ние хвърляме един поглед на възможните преживявания, 

чакащи светиите като се приближаваме към края на този век и когато посланието на 

царството е декларирано по народите. Както Павел и Йоан, някои от грабнатите могат 

да бъдат взети в духа, за да получат откровения, докато други – като Филип – могат 

дори да бъдат физически пренесени, за да извършат бързо определени задачи.   

 

Но кога е дошло повторното тълкуване в разбирането на 

вярващите относно Второто идване? 
 

 За повече от 1800 години след дните на ранната църква, библейските учени са 

били съгласни, че ще има само едно Второ пришествие на Христос, и говорят за него 

като деня, когато Човешкия Син идва в Своята слава, и всички ангели с Него. Това ще 

бъде същия ден, когато Той ще седне на славния Си престол, отделяйки овцете от 

козите; деня на съда.163 

 След това изследователите се натъкнаха на два инцидента, които въвели 

неочакван обрат в горното разбиране – разделяйки Второто пришествие на две събития. 

 Дъг Форчън открил, че през 1812 година Емануел Луканза, йезуитски свещеник, 

издал своята книга озаглавена Идването на Месията в слава и величие на испански. 

Той написва тази книга под възприетото име равин Бен Езра, по общото мнение 

образован юдеин, който приел Христос за свой Спасител. Целта му да направи това по 

този начин била да даде на книгата си чуваемост в протестантския свят. Протестантите 

дори нямало да позволят творба идваща от йезуитски писател да влезе в домовете им. 

Обаче, като задълбочения труд на един „обърнат юдеин“, те щели да я погълнат с 

ненаситен интерес! Форчън пише, че в страниците на тази разработена фалшификация, 

Луканза учи новата идея, че Исус се връща не веднъж, а два пъти. При първото идване 

Той „грабва“ църквата, за да могат да избягат от управлението на един бъдещ 

антихрист.164    

 След това през пролетта на 1830 година, едно малко шотландско момиченце на 

име Маргарет Мак Доналд, описва видение, в което е видяла два етапа на завръщането 

                                                           
163 Матей 25:31-46. 
164 Fortune, D. Gates of Praise – Walls of Salvation (Unpublished article, 2006). 
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на Христос, след като е била в транс. Първото идване ще бъде когато светиите ще 

напуснат земята преди скръбта. Много години по-късно историята на нейното видение 

била възприета и разпространена от Джон Нелсън Дарби.165 Системата на Дарби била 

допълнително популяризирана от Scofield Reference Bible, която била издадена през 

1909 година, и имало диспенсационни заглавия в тази Библия, които намерили достъп 

до домовете на милиони американци, както беше отбелязано в първите глави на тази 

книга. 

 Добавете към това, популярността и успеха в последните години на романите на 

Тим Ла Хей и Джери Дженкинс, Оставените. Всичките дванадесет части са основани 

на диспенсационния възглед за Второто идване и са се продали повече от 60 милиона 

копия. Със сигурност е време да преразгледаме тези идеи и да им отговорим отново. 

След като разгледахме горното, сега накратко ще погледнем по-отблизо някои от 

Писанията използвани, за да се оправдае диспенсационната позиция. 

 

Грабнати в облаците 
 

 Тъй като се занимавахме с тази тема в предишните заглавия, следното ще е 

достатъчно: 

 Павел говори за един човек (най-вероятно говори за себе си), който бил грабнат 

в небето, получавайки видения и откровения от Господа.166 Той признава, че не е 

сигурен дали този човек бил взет в тялото или „извън тялото“. В светлината на това, че 

все още е бил физически на земята, за да ни разкаже тази история, ние можем със 

сигурност да заключим, че той е бил просто в транс.  

 Йоан е имал подобно преживяване на остров Патмос. След като чул глас казващ 

му да „се качи тук горе“, той бил „в духа“ и му било показано (дадено прозрение) за 

идните неща.167 Няма нищо, което да показва, че той е бил взет извън тялото си. 

 

Никакво тайно грабване 
 

 „Но ние не искаме да бъдете неинформирани, братя, за тези, които са 

починали, за да не скърбите като останалите, които нямат надежда. Защото, ако 

вярваме, че Исус умря и възкръсна отново, то Бог ще доведе с Него и тези, които са 

починали в Исус. Защото ви казваме това чрез словото на Господа, че ние, които сме 

живи и останем до идването на Господа, няма да изпреварим тези, които са 

починали. Защото Сам Господ ще слезе от небето с вик, с гласа на архангела и с 

Божията тръба, и мъртвите в Христос ще възкръснат първи. После ние, които сме 

живи и останали, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, за да посрещнем 

Господа във въздуха, и така ще бъдем винаги  с Господа“.168 Това се счита за текста с 

главното доказателство за диспенсационното събитие на тайното грабване.  

                                                           
165 Дж.Н. Дарби е доста известен теолог, който е взет от вече съществуващото Братско движение, чийто 

произход може да се проследи до пуританското братство, свързано с “the Speedwell” по времето когато 

“Mayflower” носи бащите пилигрими в Америка през 15-ти век. 
166 2 Коринтяни 12:2. 
167 Откровение 4:1-2. 
168 1 Солунци 4:13-17. 
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 Контекста противоречи на това. Това трудно може да се отнася за едно тихо, 

тайно, невидимо събитие. Вместо това, това е вероятно най-шумния стих в Библията! 

Възвестено чрез вик, гласа на архангела, и Божията тръба, това трябва да бъде видяно и 

чуто от всички! Павел също казва, че идването на Христос става „в един миг, в 

мигването на око, при последната тръба; защото тръбата ще прозвучи, и мъртвите 

ще бъдат възкресени нетленни, и ние ще бъдем променени“.169     

 Пишейки до Солунците, Павел допълнително описва Второто пришествие като 

откровение (откриване) на Господ Исус от небето „с Неговите мощни ангели в 

пламтящ огън, носейки възмездие за тези, които не познават Бог и тези, които не се 

покоряват на Евангелието на нашия Господ Исус. Те ще бъдат наказани с вечна 

погибел, далеч от присъствието на Господа и от славата на Неговата сила, когато 

Той идва, за да бъде прославен в светиите Си в онзи ден, и за да бъде чуден сред 

всички, които са повярвали – защото вие повярвахте на нашето свидетелство сред 

вас“.170 Без някакво разтягане на въображението това събитие не може да бъде тайно. 

По-скоро то е описано като събитие в пламтящ огън, доста видимо за целия свят. Това 

ще бъде време за донасяне на възмездие за тези, които не познават Бог, докато в 

същото време, то ще бъде време на прославяне на тези, които познават Бог и тези 

светии ще се чудят сред себе си. Да наречем това тайно събитие, чуто само от 

вярващите, „превръща това тройно обявяване на Христовото завръщане в нещо близко 

до свирка на космическо куче“.171  

 

Кой прави обратния завой в небето? 
 

 Защитниците на грабването също използват споменатите по-горе стихове, за да 

спорят, че Христос, слизайки на земята, ще срещне светиите във въздуха, и веднага ще 

се обърне във въздушното пространство, за да ги занесе на небето за седем години. 

Този пасаж, обаче, ясно заявява, че Христос ще „слезе от небето“. Това означава, че 

Той идва долу от небето на земята. Няма никакъв признак, че Той сменя посоките. 

Няма никакво споменаване за прекарване на седем години в небето след това. В 

същност, няма никакъв намек за една седем-годишна скръб тука. 

 Думата „срещам“ в 1 Солунци 4:17 е апантесис, (апо, „от“, антао, „да се срещна 

с“ или „да застана лице в лице с“, е според Стронг една [приятелска] среща). Апантесис 

била една техническа дума в гръцката култура за описването на „официалното 

посрещане на току-що пристигнала високопоставена личност“ (Vine). Картината е 

някои от вярващите да бъдат отвлечени от земята, за да посрещнат Господа, докато Той 

идва от небето, и радостно да Го придружат в последните стъпки на Неговото пътуване 

към земята. Не е Господ, който прави обратния завой, а по-скоро вярващите са тези, 

които променят посоката. 

 Павел също така използва думата, апантесис, в поне два различни пасажа в 

Писанията. Хора, които излизат извън града, за да посрещнат високопоставената 

личност и после го придружават обратно до града. Няма никакъв намек 

високопоставената личност да променя посоката си, а тези, които го посрещат те я 

променят. Апантесис също е използвана в Матей 25:6, за да опише шаферките, които 

излизат да „посрещнат“ младоженеца и после го придружават на празника. В Деяния 
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170 2 Солунци 1:7-10. 
171 Jones in Riddlebarger, K. A Case for Amillennialism (Baker Books, Michigan, USA, 2003) p.143. 
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28:15  също, думата е използвана, за да опише римляните, излизащи, за да „посрещнат“ 

Павел, когато той пристига в града им. Павел не прави обратен завой. По-скоро, той 

придружава тези, които го посрещат, в града им. По същия начин, Павел говори за 

идването (пароусиа) на Господа в 1 Солунци 4, а не за заминаването на светиите! 

Когато Исус беше взет в облак след възкресението Си, два ангела утешиха учениците с 

тези думи: „Този Исус, който се възнесе от вас в небето, ще дойде точно по същия 

начин както Го видяхте да отива на небето“.172 Забележете, Той не започва от облака 

и да се издига в пространството. „Точно по същия начин“ означава, че ако обърнем 

реда, ще Го видим да се появява от облак спускащ се обратно в нашето видимо 

присъствие, където можем да Го видим и да бъдем с Него! Това трябва да е причината, 

поради която Павел казва в 18 стих: „утешавайте се един друг с тези думи“. 

 Евреи 12:1 не ни оставя никакво съмнение за идентичността на този облак. Този 

„облак“ (от свидетели) представлява всички онези, които са умрели във вярата, някои 

от които са описани в Евреи 11 глава. Когато Павел следователно казва в 1 Солунци 4, 

че всички онези, които са „починали в Исус“ ще бъдат доведени с Него при идването 

Му, той просто потвърждаваше това, което тези два ангела бяха казали на учениците 

при възнасянето на Исус. Същия този облак, който взе Христос нагоре, ще Го доведе 

обратно „по същия начин“. Този път, обаче, той ще дойде, за да бъде прославен в 

светиите Си и ще бъде чуден сред всички, които вярват. Исус се опита да обясни този 

чудесен преход на гърците, които искаха да Го видят. Неговия отговор, който може да 

не е бил разбран от любопитните гърци, предава един друг аспект на дълбоката цел на 

Неговата смърт на Кръста. „Чуйте внимателно: Докато житното зърно не е заровено в 

земята, мъртво за света, то никога няма да бъде нещо повече от едно житно зърно. Но 

ако е заровено, то пониква и се възпроизвежда многократно“.173 Ще се върнем към тази 

истина по-нататък. 

 

Един ще бъде взет, друг оставен 
 

 „Защото идването на Човешкия Син ще бъде точно като Ноевите дни. Защото 

както в онези дни преди потопа ядяха и пиеха, омъжваха се и се женеха, до деня, в 

който Ной влезе в ковчега, и те не разбраха докато не дойде потопа и ги повлече 

всичките; така ще бъде и идването на Човешкия Син. Тогава ще има двама човека на 

полето; единият ще се вземе, а другият ще се остави. Две жени ще мелят на 

мелницата; едната ще се вземе, а другата ще се остави“.174     

 Комбинирайки тези стихове с 1 Солунци 4 глава, диспенсационалистите са 

заключили, че тези, които ще бъдат взети са онези християни, които са грабнати с 

Христос на небето. Другите (невярващите) ще бъдат оставени на земята, за да минат 

през голямата скръб. Росинг е прав когато казва: „Това е голям скок, тъй като Самия 

Исус никога не определи дали християните трябва да желаят да бъдат взети или 

оставени. В цялостния контекст на Евангелието от Матей, и двата глагола ‘вземам’ и 

‘оставям’ (на гръцки: параламбано и апхиеми) могат да бъдат и позитивни и 

негативни“.175 За да разберем по-добре, кой е взет и кой оставен, Исус започва своята 

беседа за Второто Си пришествие, като го съпоставя с Ной и времето на големия потоп. 

                                                           
172 Деяния 1:11. 
173 Йоан 12:24 (Msg). 
174 Матей 24:37-41. 
175 Rossing, B. The Rapture Exposed (Westview Press, USA, 2004) p.178. 
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Тук ясно можем да видим, че онези, които бяха взети първи, всъщност бяха пометени в 

съда! Това не е една позитивна съдба. Онези, които останаха, бяха запазени и 

закриляни за едно ново начало в света след потопа. В Своята първосвещеническа 

молитва в Йоан 17 глава, Исус се моли: „Не Те моля да ги вземеш от света, но да ги 

пазиш от злия“. Това ще ни доведе до заключението, че да бъдат оставени в същност е 

желаната съдба от християните. 

 

Първо се събират плевелите    
 

 В известната притча за житото и плевелите в Матей 13 глава, Исус дава друго 

описание за последователността на събитията в края на този век. „Небесното царство 

може да бъде сравнено с един човек, който пося добро семе на нивата си. Но докато 

хората му спяха, врагът му дойде и пося плевели сред житото, и си отиде. Но когато 

житото порасна и роди зърно, тогава и плевелите станаха явни. Слугите на 

собственика на земята дойдоха и му казаха: ‘Господине, не пося ли добро семе на 

нивата си? Откъде тогава има плевели?’ А той им каза: ‘Някой враг е направил това!’ 

Слугите му казаха: ‘Искаш ли, тогава, да отидем и да ги съберем?’ Но той каза: ‘Не; 

защото докато събирате плевелите, можете да изкорените и житото с тях. 

Оставете да растат и двете заедно до жътва; и във времето на жътвата аз ще 

кажа на жътварите: Първо съберете плевелите и ги вържете на снопове, за да ги 

изгорите; а житото съберете в хамбара ми’“.176 

 В противоречие на реда на Писанието по-горе, диспенсационния възглед спори, 

че седем години преди жътвата на последното време, тази част от посева, която е 

житото първо трябва да бъде събрана, и да останат само плевелите. Исус, обаче, накрая 

обяснява тази притча на учениците Си: „Така ще бъде в края на века; ангелите ще 

дойдат и ще вземат нечестивите изсред праведните и ще ги хвърлят в огнената пещ; 

там ще бъде плач и скърцане със зъби“.177 

 Същия принцип е показан в притчата за добрата и лошата риба в мрежите. 

Рибарите първо изхвърлят лошата риба.178 Картината е ясна. Първо нечестивите ще 

бъдат махнати, или взети за съд, след това праведните ще блеснат (тук на земята) както 

слънцето в царството на Баща си. Не е ли това начина, по който Исус ни подтиква да се 

молим: „Твоето царство да дойде, Твоята воля да бъде на земята, както е и на 

небето“?179 

 

Невяста без петно или бръчка 
 

 Един от най-силните аргументи, който хвана вниманието ми преди години, е 

свързан с ролята на църквата тук на земята. Когато слушах или четях това, което някои 

диспенсационалисти казваха за мощната роля, която дявола щеше да играе в 

последното време, аз се притеснявах. Поставяше се голямо наблягане на „отпадането“ и 

на скръбта, които очакваха църквата през последните дни. Грабването на светиите се 
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прокламираше от мнозина като единствения изход. Това започна да ми звучи като 

теория за бягане; или дори като една теология на поражение. 

 Исус го каза много ясно, че вярващите трябва да бъдат солта на земята. 

Църквата има много важна роля на заквасване, която да играе в своя културен контекст. 

Виждането на Исус за църквата, беше такова на един град поставен на хълм, който не 

може да бъде скрит.180 Как може някой да свърже теорията за бягането със следните 

думи, които са също на самия Исус: „…върху тази канара ще изградя църквата Си, и 

портите на Хадес няма да й надделеят“?181 В допълнение, забележете списъка от 

указания, които Павел и другите Новозаветни писатели дават, за да осигурят 

победоносната роля на църквата в света, и е сигурно, че Бог има сериозни намерения за 

църквата тук на земята. 

 Друго Писание, което често (погрешно) е цитирано, за да загатне за грабване на 

църквата, е, че Исус идва за (или да донесе) църква, която е без петно или бръчка, която 

да стане Негова невяста. По-точния прочит на този стих е, че Исус идва да 

„…представи на себе си църквата в цялата й слава, като няма петно или бръчка или 

нещо подобно…“182 Никакъв намек, че църквата ще бъде грабната! 

 В светлината на тази истина, проповедта на Петър след първото чудо след 

Петдесятница има повече смисъл. „Затова покайте се и се обърнете, за да се заличат 

греховете ви, за да могат да дойдат времена на освежаване от Господа; и Той да 

изпрати Исус, определения за вас Христос, когото небето трябва да приеме до 

периода на възстановяване на всичко, за което Бог е говорил чрез устата на святите 

Си пророци от древността“.183 Вместо една развалена църква очакваща да бъде 

изкарана от цялата бъркотия на земята, Исус е, който ще бъде задържан на небесата 

до възстановяването на всичко говорено от пророците. Той седи от дясната страна на 

Баща Си, чакайки докато враговете Му станат столче под краката Му.184    

 

Една по-точна теология за земята 
 

 Може би няколко коментара за бъдещето на планетата земя могат да помогнат. 

Как израза: ‘начина, по който виждаме бъдещето, влияе на начина, по който живеем в 

настоящето’, въздейства на виждането ни за земята и нейното бъдеще? Това как 

виждаме най-добре ще оформи начина, по който живеем в сегашното. 

 Какво означават наистина споменаванията в Писанието, когато се говори за нова 

земя и ново небе? Петър говори за това, че земята ще бъде изгорена. Докато във 

видение на остров Патмос, Йоан видя ново небе и нова земя. Диспенсационното 

предложение за тези стихове е, че тази земя каквато я познаваме буквално ще бъде 

унищожена с огън, вероятно ядрена война. Те не успяват да забележат факта, че ще има 

и ново небе! В техните умове мнозина вече са предали тази земя на дявола; докато 

чакат да бъдат взети на небето. 

 Една различна картина се предава, когато погледнем по-отблизо това, което 

Петър казва във връзка със съда на последния ден. В същия контекст Петър говори за 

дните на Ноевия потоп, когато света по онова време беше унищожен от водите на 
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потопа. Ние знаем, че потопа не беше унищожаването на творението. Петър 

продължава, за да каже, че „сегашните небеса и земя според Неговото слово са пазени 

за огън, запазени за деня на съда и унищожението на безбожниците“.185 От това 

можем да заключим, че небето и земята ще бъдат изкупително обновени. Ново небе и 

земя не означава „унищожаването или изчезването на първоначалното творение, но 

преминаването на творението в неговото сегашно състояние на падение, когато 

първоначалното творение е доведено до славната съдба, за която то е било 

определено“.186 Когато човек е новороден в изкупената общност, той или тя става ново 

създание187 в Христос. Това не означава, че първо стария човек е унищожен. Така също, 

земята е прочистена от духа на изгаряне и духа на съд.188       

 Следователно повече не трябва да се подчиняваме на безсмислицата наложена 

върху тази земя при падението в Едем. По-скоро, ние трябва да си присвоим пълните 

заключения от завършените дела на Христос и да вярваме за възстановяването на Едем, 

както и за изпълнението на обещанията на Новия завет чрез изкупителното дело на 

въплъщението. Земята все още е на Господа, и всичко, което е на нея.189 Този свят не е 

отписан. Исус се връща, за да го поправи. Някои могат да зададат въпроса: „Но защо не 

виждаме все още всичко подчинено на Христос?“ Това може да е основателен въпрос, 

но автора на Евреи ни предупреждава да си държим очите на Исус.190 Докато царството 

(или управлението) на Бог не е от този свят, то напълно сигурно е над този свят. Божия 

първоначален план за творението е все още крайното Му намерение. В Христос Той е 

над всичко като Господ на творението. Ние четем, че царствата на този свят ще станат 

царствата на нашия Господ и Неговия Христос.191 

 Диспенсационния възглед за бъдещето произвежда един пасивен начин на 

мислене, очакващ една златна милениална епоха, и не успява да се въвлече в Божиите 

победоносни цели тук на земята, за Неговата църква. Прегръщайки теорията на 

„забавянето“ на Божието царство, когато юдеите го отхвърлиха, вярващите са били 

ограбени от техния мандат да управляват. Дори, което е по-лошо, тяхното отказване от 

ролята, която Бог им е дал, прави място за разрушителния план на Сатана. В корените 

си това е гностична лъжа, която вижда физическата област като зло, а духовната 

небесна област като добро. Божиите синове трябва да се изправят и да изобличат тази 

смъртоносна стратегия на врага да ни ограбва от нашето наследство. На дуализма му 

беше нанесен смъртоносен удар при въплъщението. Словото стана плът. Невидимия 

Бог стана видим в Христос. Небето дойде на земята в Него. Павел изразява следното, 

което трябва да отекне в сърцата на всеки син и дъщеря на царството: „Създанието с 

нетърпелив копнеж очаква с нетърпение разкриването на Божиите синове. Защото 

творението беше подчинено на безсилие, не доброволно, но поради Този, който го 

подчини, с надеждата, че самото създание също ще се освободи от своето робство 

на поквара в свободата на славата на Божиите деца. Защото ние знаем, че цялото 

творение стене и страда до сега с родилни болки“.192  

 Аз вярвам, че докато този апостолски сезон продължава да се развива, и сърцата 

на бащите се възстановяват към сърцата на синовете, ние ще превъзмогнем 

                                                           
185 2 Петрово 3:7. 
186 Hughes, P. The True Image (Eerdmans, USA, 1989) p.412. 
187 2 Коринтяни 5:17. 
188 Исая 4:4. 
189 Псалм 24:1; 1 Коринтяни 10:26. 
190 Евреи 2:8-9. 
191 Откровение 11:15. 
192 Римляни 8:19-22. 
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проклятието върху земята, както се казва чрез пророк Малахия.193 Възстановяването на 

всичко включва земята. Тя не принадлежи на дявола. Има един вечен огън, който е 

приготвен за дявола и за неговите ангели.194 

 Сега е времето, за църквата – царската общност – да се измести от своята 

предишна пасивна позиция, и да си присвои това, което е нейно в Христос. Божието 

царство никога не е било преустановявано за 2000 години, когато юдеите не успяха да 

произведат неговия плод. Бог винаги е търсил управление подходящо за изпълнението 

на времената, за да доведе всичко в покорство на Господството на Исус Христос. А 

това може да стане само когато тялото на Христос излезе от този футуристичен начин 

на мислене, и сграбчи библейското значение на това какво се предполага да бъде 

църквата. Когато вярващите ходят под Господството на Христос, те също така ходят 

във власт. Исус каза на юдеите, че Той ще вземе царството, и ще го даде на народ (един 

свят народ; църквата) произвеждащ плода му, и Той прави това оттогава насам.195 

Твърде дълго институционното разбиране за това какво е църквата, е създало един 

вакуум във връзка с нейното управление. Когато Исус дойде преди повече от 2000 

години, Той възвести царството (или управлението) на Бог. Много години по-рано, 

Исая прокламира за идващия Месия, че нарастването на Неговото управление и мир, 

няма да има край.196 Въпреки че крайната консумация на царството все още не тук, то 

никога не е било отлагано. 

 Повече от всякога преди, сега е време петкратното служение да се надигне за 

предизвикателството да екипира светиите, в този апостолски сезон. „…за работата на 

служението, за изграждането на тялото на Христос; докато всички ние достигнем 

до единството на вярата, и до познаването на Божия Син, до зрелия човек, до 

мярката на ръста, която принадлежи на пълнотата на Христос“.197    

 

Благословената надежда за Неговото завръщане 
 

 Въпреки че християните могат да не са съгласни с всеки детайл, няма новороден 

християнин, който да не вярва във Второто идване на Христос. Святия Дух в нас е 

отговорен за това. Познат като Духа на обещанието във вярващия, Той ни е даден като 

залог за идващото наследство.198  

 Защо Второто пришествие също е познато като благословената ни надежда? „От 

деня, в който Исус се възнесе на небето, Неговите последователи живеят с очакване на 

Неговото завръщане. Той им каза, че се връща. Те вярваха, че Той ще се върне. 

Продължават да го вярват. За християните, това е най-важното знание, което имат и 

което вярват за бъдещето. Практичния ефект от това е да зареди всеки момент от 

настоящето с надежда“.199 Йоан стеснява това: „Всеки, който има тази надежда 

поставена върху Него, очиства себе си, както Той е чист“.200 

 Когато Исус беше взет в облак, два ангела казаха на тези, които гледаха, че Той 

ще се върне точно по същия начин. Аз вярвам, че можем да вземем тези думи, за да 

                                                           
193 Малахия 4:6. 
194 Матей 25:41. 
195 Матей 21:43; 1 Петрово 2:9. 
196 Исая 9:7. 
197 Ефесяни 4:12-13. 
198 Ефесяни 1:13-14. 
199 Въведение към Солунците, Превода Message. 
200 1 Йоан 3:3. 
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имаме по-широко значение от това просто да ги отнасяме до действието на издигането. 

Докато Той си заминаваше, наблюдаващите се взираха съсредоточено в небето. 

Конкорданса на Стронг (G816) посочва, че това означава, че те гледаха задълбочено, 

закрепяйки очите си върху заминаващия Си Исус. Това беше един вътрешен фокус. 

Точно по същия начин светиите могат да имат същия вътрешен фокус и очакване, 

които ще ускорят деня на Христовото завръщане. Ние четем в Евреи: „Ако е така, 

Христос, трябваше да е бил пожертван и да приема върху Себе си като товар 

греховете на мнозина отново и отново, но Той ще се яви втори път, не за да носи 

товара на греха нито да се занимава с греха, но за да доведе до пълно спасение онези, 

които [ревностно, постоянно и търпеливо] чакат и Го очакват“.201 Петър добавя 

следното, давайки ни дори една по-добра картина за това, което може да се случи с 

правилния духовен фокус: „Докато чакате и ревностно копнеете за (очаквате и 

ускорявате) идването на Божия ден…“202 

 Има ли забавяне? Казва ни се, че Този, който идва ще дойде, и няма да се 

забави.203 Има ли някакъв процес в ход, който да не можем да видим с просто око? Аз 

не се съмнявам, че има. Чрез продължаващата работа на Святия Дух и на Божието 

Слово в нас, ние сме вкусили от силите на идния век.204 Може да не е напълно видимо 

все още, но скоро ще се случи голямото разкриване, и това „свършено е“ ще стане 

видимо, обширното многостранно, многочленно тяло на Христос на земята! 

 Сега са минали 2000 години откакто Исус извърши изкуплението. Въпроса пред 

нас е: „когато дойде Човешкия Син дойде, ще намери ли вярата?“205 „Вярата“ във 

въпроса не е някакво слабо въображение, а вяра направена плът, въплътена в една 

дейна църква. Автора на посланието към Евреите предупреждава всички вярващи, 

които могат да се смущават от това, което  изглежда като забавяне: „Но Моя праведник 

ще живее чрез вяра; и ако се дръпне назад, душата Ми няма да благоволи в него“. Нека 

вместо това да се идентифицираме с онези, които казват: „Но ние не сме от онези, 

които се дърпат назад за унищожение, а от тези, които имат вяра за запазването на 

душата“.206    

 Междувременно  ние ще продължаваме да живеем в напрежението на „вече“ и 

„все още не“. Следващата глава ще даде един по-близък поглед върху това напрежение. 

 

 

Шест – ТОЗИ ВЕК И ИДНИЯ ВЕК 
 

 Аз вярвам, че докато нашето видение е ограничено до живот в пространството 

на времето, цялостното ни възприемане на времето – миналото, настоящето, бъдещето 

и особено вечността – ще останат несигурни и неясни. Това също въздейства на 

проблема, който имаме, с това, което ние възприемаме като забавяния. Времето (или 

историята) както го познаваме, ще стигне до своя край. Ние четем в книгата 

Откровение, че един силен ангел ще се появи в края на този век, с единия си крак 

стъпил на морето, а с другия на земята, и ще обяви, че „повече няма да има време 
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(хронос)!“207 Според Конкорданса на Стронг, думата хронос (пространство от време) в 

този контекст, по подразбиране означава, забавяне.  

 Понеже Бог е вечен, а не временен, Той живее в едно вечно СЕГА. Съответно 

Той знае края от началото, понеже те се преживяват в Неговото вечно сега. Бог създаде 

времето за собствените Си цели. Това не означава, че Той може да бъде побран във 

време или че някога е бил затворен или ограничен от него. Само ние сме тези, които 

преживяваме събитията последователно, понеже живеем в областта на времето. 

Разочарованията, които искрените вярващи често преживяват, са резултат от това, че са 

вкусили от силите на идния век; те са родени отгоре. Като не са от този свят, те 

понякога усещат враждебността на съществуващата реалност на този свят. В същност, 

дори тези, които претендират, че са невярващи (имам предвид, извън новородената 

общност), не могат да избягат от това, което са в сърцевината на своето същество. Бог е 

поставил вечността в сърцето на всеки човек.208 Дори в своето пропадане, човечеството 

все още носи печата на Божия образ, макар че той може да бъде развален от греха. 

Доказателството за тази истина се намира в продължаващото търсене на хората на 

задоволство някъде извън тях. 

 

Исус и изпълването на времето 
 

 Когато Исус дойде за първи път на земята преди две хиляди години, ангелите 

потвърдиха, че цялата надежда на Израел намери своята реализация в Него. Той дойде 

в изпълването на времето; Божието царство беше достигнало своята кулминационна 

точка – пред очите им.209 Бъдещето дойде с Исус преди две хиляди години! Или беше 

ли то може би „едно пристигащо бъдеще“?210  

 Ние живеем във времето между пришествията – първото и Второто пришествие 

на Христос. И факта, че Старозаветните пророци никога не говориха за „Второ 

пришествие“ (те виждаха само една Месианска ера), ни помага да видим връзката 

между първото и Второто пришествие. Това също ни помага да разберем идеята за два 

века – миналия и бъдещия – от Новозаветната есхатологична перспектива. Това 

означава, че Новозаветния вярващ, „докато съзнава, че живее в новия век предсказан от 

пророците, осъзнава, че този нов век, въведен чрез идването на Исус Христос, е бил 

възприеман като носещ в утробата си друг идещ век“.211 Единия славен Месиански век 

предсказан от Старозаветните пророци, се развива в два различни века: „този век“ и 

„идния век“. 

 В понятието на двата века е, където намираме семената на крайното напрежение. 

Полюсите на това напрежение управляват цялото Новозаветно изявление и са 

идентифицирани в изявленията „вече“ и „все още не“. 

 В тази глава, следователно, ще се фокусираме на произходите и последствията 

от това напрежение, и може би най-важно, причината за това напрежение. Това винаги 

е възнамерявано да бъде едно творческо напрежение. Мнозина, които са 

пренебрегвали произхода и последствията от това напрежение, сграбчени от мисленето 

за последното време, са загубили своята есхатологична посока. 

                                                           
207 Откровение 10:6. 
208 Еклесиаст 2:11.  
209 Ефесяни 1:10. 
210 Schutz, P. in Moltmann, J. Theology of Hope (SCM Press Ltd, UK, 1967) p. 227. 
211 Hoekema in Riddlebarger, K. A Case for Amillennialism (Baker books, USA, 2003) p.65. 
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Напрежението вече/все още не 
 

Два века  

 

 Терминологията за два века се намира в поученията на Исус. Когато пита за 

наградите за това, че са оставили всичко, за да следват Исус, на Петър му беше казано: 

„Истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къща или братя или сестри или 

майка или баща или деца или ферми, заради мен и заради Евангелието, който да не 

получи стотици пъти повече сега в настоящия век, къщи и братя и сестри и майки и 

деца и ферми, заедно с преследвания; а в идещия век, вечен живот“.212 Идния век в 

това изявление, следователно, е свързан с вечен живот. 

 В Евангелието от Лука, Исус противопоставя „синовете на този век“ със 

„синовете на светлината“.213 В кумранската литература ние откриваме „синовете на 

светлината“ противопоставени със „синовете на тъмнината“.214 В Матей намираме един 

допълнителен паралел, където синовете на светлината са идентифицирани като 

синовете на царството, а синовете на тъмнината като синовете на злия.215  

 Исус направи ясно разграничение между този век и идния век в Своя отговор на 

подвеждащия въпрос на садукеите: „Синовете на този век се женят и омъжват, но 

тези, които са счетени за достойни да достигнат до оня век и до възкресението от 

мъртвите, нито се женят нито се омъжват; защото те дори повече не могат да 

умрат, понеже са като ангели, и са Божии синове, бивайки синове на 

възкресението“.216 Тука виждаме, че идния век се отнася за възкресенския живот, 

когато смъртта е поразена. 

 Тази терминология също се среща и в посланията на Павел.217 Когато 

разглеждаме някои от текстовете, в които Павел споменава идния век, става ясно, че 

той говори за един период след възкресението, съда и възстановяването на всичко. 

Например, злодеите няма да наследят царството (1 Коринтяни 6:9-10), докато плът и 

кръв не могат (1 Коринтяни 15:50). Претеристкия възглед, който определя „този век“ 

като юдейската ера, а „идния век“ като това, което е последвало Божия съд върху 

Израел през 70 г. сл. Хр., е несъмнено съмнителен, в светлината на тези Писания. 

Повече за  този възглед ще дискутираме по-нататък в тази глава. 

 Ридълбъргър обяснява, че Второто пришествие на Христос е събитието, което 

бележи края на този век, какъвто го познаваме (с всички негови временни качества) и 

слага началото на идния век (с неговите вечни качества).218  

 Новия завет, следователно, ни представя едно отчетливо есхатологично 

напрежение между неща, изпълнени в Исус в настоящия век и неща, които предстои да 

бъдат изпълнени, когато царството е напълно консумирано. Автора на посланието към 

Евреите ни напомня да държим фокуса си на правилното място: „Защото в 

подчиняването на всичко на Него, Той не остави нищо, което да не Му е подчинено. Но 

                                                           
212 Марк 10:29-30 (Курсивът е мой). 
213 Лука 16:8. 
214 Ladd, G. E. The Presence of the Future (Eerdmans, USA, 1974) p.116. 
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сега все още не виждаме всичко подчинено на Него. Но виждаме Него, който беше 

направен за малко по-долен от ангелите, именно, Исус…“219  

 Това напрежение също така е започнало много дебати относно Божието царство: 

То настояща реалност ли е или все още е бъдеща надежда?  

 

Идването на царството 

 

 Аз вярвам, че всяка дискусия за библейската есхатология ще бъде неточна без 

Божието царство да оформя основна част от тази дискусия. Това включва не само 

неговото идване, но също и неговото продължаващо развиване и консумация. 

 Новия завет говори категорично за царството на Бог като за настояща реалност. 

Самия Исус заяви: „Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и 

повярвайте в Евангелието“.220 То дойде в личността на Исус. Той демонстрира 

неговата сила над демоничната област,221 вършеше чудеса,222 и дори видя падането на 

Сатана.223 

 Но по-късно Исус също предупреди своите слушатели: „Божието царство не 

идва със знамения, така че да се забележи; нито ще кажат: ‘Вижте, тука е!’ или: 

‘Там е!’ Защото ето, Божието царство е сред вас“.224 Неговото царство не беше от 

този свят (посочвайки произход). 

 В притчите за царството (Матей 13) Исус използва примери като синаповото 

семе и кваса, за да илюстрира определени аспекти на царството. Царството 

понастоящем е малко като едно малко семенце, но накрая ще стане като едно голямо 

дърво. В случая с кваса, цялото тесто втасва през процеса. Същото е с царството. Един 

ден то ще измести всички други съпернически царства и ще се разпространи из цялата 

земя. Тази притча, обаче, повдигна някои въпроси в умовете на юдеите по онова време. 

Нека да зададем въпросите: „Мощния, непреодолим характер на есхатологичното 

царство ще означава пълна промяна в подредбата на нещата. Настоящия зъл ред на 

света и на обществото ще бъдат напълно изместени от Божието царство. Проблема 

беше, че служението на Исус не започна никаква промяна. Той проповядваше 

присъствието на Божието царство, но света си беше същия като преди. Как тогава това 

може да е царството?“225 

 От една страна, царството е настояща и победоносна реалност; от друга, то е 

нещо от бъдещето и е далеч от победоносното в настоящето. Това е сигналния неуспех 

на диспенсационализма да схване важността на това (вече/все още не) напрежение 

между настоящето царство и идващата пълнота на царството, което е довело до 

разпространяването на един възглед отнасящ Божието царство до бъдещото царуване 

на Исус Христос. Това бъдещо царуване, според диспенсационализма, ще бъде в 

Ерусалим по време на един период от хиляда години; познат като милениума след 

Второто пришествие на Исус. Диспенсационализма, следователно, загатва, че Бог е 

забавил (или отложил) царството две хиляди години след като юдеите отхвърлиха 

офертата Му.226 През този период се появи църковната епоха. Ние знаем, че според 

                                                           
219 Евреи 2:8-9. 
220 Марк 1:15. 
221 Матей 12:28; Лука 11:20. 
222 Матей 11:2-19. 
223 Лука 10:17-20. 
224 Лука 17:20-21. 
225 Ladd, G. E. The Presence of the Future (Eerdmans, USA. 1974) p.237. 
226 Матей 21:43. 
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някои диспенсационалисти, тя се предполагаше да изтече до 2000 година! В тази 

диспенсация от 2000 години, природата на царството се вижда като „тайна“. Ако този 

възглед е точен, това означава, че човечеството има явната способност да осуетява 

изкупителните-исторически намерения на Бог.227 

 Истината, обаче, е, че Божието царство (което, основно, започва с Неговото 

управление в живота ни) влиза в сила в сърцата ни в момента, в който прегърнем 

Словото на царството и станем вярващи.228 Нашето подчинение на Господството на 

Христос е първо реалност в духа ни, откъдето, като квас, то достига до други области в 

живота ни. Ние трябва да изработваме спасението си,229 постепенно да даваме всичко 

от себе си – 30, 60 и накрая 100% под Неговото Господство. Апостол Павел беше, който 

каза: „Защото Божието царство не е ядене и пиене, а праведност, мир и радост в 

Святия Дух“,230 и с това изявление той разби всички очаквания породени от 

погрешното схващане на Старозаветните пророци относно установяването на едно 

политическо царство. 

 Реформаторските автори са заключили, че Божието царство е скрито под 

неговата противоположност: „свободата му е скрита под изпитанието, щастието му под 

страданието, правото му под липсата на право, всемогъществото му под слабостта, 

славата му под неузнаваемостта“. Аз съм съгласен с Молтман231, че това е истинско 

прозрение, което не може да бъде изоставено. Това не е, обаче, крайната картина на 

Божието царство. „Неговата парадоксална скритост ‘под противоположното’ не е 

вечната му форма“. Обещано ни е, че царствата на този свят ще станат царствата на 

нашия Господ и на Неговия Христос, и Той ще царува завинаги и винаги.232 Във всеки 

смисъл, това, което е скрито е предназначено да бъде осветено. 

 

70 г. пр. Хр. – Края на кой век? 
 

 Според претеристкия възглед, 70 г. сл. Хр. бележи „края на века“, което говори 

за края на юдейската ера, и началото на ерата на езичниците, също позната и като 

църковната ера. 

 Претеристите тогава не се чувстват удобно с есхатологичното напрежение из 

Новия завет. Тяхното разбиране за библейското пророчество вижда всички 

предсказания на Христос на Елеонския хълм (Матей 24) като сочещи към 

разрушението на Ерусалим и храма от римската армия през 70 г. сл. Хр. В същност, 

радикалните претеристи спорят за едно буквално изпълнение на цялата беседа на 

Елеонския хълм през 40-те години, които последваха. 

 Едно по-близко разглеждане на думите на Исус и на Павел, когато те говорят за 

„този век“ и за „идния век“, обаче, ще покаже, че те не говорят за края на юдейския век 

като такъв. 

 Това, с което можем да се съгласим е, че когато Тит и римската армия нахлуват в 

Ерусалим през 70 г. сл. Хр., това е било катаклизъм. Било е последният видим завършек 

на една епоха,  но това беше епохата на Мойсей, въпреки че ние знаем, че епохата на 

                                                           
227 Cf Riddlebarger, K. A Case for Amillennialism (Baker Books, USA. 2003) p.102-103.   
228 Матей 13:19-23; Йоан 3:3-6. 
229 Филипяни 2:12. 
230 Римляни 14:17. 
231 Moltmann, J. Theology of Hope (SCM Press LTD, UK. 1967) p.223. 
232 Откровение 11:15. 
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Мойсей действително приключи когато завесата беше съдрана на две по време на 

смъртта на Исус. Последиците от по-раншните пророчески думи на Исус бяха 

знаменателни: „Ето, домът ви се оставя пуст…“233 Според думите на Джордж Коури: 

„Да бъде унищожен града, седалището на политическата власт и структурата на 

нацията ще бъде оставено в руини. Храма да бъде запустял, религиозния живот на 

нацията ще престане. Жертвите ще се прекратят. Левитското свещенство ще спре да 

функционира. Следователно, епохата на Мойсей ще свърши. Няма храм, няма Стар 

завет, няма Мойсеева епоха, това означава, че културата на нацията повече няма да 

съществува“.234        

 Скоро след като Исус говори за идващото унищожение на храма, учениците 

очевидно бяха дълбоко заинтересовани. Те искаха да знаят повече за края на века, в 

който живееха. Беше ли това края на света какъвто го познаваха? Немислимо е да са 

питали за края на някое бъдещо поколение, или за края на един век хиляди години след 

тях. Те питаха за века, в който те живееха. Докато не е трудно да се види, че повечето 

от това, което Исус им отговори се случи при разрушаването на храма през 70 г. сл. 

Хр., Неговия отговор също така съдържаше пророчески указания за един по-голям 

завършек точно преди Второто Му пришествие. 

 Един важен принцип за тълкуване е, че всяка книга или послание, адресирани до 

определени хора, главно се отнасят до техните обстоятелства, нужди и време. 

Тълкуванието трябва да бъде разбираемо за първите си читатели. Това е истина за 

беседата на Елеонския хълм, за книгата Откровение, за посланията на Павел и дори за 

пророческите пасажи в Стария завет.   

 Затова, без да отнемаме от това, което се е случило през 70 г. сл. Хр., ние трябва 

да разберем, че има уроци и принципи, приложими и за други векове. Библията не е 

просто едно историческо описание; тя е също така и пророческа книга. Твърде често, 

ние ограничаваме тълкуването на всички пророчества до едно отделно събитие. Има 

пророчества, които вече са имали своето основно изпълнение (обикновено буквално), 

но ще имат също и допълнителни нива на изпълнение. Един такъв пример е Малахия 

4:5 и 6. Ние знаем, че Йоан Кръстител дойде в духа и силата на Илия и направи хората 

да се подготвят за Господа. Но по-късно, когато Исус каза, че Илия дойде и не беше 

разпознат, той също така каза: „Илия идва и ще възстанови всичко“.235 Книгата 

Откровение съдържа подобни пророчески изразявания както ще видим в следващата 

глава. 

 

„Това поколение“ 

 

 Точно преди поучението на Исус на Елеонския хълм, относно белега на 

Неговото пришествие и за края на века в Матей 24, Той изрече тези думи: „Истина ви 

казвам, всички тези неща ще дойдат върху това поколение“.236 

 Какво имаше предвид Исус с „това поколение“? 

 Мнозина предлагат различни аргументи, за да обяснят кое поколение Исус е 

посочил. Аз споменавам само няколко от аргументите. 

 Диспенсационалистите определят „това поколение“ като това, което е 

започнало веднага след 1948 година, когато Израел официално стана отново нация. 

Библейските учени обикновено определят едно поколение като 40 години. В резултат 

                                                           
233 Матей 23:38. 
234 Kouri, E.G. & Hogue, R. The Sign of the Kingdom (AMI, USA. 1998) p.27. 
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от това, няколко съчинения излязоха на бял свят малко преди 1988 година, обявявайки 

края на света. Един определен писател продаде милиони копия от своята книга, 

„Осемдесет и осем причини защо Исус се връща през септември 1988 година“. Линдзи 

написа през 1970 година, че „за четиридесет години (от 1948 година) или някъде 

толкова, всички тези неща могат да се случат“, но когато наближи 1988 година, той 

отстъпи, тъй като стана ясно, че грабването и края на света нямаше да се случат през 

четиридесетте години от основаването на Израел. Росинг коментира, че това е просто 

една от няколкото промени, които Линдзи тихичко е правил в своите съчинения, когато 

световните събития са се оказвали различни от неговите предсказания.237 В едно по-

късно съчинение, Хал Линдзи има да каже това: „Неговото (на Исус) послание беше 

внимателно насочено към едно определено поколение някъде във времето, поколение, 

за което Неговата смокиня можеше да има смисъл. Това поколение трябва да е 

способно да идентифицира времето, в което живее, изключвайки всички останали“.238 

След това той продължава, за да определи наново „поколението“: „Ако сте били 

наоколо през 1948 година, тогава, като изключим, че можете да бъдете ударен от 

автобус, или да тичате след бягащия крадец на колички, можете да очаквате да бъдете 

тук, за да видите всички тези неща да се случват. Всичките“.239 За сега трябва да бъде 

достатъчно ясно, че никаква адекватна духовна основа не може да бъде намерена за 

горното тълкувание. 

 Претеристите, от друга страна, виждат споменаването на Исус на „това 

поколение“ не като че ли говори за някое бъдеще поколение, а по-скоро за 

поколението, което живееше по това време. Те основават становището си на следните 

думи на Самия Исус: „Защото Човешкия Син ще дойде в славата на Баща Си със 

Своите ангели; и тогава ще възнагради всеки човек според делата му. Истина ви 

казвам, има някои от тези, които стоят тука, които няма да вкусят смърт докато 

не видят Човешкия Син идващ в царството Си“.240 Преобразяването, което се случи 

шест дни по-късно се вижда от някои като изпълнението на предсказанието на Исус. Но 

тогава това би загатнало, че Исус е предсказал, че до една седмица някои от учениците 

Му няма да умрат (докато другите ще умрат)! 

 Друго изявление на Исус на Елеонския хълм, според техния възглед, добавя 

допълнителна сила към техния аргумент: „Това евангелие на царството трябва да се 

проповядва по целия свят за свидетелство на всичките народи [етнос = етнически 

групи], и тогава ще дойде краят“.241 Коури заключава: „Преди изгарянето на стария 

град през 70 г. сл. Хр., условието, което Господ беше поставил върху учениците Си 

беше изпълнено. Евангелието на царството беше проповядвано на юдеите разпръснати 

из цялата римска империя, което произведе новия град, Новия Ерусалим, църквата на 

Исус Христос. Съдът можеше да започне!“242 Този съд се разглежда като 

разрушаването на Ерусалим през 70 г. сл. Хр. 

 Претеристкото тълкувание на следващото предсказание на Исус е още по-

проблематично: „И тогава знамението на Човешкия Син ще се появи в небето, и 

тогава всички племена на земята ще заридаят, и ще видят ЧОВЕКИЯ СИН ИДВАЩ 

НА НЕБЕСНИТЕ ОБЛАЦИ със сила и голяма слава. И Той ще изпрати Своите ангели 

със СИЛЕН ТРЪБЕН ЗВУК и ТЕ ЩЕ СЪБЕРАТ избраните Му от четирите ветрове, 

                                                           
237 Rossing, B. The Rapture Exposed (Westview Press, USA. 2004) p.50-51. 
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от единия край на небето до другия“.243 Съгласен съм със Спроул, който заявява, че 

никоя част от беседата на Елеонския хълм не създава повече трудности за претеристкия 

възглед от тази.244 Все пак Коури обяснява тези думи по следния начин: „Новия завет 

започна със триумфалното възкресение на Господа и възнасянето Му до престола на 

Давид в небето. Обаче, ще са нужни четиридесет години преди знамението на този 

преход да се яви на земята. Разрушаването на Ерусалим през 70 г. сл. Хр. щеше да бъде 

знамението на земята, че Старозаветната епоха е приключила, и Новия завет е бил 

напълно въведен. Въз основа на Новия завет, Исус тогава щеше да управлява небесното 

царство като Месия – Цар на царете и Господ на господарите“.245    

 Какво да кажем за други, втори или духовни, нива на изпълнение? 

 Ако погледнем наново Матей 16:28 и продължим да четем глава 17:1-8, ние ще 

придобием едно зърване на събития предшестващи Второто пришествие. Исус прави 

пророческо изявление посочвайки към поколението, което ще Го види да идва в 

царството Си. Изявлението на Исус е непосредствено последвано от фразата: „и шест 

дни по-късно“, в което време облак ги покри на планината, и Мойсей и Илия им се 

явиха. Тази картина ни напомня за Второто пришествие с думите на ангелите към 

учениците: „Този Исус…ще дойде точно по същия начин…“ докато те се взираха в 

небесата при възнасянето на Исус в облака. Облака, от който Мойсей и Илия се явиха, е 

много вероятно облака от свидетели, за който се говори в Евреи 11 и 12 глава. 

Прибавете предложението на Петър да построи три шатри, и изглежда, че имаме добра 

картина за това какво да очакваме когато Празника Шатроразпъване най-накрая ще се 

изпълни при Второто пришествие. 

 Следващите стихове от беседата на Елеонския хълм имат своето основно или 

буквално изпълнение през 70 г. сл. Хр. Обаче, те също така имат и други нива на 

изпълнение, т.е. „Защото тогава ще има голяма скръб, такава каквато не е имало от 

началото на света до сега, нито някога ще има“.246 Много е писано за „Голямата 

скръб“, поради което тя е станала известна през годините. Една причина за това е 

свързано с определителния член, който се намира в някои преводи на Откровение 7:14. 

Дори в горния текст (Матей 24:21), Исус говореше само за голяма скръб. Думата 

„голям“ (гръцки: мегас = голям, обширен, гръмогласен, огромен247) също е използвана 

от Исус в същата глава, когато Той говори за големи знамения и чудеса (стих 24) и 

голяма радост (стих 30). Ако погледнем думите на Исус в стих 21, това със сигурност 

не е било едно обикновено преследване, което се е случило 70 г. сл. Хр. Малко хора 

знаят всичко за ужасните детайли на нахлуването, въпреки че са публикувани няколко 

версии. Пълното им описание е отвъд размера на тази книга. Обаче, аз вярвам, че има 

достатъчно Писания, които посочват, че подобна скръб, винаги е била опитността на 

искрените вярващи натискащи се към царството във всяко поколение.248 Политиците на 

Близкия Изток са били плодородно поле за агресия, подтисничество и конфликти, не 

подчинявайки се на  непрекъснатите усилия за мир. Също така има други белези, които 

сочат към обезпокоителни времена занапред, което очевидно ще достигне повратна 

точка преди Второто пришествие на Христос. Яростната атака на духа на века срещу 

църквата е достигнал неуловими, но мощни измерения, което е довело до мнозина да 

                                                           
243 Матей 24:21. 
244 Sproul, R. C. The Last Days According to Jesus (Baker Books, USA. 1998) p.42. 
245 Kouri, G. E. & Hogue, R. The Sign of the Kingdom (AMI, USA. 1998) p.140. 
246 Матей 24:21. 
247 Стронг 3137. 
248 Лука 16:16; Деяния 14:22; Йоан 16:33. 
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отпаднат от активно въвличане в църковен живот и с много странични ефекти в живота 

на вярващите. 

 Други Писания също подкрепят едно по-широко тълкуване на беседата на 

Елеонския хълм и ни предупреждават да обмислим допълнителни нива на изпълнение. 

Исус говори за „края на века“ като времето, когато житото и плевелите, както и овцете 

и козите ще бъдат отделени, и посочва, че това ще бъде деня на съда.249 Друго знамение 

ще предшества идването на Господа: „Сега ви молим, братя, относно пришествието 

на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране заедно с Него, да не се разклащате 

лесно от хладнокръвието си или да бъдете смущавани било то от дух или послание, 

като че ли е от нас, сякаш денят на Господа е дошъл. Не позволявайте на никой по 

никакъв начин да не ви мами, защото той няма да дойде докато първо не дойде 

отстъплението, и не се разкрие човека на беззаконието, сина на погибелта…“250 Това 

означава, че денят на Господа ще дойде окончателно, когато есхатологичния 

(корпоративен) човек на греха (беззаконието) се изяви на земята, както дискутирахме 

във втората глава на тази книга. 

 Исус заповяда на последователите Си да отидат и да правят ученици от всичките 

народи, и обеща да бъде с тях до края на века.251 Това трябва да  се разбира във връзка с 

това, което Исус каза точно преди да се възнесе: „И така когато се бяха събрали, те 

Го попитаха: ‘Господи, сега ли ще възстановиш царството на Израел?’ Той им каза: 

‘Не е за вас да знаете времена и епохи, които Баща Ми е утвърдил чрез властта Си; 

но ще приемете сила, когато Святия Дух дойде върху вас; и ще бъдете Мои свидетели 

както в Ерусалим, така и в цяла Юдеи и Самария, и дори до най-далечните части на 

земята’“.252 Това, което последва в горницата дни по-късно беше изливането на Святия 

Дух, екипиращ вярващите да бъдат тези свидетели, за които Исус говори. И, както 

четем в Деяния 1:1, тази заветна общност, опакована в сила, просто продължава да 

върши делата на Исус през вековете дори до най-отдалечените части на земята в наши 

дни. 

 В заключение на дискусията относно поколението, за което Исус говореше, 

трябва да се спомене едно определено отношение на сърцето изисквано от истинския 

вярващ. Според думите на Брус: „Периода между първото пришествие на Христос и 

Неговата пароусиа е последното време, ‘последните дни’, ‘последния час’. Каквато и да 

е продължителността на периода, за вярата ‘времето е близо’ (Откровение 1:3). Всяко 

успешно поколение е призовано да живее като поколението на последното време, ако 

ще живее като християнско поколение.253        

 Радикалния претеризъм общо взето вижда цялата Новозаветна есхатология като 

изпълнена. Умерения претеризъм, въпреки че виждат идването на Христос предсказано 

в беседата на Елеонския хълм, като изпълнено, оставя място за едно бъдещо 

консумиране на Христос и Неговото царство. 

 В сравнение с горното, Новозаветната есхатология съдържа бъдеща надежда за 

църквата; „благословена надежда“ за вярващия, когато Христос ще се завърне и ще 

установи царството Си на земята. И това не е една фалшива надежда. 

 

                                                           
249 Матей 13:24-30; Матей 25:31-46. 
250 2 Солунци 2:1-3. 
251 Матей 28:19-20. 
252 Деяния 1:6-8. 
253 In Sproul, R.C. The Last Days According to Jesus (Baker Books, USA. 1998) p.108. 
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Скоро, много скоро… 
 

 „Защото още много малко и Този, който идва ще дойде, и няма да се забави“.254 

Никой не може да отрече парадокса в годния стих! ‘Идва’… ‘ще дойде’? 7 

 

Надвисналото завръщане на Христос 

 

 Много изказвания на Исус и на писателите на Новия завет, без съмнение ни 

оставят с очакването, че Деня на Господа винаги е близо; Неговото завръщане винаги е 

надвиснало. Например: 

 „…когато видите всичко това, разпознайте, че Той е близо, точно пред 

вратата“.255 

 „Затова, бъдете нащрек – защото не знаете кога идва господаря на къщата…“256  

 „…бъдете готови, защото Човешкия Син идва в час, в който не очаквате“.257 

 „Бъдете нащрек, защото не знаете деня и часа“.258 

 „Нощта почти си отиде, и деня е близо“.259 

 „…времето се е съкратило, така че оттук нататък, тези, които имат съпруги 

трябва да бъдат все едно, че нямат…“260  

 „…идването на Господа е близо…Съдията стои точно пред вратата“.261 

 Накрая, Откровението на Йоан набляга, че Христос ще дойде бързо, както се 

вижда и в последните думи на Библията: „Да, Аз идвам бързо“.262 

 Това надвиснало очакване на Второто пришествие е типична характеристика за 

по-голямата част от Новозаветната традиция. 

 Ние трябва да държим това в ума си, обаче, че това послание за близостта на 

Христовото пришествие има своите корени в Стария завет. От самото си начало, 

следователно, надеждата на Израел беше, че много скоро Бог ще се намеси. Това 

очакване, че Бог изведнъж ще стъпи в света, за да накаже неприятелите Си и да 

установи царството Си е било самата сърцевина на апокалиптичната надежда на 

Израел. Сърцето на Старозаветното очакване беше, че Господното идване е близо. Бог е 

винаги близо. „Това дава на есхатологията една неотложност и уместност към 

настоящето“263.    

 Денят на Господа винаги е близо, завръщането Му винаги е надвиснало. Това не 

е било истина само за първите апостоли; то е истина и за нас. 

 

Защо не е станало още? 

 

                                                           
254 Евреи 10:37. 
255 Матей 24:33; Марк 13:28-32; Лука 21:29-33. 
256 Марк 24:34-36; Лука 12:35-38. 
257 Лука 12:40; Матей 24:42-44; 1 Солунци 5:2; 2 Петрово 3:10; Откровение 3:3; 16:15. 
258 Матей 25:13. 
259 Римляни 13:12. 
260 1 Коринтяни 7:29 Яков 5:8-9. 
261 Яков 5:8-9. 
262 Откровение 1:1, 3; 3:11; 22:7, 12, 20. 
263 König, A. The Eclipse of Christ in Eschatology (Eerdmans, USA, 1989) p.194-5 Cf. Исая 13:6; Езекиил 

30:3; Йоил 1:15; 2:1; 3:14; Авдий 15; Софония 1:14. 
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 Също е истина, че докато повечето притчи казани от Исус посочват близостта на 

Неговото завръщане, има някои, които внушават забавяне. В поне две притчи това е 

очевидно. 

 „Господаря ми не е идвал от дълго време…“264  

 Десетте девици заспаха понеже „…младоженеца се бавеше…“265  

 Две други притчи съдържат подобни теми: първо, историята за благородника, 

който „отишъл в далечна страна“266, и който се върнал „след дълго време“.267 После 

Лука ни казва за притчата за човека, който посял лозе и после „отишъл на 

пътешествие за дълго време“.268  

 Кьониг предлага обаче, че тези примери не е задължително непременно да се 

отнасят за едно далечно очакване. „В същност, те не са от решаващо значение за 

непосредствено очакване сами по себе си, а по-скоро една неправилна версия на едно 

очакване и особено опити да се изчисли времето на завръщането на Господа“.269   

 

Свързване на този век и идния век: 

Ролята на Святия Дух 

 

 Нашето схващане на това какво е царството, несъмнено има мощни заключения 

за това какво очакваме и кога. Например, когато учениците попитаха Исус точно преди 

възнесението Му, дали ще възстанови царството на Израел тогава, Неговия отговор 

беше: „Не е за вас да знаете времена или епохи, които Баща Ми е установил чрез 

собствената Си власт; но ще приемете сила, когато Святия Дух дойде върху вас; и 

ще бъдете Мои свидетели както в Ерусалим, така и в Юдея и Самария, и дори до най-

далечната част на земята“.270 

 Исус ясно свързва идването на царството със силата и характеристиките на 

Святия Дух. Подобно Павел обяснява, че Божието царство не е в ядене и пиене, а 

праведност, мир и радост в Святия Дух.271 

 Както споменах по-рано в тази глава, Божието царство става лична реалност в 

живота на вярващия, когато той или тя се подчинят на Господството на Исус Христос, 

и това става публична изповед.272 Обаче, Павел ни напомня, че Неговото Господство се 

предава чрез Святия Дух. Никой не може да каже „Исус е Господ“ без Святия Дух.273 

Това допълнително потвърждава Святия Дух като ключа за християнския живот 

„между времената“, което е, периода между възнесението и последната консумация при 

Христовата пароусиа.  

 Към края на земното служение на Исус, Той направи това, което изглежда като 

две конфликтни изявления. От една страна Той каза: „…ето, Аз съм с вас винаги, дори 

до края на века“,274 а от друга каза на учениците Си, че отива да бъде с Баща Си.275 

Ключът за тези две изявления се намира в това обяснение: „И Аз ще помоля Татко, и 

                                                           
264 Матей 24:48. 
265 Матей 25:5. 
266 Лука 19:12. 
267 Матей 25:19. 
268 Лука 20:9. 
269 König, A. The Eclipse of Christ in Eschatology (Eerdmans, USA. 1998) p.198. 
270 Деяния 1:6-8 (Курсивът е добавен). 
271 Римляни 14:17 (Курсивът е добавен). 
272 Римляни 10:9. 
273 1 Коринтяни 12:3. 
274 Матей 28:20. 
275 Йоан 14. 
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Той ще ви даде друг Помощник, който да бъде с вас завинаги, това е Духът на 

истината…“276    

 Тогава Христос отсъства ли в този период между пришествията? Според горното 

Писание, очевидно не. Както споменах по-рано в тази книга, есхатологията е изучаване 

на Исус и Неговото бъдеще. Ако Исус, есхатаоса липсва, „няма есхатология; никаква 

крайна цел не може да бъде достигната“.277 Работата на Исус е продължена чрез друг 

Помощник (като Христос) – Святия Дух. Често Той ни е споменаван като  Духът на 

Христос.278 Христос не отсъства; Той е тука, представян от Святия Дух. Неговата 

работа на земята не е прекъсната. Това, което Исус започна да прави и да учи, беше 

продължено чрез ранната църква, която беше упълномощена от същия Свят Дух, който 

помаза Исус.279 Вярващите са едно продължение на Христос на земята чрез Святия Дух. 

Йоан казва: „…както е Той, така сме и ние в този свят“.280 

 Това загадъчно взаимоотношение и взаимодействие между Христос, Който 

обитава в сърцето на вярващия, и Святия Дух, Който укрепва вътрешния човек, е 

обяснено от Павел: „Така че да ви даде, според богатството на славата Си, да се 

утвърдите със сила чрез Неговия Дух във вътрешния човек, така че Христос да се 

всели във вашите сърца чрез вяра…“281 Ще говорим по-подробно за този принцип в 

следващите глави.   

 Есхатологичната природа на Святия Дух е допълнително илюстрована от Павел, 

който говори за Него като „…Святия Дух на обещанието, Който е даден като залог за 

нашето наследство…“282 В посланието до Коринтяните, Павел го казва по този начин: 

„Чрез Духа Си ни е запечатал със Своя вечен залог – едно сигурно начало на това, 

което Той е предопределил да извърши“.283 Святия Дух е даден като гаранция; 

останалото идва своевременно. Божия характер е такъв, че Той не може да се оттегли 

от обещанието Си. 

 На това място искам да насоча вниманието на основната теза на тази книга. 

Докато някои учени, като претеристите, чувстват, че пророчествата за последното 

време са били всички изпълнени, а други – като диспенсационалистите – 

разпространяват футуристично тълкувание на пророческите писания, има една 

продължаваща работа, която се случва в сърцата на тези, които вярват. 

 

Милениризъм? 
 

 В светлината на всичко обсъждано в тази глава, ние трябва да се запитаме: 

„Какво да кажем за Милениума?“ Тъй като 2000-та година остава все по-далеч и по-

далеч зад нас, а нито едно от тези катастрофални милениални „пророчества“ не се 

изпълниха, вероятно ще бъде добре да се погледне наново тази концепция. Ще 

направим това в следващата глава. 

                                                           
276 Йоан 14:16. 
277 König, A. The Eclipse of Christ in Eschatology (Eerdmans, USA. 1989) p.138 
278 Римляни 8:9; 2 Коринтяни 3:17; Галатяни 4:6; Филипяни 1:19; 1 Петрово 1:11. 
279 Деяния 1:1, 8; 10:38. 
280 1 Йоан 4:17б. 
281 Ефесяни 3:16-17. 
282 Ефесяни 1:13-14 (Курсивът е добавен). 
283 2 Коринтяни 1:22 (Msg). 
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 За да завърша тази глава, аз включвам една диаграма, за да илюстрирам 

застъпването на този век и идния век във връзка с възкресението и Второто пришествие 

на Христос. 

 

   
  

ТОЗИ ВЕК И ИДНИЯ ВЕК 

Използвано с позволение. Кийт Джилмор, пенсиониран лектор, Уелски библейски 

колеж. 2008 

 

Ключ на диаграмата 

 

C – Сътворение  

T – Време  

PA – Този настоящ век 

I – Въплъщението  

O – „Застъпването“ между двата века  

2nd – Второто пришествие на Христос и възкресението на мъртвите 

AtC/KoG – Идния век/Божието царство 

 

 

Седем – МИЛЕНИУМА 
 



ЦЪРКВАТА, КОЯТО Е ОСТАВЕНА 

 

74 

 

Въведение 
 

 В общи линии, три различни тълкувания на Откровение 20:1-10, са се появили 

през годините, които са поставили учението на Писанието относно Второто 

пришествие на Христос и бъдещия курс на царството. Те са: пре-миленианизъм, пост-

миленианизъм и амиленианизъм. 

 Премиленианизма твърди, че завръщането на Христос предшества милениума. 

Постмиленианизма счита, че Христос се завръща след милениума, а амиленианизма 

счита, че милениума не е ограничен до буквални хиляда години, но включва целия 

период от време между първото и второто пришествие на Христос. 

 

2000-та година 
 

 В оставащите месеци до 2000-та година, много хиляди християнски поклонници 

пристигнаха в Ерусалим. Причината? Те очакваха да бъдат свидетели на 

апокалиптичните събития, които вярваха, че са пророкувани в Библията. Тези събития 

включваха битката на Гог и Магог, завръщането на Христос на Елеонския хълм и 

последния съд. Според Хънт284, сред тези хора е имало стотици северноамерикански 

християни. Тези християни дори си наеха апартаменти около планината, за да бъдат 

готови за ‘края на света’. Друга група, която се появи в Ерусалим през 1999 година 

беше наречена Загрижените християни. Те трябваше да бъдат арестувани, понеже 

правили заговори на екстремни действия на насилие, надявайки се да ускорят Второто 

пришествие на Христос. Беше разкрито, че някои от тях имаха брошура от 20 страници, 

съдържаща снимки на земетресения, зарази и причинени от хора бедствия. Хора с такъв 

начин на мислене обикновено са известни като миленарианци. 

 Отново, ще видим как диспенсационния подход към книгата Откровение е 

объркал искрените ученици и ги е отдалечил от едно просто обяснение на Откровение 

20, което би било в хармония с останалата част от Писанието! 

 Това диспенсационно тълкуване не се намира ясно в по-ранните християнски 

съчинения. Нито Исус, нито Павел правят някакво специфично споменаване за един 

хилядагодишен златен век в бъдещето. Най-ранните Новозаветни писатели не са 

разбирали християнството като миленариално движение, и следователно човек може да 

заключи, че миленариалните движения могат да бъдат гледани като отклонение от 

ранното християнство.285 Трябва да се съглася с Хънт, който казва, че тази погълнатост 

от идващия милениум, представлява голяма част от теологичното малцинство, и е 

отделила фанатиците и еретиците от останалото християнство.286 Тези, които се 

стремят да подкрепят идеята за един буквален бъдещ милениум виждат Откровение 

20:1-10 като „текст доказателство“. 

 

Апокалиптичен символизъм 
 

                                                           
284 Hunt, Stephen. Christian Millenarianism (Hurst & Company, UK 2001) p.1 
285 Ibid. p.6. 
286 Ibid. p.2. 
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 Книгата Откровение беше адресирана първо и преди всичко към седемте църкви 

в Мала Азия и контекста не може да бъде разделян от тяхната историческа обстановка. 

Книгата следователно ще бъде разбираема за първите си читатели. Обаче, очевидно 

има нива на приложение, принципи и уроци и за другите векове. 

 Писателите не са единни относно датата на написване на книгата Откровение. 

Чилтън пише, че някои учени безкритично приемат изявлението на Свети Ириней (120-

202 г. сл. Хр.), че пророчеството се е появило ‘към края на царуването на Домициан’, 

което е било около 96 г. сл. Хр. Чилтън намира езика на Свети Ириней „някак си 

съмнителен“ и по-нататък установява, че Свети Ириней бил, в същност, единствения 

източник за това късно датиране на Откровение, и че всички други „източници“ просто 

цитирали него!287 Разбира се, късното датиране на книгата Откровение, измества 

фокуса на пророкуваните събития към една по-късна дата, потенциално укрепвайки 

футуристичните възгледи на диспенсационализма. 

 Най-убедителния аргумент, обаче, би посочил, че тя е била написана няколко 

години преди 70 г. сл. Хр. Кенет Джентри Младши, например, е писал обширно 

относно датирането на книгата Откровение в своята книга, Преди Ерусалим да падне: 

Датиране на книгата Откровение: Егзегетичен и исторически аргумент за 

съставянето й преди 70 г. сл. Хр.288 Алфред Едършейм също споменава, че книгата 

Откровение (както и четирите Евангелия) трябва да са написани преди службите в 

храма действително да са престанали.289 Това означава, че е била написана преди 

последното разрушение на Ерусалим и храма, а това ще обясни някои (ако не и 

повечето) предупреждения съдържащи се в книгата. Мауро заключава, че „…едно 

усърдно проучване на въпроса ме убеди, че на футуристичното тълкувание му липсва 

подкрепа на доказателство от писанието; докато, за историческото изпълнение на 

голяма част от тези пророчески видения, ние имаме цялото доказателство, което може 

да съществува в такъв случай; а именно съответствието на събитието с нещо 

предсказано“.290 

 Флетчър291 посочва друг пример на неточността на премилениалното тълкуване 

на Откровение, намиращ се в начина, по който премиленианистите тълкуват 

Откровение 17:9, 18. Рим бил построен на седем хълма, и бил единствения град 

управляван от земните царе по времето когато Йоан написва книгата. Но ако жената е 

била града Рим (както Йоан казва, че е), тогава звярът, който я е носил е бил римската 

империя, а не някой бъдещ личностен антихрист в един период на скръб 2000 години 

по-късно. Управлението на езическия Рим и на папския Рим никога не е било 

едновременно и кооперативно. Папството още не е било издигнато, когато Йоан 

написва книгата. Било е години по-късно, когато то е управлявало над земните царе. 

 Поради враждебността на римляните по онова време, автора на Откровение 

използва символи, картини и числа, за да предаде едно скрито послание с дълбоко 

духовно значение, което е било ясно само за тези, за които е било написано. Например, 

печатите, тръбите и чашите (повтарящи се и в цикли, но постоянно задълбочаващи се в 

интензитет) символизират съдбите, които ще сполетят римляните и останалата част от 

езическия свят.292 Допълнителни примери се намират в описанието на Йоан за същото 

събитие от различни ъгли. Ние виждаме Божия съд върху Сатана в Откровение 19:20, 

                                                           
287 Chilton, David. The Days of Vengeance (Dominion Press, USA. 1987) p.3,4. 
288 Quoted in Sproul, R.C. The Last Days According to Jesus (Baker Books, USA 1998) p.185. 
289 Quoted in Chilton, David. The Days of Vengeance (Dominion Press, USA. 1987) p.3.  
290 Mauro, Philip. Things Which Soon Must Come to Pass (Reiner Publications, Pennsylvania, USA. 1925) p.8. 
291 Fletcher, G.B. The Millennium (Bible Truth Depot. USA. 1947) p.66. 
292 Ibid p.65. 
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когато четем за звяра и фалшивия пророк, докато в Откровение 20:7-10, виждаме 

същото събитие като от различен ъгъл на камерата.293 Глави 19 и 20 на Откровение са 

една и съща част. 

 Диспенсационния подход (характеризиран от буквално и футуристично 

тълкувание) на Откровение, създава множество проблеми точно от началото на глава 

20. Доста очевидно е, че писателя не може да имал предвид буквален ключ и верига 

(стих 1). Нито трябва да разбираме, че Йоан е писал за буквален змей и дракон. Но 

въпреки това диспенсационалистите настояват, че хилядата години трябва да се 

разглеждат като един буквален период (стих 2). На това подборно буквално тълкувание 

му липсва честност. 

 Същото е в сила и за начина, по който са използвани числата в книгата 

Откровение. Хиляда-годишния период е символично число. Според думите на Боетнър, 

този термин „е фигуративен израз, посочващ неопределено дълъг период от време, 

пълен, завършен брой години, вероятно не по-малко от буквални хиляда години, по 

всяка вероятност много по-дълго. Това, обаче, определено е ограничен период, през 

който ще се случат определени събития, а след него ще последват определени други 

събития“.294 Лад предлага, че „десет на трета степен (=1000) символизира един идеален 

период от време, време на завършеност“.295   

 

Връзването на Сатана 
 

 Значението на стихове 2 и 3 на Откровение 20 е произвело широка 

разнообразност от дискусия. Тълкувателния дебат, обаче, се съсредоточава върху 

действието, предприето от ангела, който връзва Сатана за хиляда години и го хвърля в 

бездната, така че да не мами народите. 

 Колкото до идентичността на ангела, ние знаем, че възкръсналия Христос държи 

ключовете на смъртта и на Хадес,296 но също така знаем, че ангелите могат да служат 

като посреднически делегати, упражняващи властта на Христос над смъртта и гроба.297 

Човек трябва да има пред вид символиката в тази книга. Тогава със сигурност можем да 

предположим, че това всъщност е бил Христос, Който е вързал Сатана в тази картина: 

„И той хвана дракона, старовременната змия, който е дявола и Сатана, и го върза за 

хиляда години; и го хвърли в бездната, и го затвори и го запечата, за да не може да 

мами народите повече, докато не свършат хилядата години…“298 Казва ни се точно в 

началния стих на тази книга, че по същество, тя предава откровение за Исус Христос.     

 Но къде и как се случва това връзване на Сатана? Отговора на този въпрос също 

така ще ни помогне да разберем кога са започнали „хилядата години“. 

 За да започнем, нека да погледнем няколко Писания в тази връзка: 

 „И ще поставя вражда между теб и жената, и между твоето потомство и нейното 

потомство; Той ще ти натърти (Буквално: смачка) главата, а ти ще му натъртиш 

петата“.299   

                                                           
293 Riddlebarger, K. A Case for Amillennialism (Baker Books, USA. 2003) p.225. 
294 Boettner, L. The Millennium (The Presbyterian and Reformed Publishing Company, USA. 1957) p.64. 
295 In Riddlebarger, K. A Case for Amillennialism (Baker Books, USA. 2003) p. 210. 
296 Откровение 1:18. 
297 Ibid p.209. 
298 Откровение 20:2-3. 
299 Битие 3:15 (Курсивът е добавен). 
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 „Божият Син се яви с тази цел, да разруши делата на дявола“.300 

 „Или как може някой да влезе в къщата на силния човек и да вземе имота му, ако 

първо не върже силния човек? И тогава ще ограби къщата му“.301 

 „Когато разоръжи началствата и властите, Той направи публична 

демонстрация от тях, триумфирайки над тях чрез Него“.302 

 „…а относно съда, защото управителя на този свят е бил осъден“.303 

 Горните писания изглежда предават една истина: Сатана вече е бил вързан от 

Христос, и това се е случило при първото Му идване. Това означава, че „хилядата 

години“ са започнали тогава. Христос победи Сатана като умря на Кръста и като 

възкръсна отново. Ако не вярваме това, какво друго събитие очакваме да извърши 

това? 

 Това, което определено се нуждае от обяснение, е какво точно е довело 

връзването на Сатана. 

 Първо, ясно е от Откровение 20:3, че Сатана е вързан, за да не „мами народите 

повече“. Поради продължаващото нечестие в света, премилениалистите са отпратили 

„хилядагодишния“ период в бъдещето. Обаче, това не е предназначено да бъде 

абсолютно или пълно връзване в общия смисъл. Дори в Битие 3, където Бог изговори 

осъждение над змията в градината, следващата част от стиха продължава: „…и той 

(Сатана) ще му (Потомството) натърти петата“. Въпреки че на змията й беше „смазана“ 

главата, той имаше достатъчно останал живот, че да натърти петата на Потомството. Но 

тогава Павел ни напомня, че „Бога на мира скоро ще смаже Сатана под краката ви“.304 

Кръста на Христос беше поражението на Сатана и той беше осъден, но светиите 

(истинските вярващи) трябва да изпълнят този съд. 

 Друг въпрос, който някой може да зададе е дали Сатана е спрял да мами 

народите. На това трябва да отговорим, че неговата сила да мами е, и е била, вързана 

чрез истината на евангелието, което е било прокламирано във всяка нация. Въпреки че 

тази прокламация е имала съпротива в някои нации, той не може повече да мами 

народите. Светлината на евангелието е по-силна от тъмнината на сатанинската измама. 

Това е доказано особено в страни като Китай, където църквата е била подземна, но е 

растяла във феноменални размери. 

 Ако Сатана е вързан – могат да попитат други – защо толкова много (дори 

християни) все още са атакувани? Не е ли силен той? Това, което трябва да запомним е, 

че Сатана си остава лъжец и бащата на лъжа. Той все още има глас! Ние не трябва да 

бъдем невежи за неговите средства. Дори когато той идва при вас и цитира Писанието, 

не му вярвайте! Той винаги ще има скрит план или изкривяване, за да ви примами от 

това, което Бог действително ви е инструктирал. Това е илюстрирано добре в 

изкушението на Христос в пустинята.305 Всеки, който не е започнал да обича истината, 

ще бъде много уязвим, когато Сатана идва със своите лъжи. И, както беше с Ева в 

Едемската градина, Сатана винаги ще се опитва да поставя под въпрос Божието Слово с 

този въпрос: „Каза ли Бог?“306    

 Сатана е вързан от тези, които са основани в истината и наистина вярват в 

завършената работа на Исус. Избираме ли да вярваме това, което Самия Исус каза: 

                                                           
300 1 Йоан 3:8 (Курсивът е добавен). 
301 Матей 12:29 (Курсивът е добавен). 
302 Колосяни 2:15 (Курсивът е добавен). 
303 Йоан 16:11 (Курсивът е добавен). 
304 Римляни 16:20. 
305 Лука4:3-13. 
306 Битие 3:1. 
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„Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.“?307 Петър задава въпроса: 

„И кой ще ви нарани, ако сте ревностни за доброто?“308 Йоан ни уверява, че за тези, 

които са родени отгоре: „…Христовото божествено присъствие в него го пази от 

дявола, и нечестивия не го сграбчва (хваща) или докосва до него“.309 Изненадва ли ни 

тогава, че сме подтикнати да „…се борим здраво за вярата, която веднъж завинаги е 

предадена на светиите.“?310 Йов призна, че това, от което се е страхувал е дошло 

върху него. Страха е вяра в негативното. Ето защо суеверието е толкова мощно нещо. 

Сатана преуспява в една атмосфера на страх, която често е просто вяра, че той е мощен. 

Яков съветва всички вярващи „предайте се на Бога; съпротивете се на дявола и той 

ще бяга от вас“.311 Ето защо е толкова важно за истинските вярващи да се умножават в 

света. По-голямата инерция на вярата в крайна сметка ще изобличи лъжата в по-широк 

мащаб. Пътя на праведния ще блести по-ясно и по-ясно, и злото няма да има 

последната дума в историята. Исус седи от дясната страна на Татко, чакайки докато 

враговете Му са направени на столче под краката Му.312 Той чака понеже една от 

целите на първото Му идване беше да унищожи делата на дявола. Точно преди да 

издъхне на Кръста, Той изрече тези думи: „Свърши се!“313 Поради това, време е 

светиите да надуят свирката за лъжите на Сатана. 

 Съобразно с това, както илюстрира гореказаното, този период от „хиляда 

години“ говори за това, което е станало известно като църковната ера или ерата на 

евангелието314 – един период между първото и Второто пришествие на Христос. 

 Защо Сатана ще бъде пуснат за „кратко време“ след като периода от „хиляда 

години“ свърши? Луис обяснява: „Йоан прави много ясно в своята последна книга, че 

силата на Сатана е пазена от близко и контролирана от Бог. Само след като един ангел с 

ключ отваря ‘бездънната яма’ демоните могат да излязат (Откровение 9:2-6). Звярът 

трябва да бъде изваден от ямата при Божията заповед (Откровение 11:7-8). По-късно му 

е позволено да направи война срещу светиите (Откровение 13:7). Целият този език 

подкрепя втория ред на мисли в Новия завет, който гласи, че в един много реален 

смисъл дяволът е ‘вързан’ и вече не е свободен да мами народите, както е правел преди 

Христос“.315 Въпреки че има много теории относно краткото освобождаване, аз вярвам, 

че една допълнителна причина за неговото освобождаване, е Бог да покаже на 

победоносната Си църква, тези, в които Словото е станало плът, това, което се нарича 

блъфа на Сатана. Тази група от победители е победила дявола поради кръвта на 

Агнето; поради словото на тяхното свидетелство и защото не обичат живота си дори до 

смърт.316 След като бъде пуснат, Сатана ще се опита още веднъж да измами народите и 

да ги събере за война, но Бог ще се намеси и смаже силите на тъмнината завинаги. В 

края на краищата, „ада“ е направен за него и за неговите ангели, на първо място.317    

 

                                                           
307 Йоан 8:36. 
308 1 Петрово 3:13. 
309 1 Йоан 5:18 (Ampl). 
310 Юда 3. 
311 Яков 4:7. 
312 Евреи 10:13.   
313 Йоан 19:30. 
314 Това свидетелство не е взето развиващата се реалност на Божието царство, както ще бъде посочено в 

последната глава на тази книга. 
315 In Riddlebarger, K. A Case for Amillennialism (Baker Books, USA. 2003) p.213. 
316 Откровение 12:11. 
317 Матей 25:41. 
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Царуването на светиите 
 

 Идеята за настоящото царуване на светиите с Христос на земята е 

широкоразпространена в Новия завет. Павел казва: „Защото, ако чрез престъплението 

на един, смъртта царува чрез този един, много повече  тези, които приемат 

изобилието на благодатта и на дара на правдата ще царуват в живот чрез Единия, 

Исус Христос“.318 Контекста ясно посочва, че това е в настоящото земно царуване с 

Христос. В Колосяни Павел обяснява ясно, че когато сме новородени, ние сме 

освободени от царството на тъмнината, и сме пренесени в царството на божия любим 

Син. Писанието свързва евангелието директно  с Божието царство, вместо с църквата. 

Първо, ние ставаме граждани на Божието царство, и после обръщаме внимание на 

съвета да не забравяме да се събираме заедно с тези, които имат подобни 

преживявания.319 Да твърдим, че това царуване се отнася само за един предполагаем 

милениум в бъдещето, спори Хамилтън, няма да погне на премилениалистите, „защото 

това са вярващите, а не юдеите, които царуват с Христос, а буквалното тълкуване на 

Старозаветните пророчества изискват това да бъде юдейско царство. Не само че 

осиновените синове и дъщери са част от царското семейство, споделяйки царуването на 

Христос с Него в духовната област сега, но те също така ще царуват и с Бащата и Сина 

през цялата вечност“.320     

 През цялата книга, престолите, които Йоан вижда в Откровение 20:4 са в небето, 

а не на земята. Мнозина са виждали този стих да се отнася изключително към 

обезглавените християни, седящи да управляват и царуват след възкресението. Докато 

е истина, че тези, които са умрели като мъченици за евангелието, ще царуват в небето, 

всеки новороден светия е бил съживен с Христос, Който „ни съвъзкреси с Него, и ни 

постави да седим с Него в небесни места…“321 Светиите на земята и в небето са едно в 

Духа. Вземайки историческия контекст, когато Йоан написва това Откровение, време 

на сурова скръб за светиите под управлението на Нерон, (54-68 г. сл. Хр. вместо под 

управлението на Домициан 95-95 г. сл. Хр.) тези думи трябва да са били много 

насърчителни. Стефан, Яков, Павел и Петър вече са били мъченици. Преследване е 

заплашвало Божиите хора разпръснати из цяла Мала Азия.322 Изповядването на 

Христос означавало мъченичество. Същите принципи се прилагат за истинските 

вярващи днес. Всички онези, които отказват да се поклонят пред бога на този свят или 

да приемат неговия белег, каквото и да означава този „белег“, също могат да царуват с 

Христос сега. 

 Бъдещото буквално изпълнение на премилениалния възглед не е незначителен 

или неутрален въпрос. Ако спорите за седемгодишна скръб предшестваща Второто 

пришествие на Христос, което ще бъде последвано от 1000 годишен „Златен век“, вие 

ограбвате светиите от тяхната настояща позиция в Христос. Тяхната вяра за сега, е била 

подкопана и победоносното им очакване в този живот е било заменено от манталитет 

на оцеляване, очакващ един победоносен милениум, който могат да видят в този живот. 

 Голямата скръб, както е описана в Матей 24:21, която е спомената и от Йоан в 

Откровение 7:14, се случва буквално точно преди и по време на разрушението на 

Ерусалим. Обаче, Писанията са пълни с напомняния, че в този свят всички, които 

                                                           
318 Римляни 5:17 (Курсивът е добавен); Вижте също и Римляни 5:21 и 2 Тимотей 2:12. 
319 Колосяни 1:13; Евреи 10:25. 
320 Hamilton, Floyd E. The Basis of Millennial Faith (Eerdmans, USA. 1942) p.136. 
321 Ефесяни 2:6. 
322 Cf Riddlebarger, K. A Case for Amillennialism (Baker Books, USA. 2003) p.214. 
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живеят благочестив живот ще имат скръб. Ще е трудно да убедите онези, които са 

били, и все още са, преследвани в определени източни страни, че голямата скръб 

предстои! Постмиленизнисткия възглед е също толкова проблематичен тъй като той 

счита, че в този период, следващ първото пришествие на Христос (който е много по-

дълъг от хиляда години) сатанинските активности накрая ще бъдат намалени до 

незначителни размери, че християнските принципи ще бъдат нормата и че Христос ще 

царува в един наистина християнски свят. Проблема е очевиден, в това, че ние знаем от 

Писанието, че беззаконието  ще се увеличи и Лъжата ще се въплъти  точно както и 

Истината ще стане плът.323   

 Ридълбъргър обобщава горната картина по следния начин: „Също е важно да се 

отбележи, че хиляда-годишното царуване се казва, че се случва, където безплътните 

души на мъчениците са (в небето) в контраст на бездната. Освен това, тези души 

царуват през целия период, когато Сатана е вързан от възкресението на Христос докато 

свършат хилядата години, когато Христос се връща в съд и да възкреси мъртвите 

(Откровение 20:7-10). След връщането на Христос, безплътните души повече не 

царуват, понеже след възкресението, тялото и душата се събират отново, когато 

тленното става нетленно. Когато това се случи, светиите ще царуват ‘завинаги и 

винаги’ (Откровение 22:5). Това е, което Йоан получи, когато каза: „На този, който 

побеждава, ще му дам правото да седи с Мене на Моя престол, както и Аз победих и 

седнах с Баща Ми на Неговия престол“. (Откровение 3:21).324 Също е важно да се 

отбележи, че тези души от Откровение 20:4 – както и истинските вярващи на земята, от 

Ефесяни 2:6 – царуват с Христос, Който седи от дясната страна на Татко в небето. Не е 

ли това причината, поради която Исус учеше Своите ученици (което включва и нас) да 

се молят: „Твоето царство да дойде, Твоята воля да се върши на земята както е на 

небето“? Всичкото по-горе е един мощен аргумент в полза на амилениалната позиция, 

която счита, че това, което е описано в Откровение 20:4-6 принадлежи към настоящето, 

а не към бъдещето.325     

 

Две възкресения 
 

Лад – премилениалист – предлага, че двете възкресения споменати в Откровение 20:4-6  

са и двете физически възкресения; „Първото възкресение включва вярващи при 

завръщането на Христос. Второто възкресени включва невярващите в края на хилядата 

години“.326 Ридълбъргър разглежда такива възгледи (като това на Лад) като 

произтичащи от разбиране, че събитията от Откровение 20 са следствие на тези от 

Откровение 19. „Това е задължително условие за всички форми на премиленианизма. 

Премиленианизма стои или пада точно на това място“.327  

 Как тогава, трябва да разбираме „първото възкресение“? Когато просто 

позволим на други Писания по темата да ни осветлят относно правилното разбиране на 

въпроса, не е толкова трудно за схващане. 

 Първото възкресение споменато в Откровение 20:5, е ясно определено от Самия 

Исус, когато каза на Марта, че брат й Лазар ще възкръсне: „Аз съм възкресението и 

                                                           
323 Споменато в глава 2 в тази книга. 
324 Riddlebarger, K. A Case for Amillennialism (Baker Books, USA. 2003) p.215- 216. 
325 Cf Ibid p.216. 
326 In Ibid p.216. 
327 Ibid p.217.  
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живота; който вярва в Мене ще живее дори и да умре, и всеки, който е жив и вярва в 

мене никога няма да умре…“328 Павел го казва по този начин: „И вие бяхте мъртви в 

своите престъпления и грехове, в които преди сте ходили според курса на този свят, 

според княза на въздушната власт, на духа, който сега работи в синовете на 

непокорството“.329 Но когато сме новородени, ни сме „съживени с Христос…и ни 

възкреси с Него…“330 В Христос, следователно, ни е била дадена небесна позиция. Това 

се случва преди, а не след Второто пришествие. Това е духовно възкресение и се случва 

при обръщането на вярващия. Над тези, втората смърт няма власт. Вярващите никога 

повече няма да умрат духовно. Те могат да умрат физически, но духовете им са живи в 

Христос завинаги. 

 Второто възкресение е физическо възкресение. За невярващи, които умират без 

да изповядат Господството на Христос над живота си, това означава да бъдат 

възкресени за вечно наказание: „Останалите от мъртвите не оживяха докато не 

свършиха хилядата години“.331 Тези, които са умрели във вярата тогава са облечени 

във възкресенски тела.  

 

Последния съд все още не е дошъл 
 

 Йоан пише Откровението само няколко години преди разрушаването на 

Ерусалим и на храма, придружено от всичките зверства на нашествието. Това обяснява 

спешността, която идва чрез неговите писания, например „…нещата, които скоро 

трябва да се случат…“ и „времето е близо“.332  

 Много от това, което Йоан видя на остров Патмос вече се е случило през 70 г. сл. 

Хр. То е била разбрано и оценено от християните през първи век поради 

преобладаващите обстоятелства по онова време. Обаче, няма да е мъдро да ограничим 

нашето тълкувание на книгата Откровение до това, което се е случило буквално в онези 

дни. Това е подхода на историците, които често откриват себе си в лабиринта на 

потенциални исторически приложения, които размътват водите вместо да ги 

избистрят.333 Не можем да пренебрегнем пророческата стойност на книгата 

Откровение. Както беше посочено в глава 2 на тази книга, ще има една последна изява 

на беззаконие в този свят. Това ще включва проявления на духа на антихриста и духа 

на Езавел, наред с другите неща в края на този век, точно преди последния съд. В 

притчата за житото и плевелите, Исус предупреди учениците Си да не насилват 

отделянето на житото и плевелите. „Оставете ги да растат заедно до жътвата; а 

във времето на жътвата Аз ще кажа на жътварите: ‘Съберете първо плевелите и ги 

вържете на снопове, за да ги изгорите; а житото съберете в хамбара Ми’“.334 

Веднъж когато покорството в многочленното тяло на Христос стане пълно, 

непокорството ще стане поразително очевидно.335               

 Творението е все още в родилни мъки, чакайки да види изявяването на Божиите 

синове и то най-накрая да се освободи от робството на покварата в свободата на славата 

                                                           
328 Йоан 11:25-26. 
329 Ефесяни 2:1-2. 
330 Ефесяни 2:5-6. 
331 Откровение 20:5. 
332 Откровение 1:1-3. 
333 Katterjohn, Arthur. The Tribulation People (Creation House, USA. 1975) p.76. 
334 Матей 13:30. 
335 Битие 15:16 и 2 Коринтяни 10:6. 
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на Божиите деца. И гаранцията, че това освобождение ще се случи е факта на 

обитаването на първите плодове на Божия Дух в истинските вярващи.336  

 Време е за изкупената общност да се надигне в своята истинска идентичност и 

да осъзнае своята цел да партнира със Святия Дух, за да води историята към своя край. 

 

 

Осем – НАДИГАНЕ В НАШАТА ИСТИНСКА 

ИДЕНТИЧНОСТ 
 

 В главите водещи до тази, аз положих усилия да изложа и разруша основната 

рамка, която поддържа диспенсационния възглед за последното време. Вярвам, че 

читателя е успял да види, че последното време е дошло с Исус при първото Му 

пришествие: че сега живеем в един период наречен „между пришествията“ – период 

също известен като „църковната ера“. В този век има такива вярващи, които – поради 

Божието Слово и Святия Дух в тях – са вкусили от силите на идния век. Тези вярващи 

имат растящо съзнание за факта, че имат определена роля, която да изиграят в 

окончателното прекратяване на този век – роля, която могат изиграят само поради 

обитаващата в тях продължаваща работа на Святия Дух. 

 Тези вярващи не търсят да избягат от този свят поради влошаващите се условия 

около тях. Вместо това, те все по-вече съзнават факта, че този (Святия Дух), който 

живее в тях е по-велик от този (духа на беззаконието), който е в света; че Исус седи от 

дясната страна на Татко, чакайки докато враговете Му са направени на столче под 

краката Му! Има все по-голямо съзнаване, че отговорността лежи върху вярващите да 

партнират със Святия Дух, така че Исус да може да представи на Себе Си, църква без 

петно или бръчка при Своето завръщане. Тази църква няма да бъде бореща се църква, 

нуждаеща се да бъде избавена от силите на тъмнината. 

 За тези вярващи, молитвата: „Твоето царство да дойде, Твоята воля да бъде на 

земята както е на небето“ никога не е означавала някакво религиозно изказване или 

просеща молитва. По-скоро, тя е означавала декларация на вяра, потвърждаваща 

убеждението, че земята и всичко, което има по нея все още е на Господа.337 

 

…И на Неговия Христос 
 

 Все още предстои да видим последната изява на това, което Йоан видя докато 

беше на остров Патмос: Царствата на този свят трябва да стана царствата на нашия 

Господ и на Неговия Христос!338 Йоан също така чу един силен глас деклариращ: 

„Сега спасението, и силата, и царството на нашия Господ и на Неговия Христос 

дойдоха…“339 Въпреки че Исус постигна победата в Своята смърт и възкресение, за 

корпоративния Христос остава най-накрая да изпълни тази победа. Аз съм съгласен с 

Варнър, който разсъждава, че „е време Христос да бъде напълно изобразен в хората. 

                                                           
336 Римляни 8:19-23. 
337 1 Коринтяни 10:26. 
338 Откровение 11:15. 
339 Откровение 12:10. 
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Каквото и да сме правили, за да се измъкваме от отговорността на това висше 

призвание, трябва да престане“.340 Словото трябва да стане плът отново – този път в 

корпоративния Син. 

 

Четиридесет и второто поколение 
 

 Матей 1:1-17 съдържа родословието на Исус Христос (моля ви забележете 

използването и на Исус и на Христос тука). Стих 17 казва: „И така всички поколения от 

Авраам до Давид са четиринадесет поколения; от Давид до изселването във Вавилон, 

четиринадесет поколения; и от изселването във Вавилон до Месията, четиринадесет 

поколения“. Броейки предишните поколения в стихове 1-16, обаче, ние откриваме, че 

от изселването във Вавилон до времето на Христос, има само тринадесет поколения, а 

не четиринадесет. Поглеждайки внимателно, забелязваме, че има тринадесет поколения 

до раждането на Исус. Четиринадесетото поколение, което е поколението на Христос 

следователно, трябва да има по-дълбоко значение. 

 Това четиринадесето поколение, 42то, ако разглеждаме всичките поколения от 

Адам, е корпоративния Месия, тялото на Христос. Това включва всички онези, които са 

били новородени, т.е., преселени от царството на тъмнината в царството на Божия 

любим Син, през всичките поколения след възнасянето на Исус. Исус сега е 

федералната глава на тази свята нация! 

 Пророк Исая заявява относно идващия Месия: „Защото дете ни се роди, син ни 

се даде; и управлението ще почива на раменете Му; и името Му ще бъде Чудесен 

Съветник, Бог Могъщ, Вечен Баща, Княз на Мира“.341 Метафората, която Павел 

използва, за да опише изкупената общност е „тялото на Христос“, от което „раменете“ 

са част. Той също обяснява, че „…както тялото е едно, но има много части, и всички са 

части на тялото, въпреки че са много, то е едно тяло, така е и Христос“.342  

 През последните две хиляди години много поколения са дошли и са си отишли. 

Някои от тях, особено след реформацията през 1515 година, са вземали на сериозно 

своята отговорност да живеят като победители, докато други са били доволни да чакат 

пасивно за божествена намеса. Диспенсационализма е подхранвал това желание в 

много християни да предадат земята и да отидат на небето. 

 Следователно остава, едно поколение – завършващото поколение – без което 

завършените дела на Исус никога няма да бъдат напълно изявени. Без тях, всички 

онези, които са умрели във вярата без да получат обещаното, няма да бъдат направени 

съвършени.343 Онези вярващи, върху които са дошли краищата на вековете, ще 

преживеят увеличаване на вярата и помазанието предадени чрез предишните 

поколения. Те ще пораснат в Него, Който е Главата и ще видят Христос изявен в 

пълнотата на Своето тяло. Сатана трябва най-накрая да бъде смазан под краката им, и 

правейки  това, те ще пресъздадат победата на Голгота. Този един корпоративен 

човек ще пресече финалната линия победоносно! До тогава, Исус ще бъде държан в 

небесата. Възстановяването на всичко, за да което е говорено от пророците от миналото 

първо трябва да се случи. Само тогава Той ще се върне!344    

                                                           
340 Varner, K. The Time of the Messiah (Destiny Image Publishers, USA 1996) p.72. 
341 Исая 9:6 (Курсивът е добавен). 
342 1 Коринтяни 12:12. 
343 Евреи 11:40. 
344 Деяния 3:21. 



ЦЪРКВАТА, КОЯТО Е ОСТАВЕНА 

 

84 

 

 Исус, главата, ще се свърже само с това, което е от Неговата природа. Тялото на 

Христос не може да бъде с различна природа или да има две природи. Смокинята не 

произвежда маслини.345 Твърде дълго църквата е произвеждала смесица. Ние сме 

призовани да станем участници в божествената природа, и няма се предвид това да се 

случи някой ден в небето. 

 Неговото слово няма да се върне при Него празно без да извърши това, за което 

е било изпратено.346 Докато не е възможно да се отдели последната консумация на 

царството от това, което Бог е направил в историческата личност и мисии на Исус, 

Неговата мисия ще бъде непълна без много синове да дойдат в слава. Може ли това да е 

причината, поради която пророците от миналото видяха само едно идване на Месията? 

Идването на Исус Месията преди 2000 години ще бъде завършено когато словото 

отново стане плът – този път в корпоративния Месия, Сина проявен в синовете. 

 Изкупената общност трябва наново да погледне в дълбочина идентичността и 

функцията на този корпоративен човек. Това няма да е възможно без да направим 

промяна на парадигмата в мисленето ни. Толкова дълго сме били отделени от Този, 

Когото се е предполагало да изявяваме. 

 Петкратните служения както са записани в Ефесяни 4:11 никога не са били 

замислени просто да стават позиции или титли в църквата. Тяхната задача е много ясно 

изписана: да изградят тялото на Христос и да го доведат до мярката на ръста, който 

принадлежи на пълнотата на Христос. Тъй като понастоящем преживяваме нов сезон, в 

който служенията на апостола и пророка особено избухват в ново измерение, искрените 

вярващи и дори църкви трябва да се приближат към тези служения, които да им 

донесат корекции и точност на остарелите теологии. Много от старите структури може 

да са послужили за някаква цел в миналото, но сега трябва да бъдат ъпгрейтнати 

(подобрени), а в някои случаи прекратени, дори разтурени.       

 

Въпроса Христос 
 

 Тоузър в едно от най-страхотните си религиозни писания, има да каже това 

относно въпроса Христос: „Тези знаменити европейски художници, чиито творби 

украсяват великите световни галерии за изкуствата, без съмнение са направили най-

доброто, за да обрисуват нашия Господ. Те са били ограничени, обаче, от техните 

лични представи за Предмета. Да бъда искрен, аз не искам да държа в ума си някаква 

недостойна представа за моя божествен Спасител. Ние християните трябва ревностно 

да желаем Святия Дух да ни скицира истинския и преобразяващ портрет на Исус 

Христос в нашето вътрешно същество! Нашата наслада трябва да бъде в увереността, 

която живее в нас, миг след миг. А тази увереност трябва да дойде от Божието свято 

Слово. Вие лично желаете ли с мен Святия Дух да потопи четката Си и да започне да 

рисува по платната на нашите души един жив портрет на Исус Христос, изпълнен с 

кръв и огън?“347    

 Тези, които са познавали Исус през земното Му ходене трябва да им е било 

трудно след като Той си е заминал от земята и е отишъл при Татко. За тези и за всички, 

които са искали да Го познават, апостол Павел предлага този съвет: „…въпреки че сме 

                                                           
345 Яков 3:11. 
346 Исая 55:11. 
347 Tozer, Tozer on the Holy Spirit (Christian Publications Inc. USA. 2000) p.June 20. 
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познали Христос по плът, сега вече не Го познаваме по този начин“.348 Това 

откровение трябва да е дошло към Павел скоро след като направи своята защита пред 

цар Агрипа, защото, от това, което можем да открием в Писанието, това е бил 

последния път, когато той говори за Исус от Назарет, Който е ходил по земята като 

Човешкия Син. От този момент нататък, Павел започва да расте в откровението на 

Христос, сега седящ в небесата, но Който едновременно присъства във вярващата 

общност чрез Святия Си Дух. Тогава не е изненада, че той беше апостола, на когото 

беше дадена благодат да прокламира прославения Христос, особено, но не само, на 

езичниците.349 Казвам не само на езичниците, но също и на онези юдеи, които са 

чувствали, че Исус Назарянина е дошъл единствено за тях.     

 Някои от въпросите нуждаещи се от отговор – особено в светлината на 

претеристките възгледи, дискутирани в предишни глави – включват следното: каква 

среда ще ускори завършването на този век и ще ни изстреля в идния век? Каква 

атмосфера ще ускори узряването на корпоративния Христос? 

 

Силата на обещанието 
 

 Исус каза на учениците Си, че се връща. За християните това е най-важното 

послание, което да вярват за бъдещето. Както казва Питърсън: „Практичния ефект на 

това убеждение е да зарежда всеки миг от настоящето с надежда“.350   

 Защо пък езика на обещанието? Молтмън казва: „Обещанието известява 

идването на все още не съществуваща реалност от бъдещето за истината“.351 То има 

ДНК-то на вярата, без която е невъзможно да се угоди на Бог. 

 Есхатологията е езика на обещанието. Ние видяхме в предишните глави, че 

есхатологията говори за Христос и за Неговото бъдеще. Обещанието за идващия Месия 

минаващо през целия Стар завет, беше изпълнено в Христос. „Всичко, което Бог беше 

обещал беше подпечатано с Да-то на Исус“.352 

 Но не свършва до тук. Първото идване на Исус не беше края на обещанието. 

Неговото скорошно идване събужда очакването в Неговите последователи за едно по-

велико (част от) бъдеще. Павел казва: „…в Христос Исус обещанието на Авраам може 

да дойде за езичниците, така че да приемем обещанието на Духа чрез вяра“.353 Както 

видяхме по-горе, Святия Дух е даден като залог или гаранция за повече, което ще дойде 

– есхатона на изпълнението. 

 Ето как Бог е избрал да го направи: Той дава слово и това слово съдържа 

обещание. Обещанието разпръсква надежда в нас, а тази надежда активира вярата. 

Начина, по който си присвояваме обещанието е чрез вяра. Бог направи обещание на 

Израел в миналото, че те ще влязат в Неговата почивка, но те не успяха да влязат, 

защото не смесиха обещанието с вяра. „Следователно остава една съботна почивка за 

Божиите хора…“ И казвайки това, автора на посланието към Евреите продължава: 

„Защото Божието слово е живо и мощно…“354 Това посочва условието, че когато 

                                                           
348 2 Коринтяни 5:16. 
349 Ефесяни 3:1-5. 
350 Peterson, E. Introduction to Thessalonians Message Bible. 
351 Moltmann, J. Theology of Hope (SCM Press, UK. 1967) p.85. 
352 2 Коринтяни 1:20 (Msg). 
353 Галатяни 3:14. 
354 Евреи 4:12. 
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Божиите хора сега чуват словото чрез вяра и му се покоряват, обещанието ще се 

придвижи към изпълнение. Чрез вяра и търпение наследяваме Божите обещания. 

 Но всичко това започва с надежда. Без надежда вярата отпада. Това беше в 

надежда срещу надеждата, че Авраам (нашия баща на вярата) повярва.355 Във всяко 

обещание на Бог скритото бъдеще се обявява и упражнява своето влияние върху 

настоящето чрез надеждата, която събужда.356    

 Тази надежда е, която поддържа вярващия християнин непримирен с настоящата 

реалност, за да бъде примирен единствено при крайното изпълнение на Божиите 

обещания. 

 

Бременни с бъдещето 
 

 Винаги когато получим слово от Господа с вяра, ние ставаме бременни с 

бъдещето. Исус беше заченат в утробата на Мария по същия начин. Когато ангела 

освободи пророческото слово към нея – въпреки че не можеше да го схване с ума си – 

тя го прие с вяра. „…да ми бъде според твоето слово“.357 После Святия Дух я осени. 

По същия начин, умели служения на Новия завет са призовани от Бог да освобождават 

живо слово всеки ден. Тези, които приемат това слово с вяра, скоро ще се намерят „с 

дете“ – бременни с бъдещето! 

 Молтмън правило разбира, че по същество, самото божествено обещание 

съдържа силата за своето изпълнение във верността на Бог, който е обещал. Бога, 

Който е обещал също е верен и да го изпълни. Но в този велик план за последното 

време, Бог е решил човека да има роля, която да играе. Силата на обещанието да се 

постигне изпълнението повече не лежи единствено във верността на Самия Бог, но в 

покорството на вярващия.358 

 

Уголемени в чакането 
 

 С приемането нетленното семе на живото и пребъдващото Божие Слово, процеса 

е започнал. Това ново създание в нас не може вечно да се храни с мляко; ние трябва да 

се придвижим към твърда храна, работата на праведността.359 Вярващите трябва да се 

събудят за истинската си идентичност в Христос. в този процес на растеж, ние скоро 

оставяме това съзнание за грях, което е уловило в капан без брой вярващи, държейки ги 

заложници на чувствата за недостойнство и само-осъждение. Голяма част от това е 

свързано с нашата духовна диета, словото, което приемаме; поученията, на които сме 

изложени. Децата трябва да пораснат, за да станат зрели синове, и много синове ще 

станат бащи в духа.360 В същност, Павел ни увещава да растем в Христос, главата. 

„…повече да не бъдем деца, мятани насам натам от вълни и носени от всеки вятър на 

доктрина, чрез измамата на хора, чрез лукавство в измамни интриги; но говорейки 

                                                           
355 Римляни 4:18. 
356 Moltmann, J. Theology of Hope (SCM Press, UK. 1967) p.18. 
357 Лука 1:38. 
358 Moltmann, J. Ibid. p.123. 
359 Евреи5:12-13. 
360 1 Йоан 2:12-14. 
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истината в любов, да растем във всички аспекти в Него, който е главата, Христос…“361 

Ако някога е имало слово, от което църквата на 21ви век да се е нуждаела, то това е това 

слово! 

 Трагично нещастно е, и все пак не е изненадващо, че очевидно изопачени 

доктрини относно изявените Божии синове са се появили през последните години. 

Сатана желае да отклони истинския търсач от истинското нещо заложено тука. Едно от 

тези неща е „синовството“. Синовството просто говори за тези (мъже и жени), които са 

зрели и които разбират набляганията поставени върху корпоративното. Това, което 

действително означава това, когато говорим за изявяването на Божиите синове е 

корпоративното изявяване на СИНА в синовете или групата от зрели вярващи. 

 Някои пионери в духа може дори да са се обезсърчили от това, което изглежда 

като забавяне в пароусията, но те не са единствени. Сътворения свят чака да бъде 

освободен от робството на покварата! Продължаващото безсмислие трябва да бъде 

разчупено.     

 Обаче, това освобождаване няма да се случи, преди Божиите синове да са 

освободени. Павел описва трудните времена на болка в света като родилни болки: „Те 

не са само около нас; те са в нас. Божия Дух ни събужда отвътре. Ние също 

чувстваме родилните болки. Тези стерилни и безплодни тела копнеят за пълно 

избавление. Ето защо чакането не ни отслабва повече отколкото отслабва една 

бременна майка. Ние сме уголемени в чакането. Ние, разбира се, не виждаме какво ни 

уголемява“.362 Докато не дойде последния пробив, Святия Дух е Единствения, Който 

може да превърне нашите неизразими стенания и болезнени стонове в значителни 

молитви пред Татко. 

 Възможно  ли е вярващите да елиминират допълнително забавяне?  Нека да 

видим някои пасажи от Писанието, които могат да ни дадат някакво прозрение. 

 

Внимателно взиране 
 

 Както учениците се взираха внимателно в небесата докато възкръсналия Исус 

заминаваше в облака от свидетели,363 така и ние никога не трябва да губим фокуса на 

апостолското виждане за Неговото завръщане. Ангелите казаха на онези ученици, 

които гледаха изпълнени с копнеж докато Исус изчезваше в облака, че Той ще се върне 

точно по същия начин. Това изявление съдържа повече от това, което първо виждат 

очите, както беше посочено в една по-предишна глава. По същия начин, по който 

апостолите се взираха внимателно в заминаващия Исус, апостолите в този сезон имат 

функция. Петър намеква, че това е това интензивно „очакване“ на идването на Господа, 

което ще „ускори“ деня.364 Автора на Евреите пише: „Въпреки че Христос е бил 

принесен, за да поеме върху Себе Си и да понесе като товар греховете на мнозина 

веднъж и завинаги, ще се яви втори път, не за да вземе някакъв товар на греха нито 

да се занимава с грях, но да доведе до пълно спасение онези, които [пламенно, 

постоянно и търпеливо] чакат и Го очакват“.365  

                                                           
361 Ефесяни 4:14-15.   
362 Римляни 8:23-25 (Msg). 
363 Деяния 1:10; Евреи 12:1; Матей 17:1-5. 
364 2 Петрово 3:12. 
365 Евреи 9:28 (Ampl). 
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 Този фокус на сърцето е, който прави вярващите силни, когато духа на този век 

в цялото си лукавство се опитва да ги измори. Това отношение на сърцето е 

насърчавано във всички притчи, в които Исус говори за Своето завръщане. Вярата на 

вярващия се протяга към бъдещето. Сам Исус каза, че сме блажени, когато сме гладни 

и жадни за правдата, защото ще бъдем наситени. Следователно, благословението е 

върху онези, които, въпреки че им е било обещано изобилие, изглеждат богати само в 

глад и жажда! Въпреки че това може да звучи като противоречие, в това е, където 

надеждата трябва да докаже силата си. 

 Възможно ли е тогава, това забавяне в пароусията (само на външен вид или в 

действителност) да служи като някаква функция? Отговора трябва да бъде намерен в 

това, което Бог е възнамерявал за църквата на земята. 

 

Победоносната църква 
 

 В Христос, Бог най-накрая е разкрил Своя план, който е бил скрит за векове – 

една победоносна църква! В този план ние откриваме една друга част от отговора, 

който ще ни помогне да разберем защо все още не виждаме всичко да е подчинено на 

Христос. 

 Вместо да бъде държана в плен от едно безплодно, безсмислено съществуване, 

чакайки изкупление от тази земя както диспенсационалистите биха ни накарали да 

вярваме, Божиите разнообразни изразявания на сила и енергия никога не стават 

застояли. Динамичната активност на обитаващия Свят Дух във вярващия винаги е 

готова да упълномощи онези, които ще участват в крайното изпълнение на победата 

постигната от Исус при първото Му идване. 

 Павел обяснява: „…да освети какво е управлението на тайната, която за векове е 

била скрита в Бог, Който е създал всичко; така че разнообразната Божия мъдрост сега 

да бъде направена позната чрез църквата за управниците и властите в небесните 

места. Това е в съответствие с вечната цел, която Той извърши в Христос Исус, нашия 

Господ…“366  

 Дали цялата изкупена общност ще участва в горната демонстрация, не е ясно 

заявено в Писанието,367 но едно нещо е ясно: истинските синове, победоносната 

църква, ще демонстрира завършените дела (извършени при първото идване на Исус) на 

началствата и властите в небесни места! Тази демонстрация е причината за войната. 

Голямата лъжа ще бъде изобличена. Войната не е за това кой ще спечели; тя е, за да се 

демонстрират завършените дела извършени чрез Христос в изкуплението. Победата 

постигната на Кръста беше пълна. Исус дойде, за да разруши делата на дявола, а също и 

за да покаже на открито самия Сатана. Тези синове, които са дошли в слава  просто ще 

приложат тази победа.368   

 

Взаимоотношението баща-син 
 

                                                           
366 Ефесяни 3:9-11 (Курсивът е добавен). 
367 Писания като Евреи 2:10; Римляни 8:14, 19 и Откровение 12:5 могат да означават, че не всички 

новородени вярващи са достигнали до пълна духовна зрялост на този етап. 
368 Римляни 16:20. 
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 Тази есхатологична надежда е била опазена жива във взаимоотношението между 

духовни бащи и техните духовни синове през вековете. Приемствеността е била 

запазена чрез предаването на видението от едно поколение на друго. Можем ли да 

разберем, тогава, защо врагът се е борил с този принцип с всичката си сила? Както 

обикновено, врага е замърсил тази истина с фалшиви духовни бащи, които са 

злоупотребявали с авторитета си за собствена печалба. Искрения търсач обаче, скоро 

ще осъзнае, че Сатана произвежда Исмаил само когато знае, че истинския Исаак е на 

път. Важността на взаимоотношението баща-син като необходимия мех, за да може 

Господ да извърши това, което иска да извърши сега, е изтъкната в този настоящ 

апостолски сезон! Където това взаимоотношение съществува, както беше в ранната 

църква, местните църкви ще функционират като домочадия или семейства. Твърде 

дълго време до сега, институционализма е ограбвал църквите от тази жизненоважна 

съставна част на взаимоотношенията. А изпитанието на служението на истинския 

духовен баща е, че той ще бъде натоварен с това да види Христос напълно изобразен в 

своите духовни синове, както беше с апостол Павел!369  

 Исус пита дали ще намери вярата при Своето връщане. Тази златна нишка на 

вяра ще достигне най-високата си точка в подходящото въплъщаване в последното 

поколение от вярващи, когато се връща Христос. Напомнено ни е, че въпреки, че тези, 

които са били преди нас не са получили обещанието, те няма да бъдат разочаровани. 

„Тяхната вяра и нашата вяра ще се съедини, за да направи едно съвършено цяло, 

техният живот на вяра не е съвършен без нашия“.370 

 Много е жалко, че толкова много петдесятни и харизматични християни са 

ограничили функцията и помазанието на Святия Дух до „движение в дарбите“, често 

съпровождани от плитко тълкувание. Те безкрайно търсят Неговото присъствие, но 

пропускат да съдействат на Неговата личност. Докато е важно да не пренебрегваме 

нуждата, че вярващите трябва да се движат в дарбите на Духа,371 Той, Духа, извършва 

една по-дълбока работа в тези, които Му позволяват да дойде до тях като параклетос 

(Утешителя). Неговата функция включва установяването на благочестив характер, 

правейки ни участници в божествената природа! 

 Първостепенната функция на Святия Дух беше произнесена от Самия Исус 

малко преди разпъването Му. „Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема, и 

ще ви го открива“.372 Исус също така ни напомня, че когато Духа на истината дойде, 

Той ще носи свидетелство за Него (Исус).373 Когато гърците дойдоха искайки да „видят 

Исус“, Неговия отговор беше: „Чуйте внимателно: Ако житното зърно не е погребано 

в земята и не умре за света, то никога не е нищо повече от едно житно зрънце. Но, 

ако се погребе, то пораства и се възпроизвежда много пъти“.374 Със сигурност, най-

дълбокото разбиране на Писанието, е това изработено в сърцето на всеки вярващ 

посято от Духа, и резултата е, че света отново ще „види Исус“. Многосъставното тяло 

на Христос е в процес да стане реалност. Всяко око ще Го види! Смъртта и 

възкресението на Исус настлаха пътя за това. 

 Павел дори ни дава едно зърване на възкресенското тяло, което очаква светиите, 

когато казва: „Но, ако Духа на Този, Който възкреси Исус от мъртвите обитава във 

вас, то Този, Който възкреси Христос Исус от мъртвите ще даде живот и на 

                                                           
369 Галатяни 4:19. 
370 Евреи 11:40 (Msg). 
371 1 Коринтяни 12. 
372 Йоан 16:14. 
373 Йоан 15:26-27; Деяния 1:8. 
374 Йоан 12:21, 24 (Msg. Курсивът е добавен). 
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мъртвите ви тела чрез Духа Си, Който обитава във вас“.375 По-нататък той сочи към 

Христос след възкресението Му като Първите плодове на тези, които са починали.376 

Извода е, че други ще последват, и това е направено възможно единствено чрез 

обитаващия Святия Дух. 

 

Второ идване на Святия Дух? 
 

 До тук съм уверен, че читателя е добре осведомен за основната тема на тази 

книга, която е, не само да се изобличи смъртоносната стратегия на врага (зад 

диспенсационния мит), но също и да подчертае продължаващата и решаваща роля 

играна от Святия Дух когато идваме до края на този век. 

 Бащата, Сина и Святия Дух са едно, и всяко истинско четене на Писанието ще 

отразява тази истина, че всичко от Бог е едновременно въвлечено в работата на 

сътворението и на изкуплението през цялото време. Обаче, има едно схващане, в което 

Бога, Който „бащинствуваше“ своите хора в Стария завет, беше разкрит чрез Сина в 

Новия и изразен в църквата чрез Святия Дух след Петдесятница. Бог, Който 

присъстваше в Светая Светих и присъстваше в Сина, в наше време, е представен в 

обитаващия Свят Дух в църквата. В едно уникално показване на единството в 

действията на Триединството, ние никога не виждаме някой от тях в положение на 

независимост или признание. Бащата отвори небесата и обяви: „Това е Моя Син, 

слушайте Го!“ Исус направи ясно, че Той никога не върши или не казва нещо, без да 

вижда или да чува Баща Му да го прави или да го казва. Святия Дух винаги 

свидетелства за Христос. Това е нивото на единство, за което Исус се моли да бъде 

изявено в Неговите последователи.377 Когато света види това ниво на единство в тялото 

на Христос, те ще повярват, че Исус е изпратен от Бог, и евангелието ще бъде 

потвърдено в ушите им. 

 Ние сега сме привилегировани да живеем в ерата, в която Святия Дух носи 

последните докосвания за оформянето на Божия храм. Този храм, вярващата общност, 

ще бъде колективно свидетелство на многосъставния Христос на земята. 

 Аз имам силна предпазливост срещу всеки възглед, че изливането на Святия Дух 

в деня на Петдесятница беше последното и че няма да има друго изливане. Несъмнено 

първите апостоли имаха няколко следващи изливания или изпълвания с Духа, и ние 

знаем, че не е мъдро да поставяме пълен край зад нарастването на Божието управление. 

Факта за нашата постоянно разширяваща се вселена е само едно мощно свидетелство 

срещу подобно мислене. Всяка теология или рамка на компетенция, която ограничава 

Бог, се нуждае от нагласяне. 

 Когато разглеждаме работата на Святия Дух, може да ни помогне да изследваме 

значимостта на някои ключови пророчески модела. Мойсеевата скиния също така 

посочва към квалификациите необходими за влизането в третия двор. 

 

Мойсеевата скиния 

 

 Изучаването на Мойсеевата скиния като образец на разкриващия се план за 

църквата, от първата реформация на Мартин Лутер, подчертава един много важен 

                                                           
375 Римляни 8:11. 
376 1 Коринтяни 15:18. 
377 Йоан 17:21. 
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принцип. Външния двор бил отворен и достъпен за всички, които носели жертвите си 

на жертвения олтар ежедневно. Вътрешния двор бил достъпен само за свещениците, 

които служели там, грижейки се за трапезите за присъствения хляб, златния светилник 

и олтара за тамян. Третия двор, обаче, бил достъпен само за първосвещеника веднъж 

годишно. 

 Всяка част от мебелировката в скинията представя истина, която е била 

възстановена за узряващата църква. Едно детайлно изучаване на Мойсеевата Скиния, 

(познато като „клаузата на откровение на дядото“) е извън размера на тази книга. Това, 

на което бих искал да се фокусирам, обаче, е входа в третия двор. Той е бил известен 

като Светая Светих, и ни помага да разберем къде е църквата в тази фаза на 

възстановяване. 

 Само на ЕДИН човек, на първосвещеника, му е било позволено да влезе. Това, 

което също знаем от Евреи е, че олтара за тамян е бил преместен от вътрешния двор в 

Светая Светих.378  

 На какво е образ това? Просто на това: входа в последния трети двор на Божието 

присъствие, е възможен единствено въз основа на изкуплението, въплътено в ЕДИНИЯ 

корпоративен човек! Единството, както се моли Исус в Йоан 17:21, е необходимо 

условие за влизане. И това ще бъде улеснено от ходатайство и поклонение, което 

представлява олтара за тамян. 

 

Празника Шатроразпъване 

 

 Едно кратко разглеждане на значимостта на празника Шатроразпъване, ще 

подчертае важната функция на Святия Дух когато достигаме знаменития вход в третия 

двор, Светая Светих. 

 

Съграждащи блокове 
 

 Въпреки че главният ни фокус тука е „третия‘ празник, който е Празника 

Шатроразпъване, ние ще изпуснем нещо много важно, ако не разгледаме накратко 

създаването на този празник. В същност, тези празници са като съграждащи блокове; 

всеки един трябва да бъде на мястото си, за да може цялото нещо да има смисъл. 

 Всеки опит да се изследва значението на някой от образите и сенките на Стария 

завет без основно отнасяне към Исус, ще доведе до неточни заключения и приложения. 

 Както ще видим в символизма на тези празници установени от Господа за 

юдеите в Стария завет, ние ще бъдем изненадани от тяхното духовно значение, и 

особено от тяхната приложимост относно развиващия се Божий план за вярващия и 

църквата днес. Мястото не ни позволява да се спрем на многото детайли, които са 

толкова интересни. Много превъзходни книги са написани, даващи по-добри детайли за 

празниците. Има един по-голям модел, който изплува, обаче, който ще води гладния 

търсач в благоговение докато схваща красотата на Божията мъдрост от самото начало. 

Нищо, което Бог някога е установил не е без значение. 
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Пасхата  
 

Самият Бог беше, който установи Пасхата в нощта на Изхода на народа на 

Израел от Египет (Изход 12). Най-накрая дойде освобождението на една нация, която 

беше в робство повече от 400 години, и осъждението върху потисниците, беше 

съществен елемент. За всяко домочадие трябваше да бъде убито по едно агне без 

недостатък, и кръвта трябваше да се постави на входовете на къщата на всяко 

семейство. Това осигуряваше спасение за това домочадие, тъй като Господ порази 

първородните във всяка къща, където нямаше кръв на входа. Осъждението ‘отмина’, 

където кръвта беше вярно поставена на определения вход! 

Не е трудно да се види красивата пророческа картина на Божието Агне, което 

беше разпънато за нашия грях. Без проливането на кръв няма прощение. Същия 

принцип се намира в Левит 23, когато Господ обясни законите за тези празници. На 

Пасхата, свещеника трябваше да размаха сноп от първите плодове на жътвата пред 

Господа. Този пророчески образ беше изпълнен при възкресението, когато Христос 

стана първите плодове, първородния от много братя, които щяха да участват във 

възкресенския живот по-късно.  

Този празник съответства на външния двор в Мойсеевата Скиния. 

 

Петдесятница 
 

 За втория главен празник на юдеите, Празника Петдесетница, свещеника 

трябваше да размаха два хляба (както и две агнета) пред Господа. Изпълнението на 

този празник дойде на деня на Петдесетница, както е описано в Деяния 2. Числото ‘2’ в 

библията често символизира Христос и църквата. Така че размахването на двата хляба 

просто посочва Христос и Неговото Тяло, развяти пред Татко на деня на Петдесятница. 

Следователно можем да кажем, че църквата беше родена на Петдесятница. 

 Този празник съответства на вътрешния двор в Мойсеевата Скиния. 

 

Шатрите 
 

 По време на Празника Шатроразпъване (или Празника на Жътвата) на седмия 

месец, славното Божие присъствие става видимо върху скинията. Целия Израел трябва 

да стои на палатки гледайки славата през тези седем дена. Бог посещаваше Своите хора 

по един специален начин. 

 Когато Исус беше роден – което се случи на Празника Шатроразпъване – беше 

Му дадено името Емануил, което означава „Бог с нас“. Бог действително дойде да 

обитава временно с човечеството в личността на Исус. Както превежда Питърсън, 

Словото стана плът и кръв, и се премести в махалата.379    

 На това място е много важно да отбележим още един решителен принцип. 

Христовото въплъщение, разпъване и възкресение не бяха само, за да примирят 

човечеството с Бог, но, като пионер на нашето спасение, Той също така дойде, за да 

доведе много синове в слава. Татко постави всичко в подчинение под краката на Исус и 

                                                           
379 Йоан 1:14. 
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Го даде като глава над всичко за църквата, която е Неговото тяло, пълнотата на Този, 

който изпълва всичко във всички.380  

 Става въпрос за Христос И Неговото тяло! Както е Той, така сме и ние в този 

свят.381 Затова, Пасхата става наше лично преживяване. Вашето и моето избавление, от 

господството на греха, беше подпечатано когато дойдохме под Господството на Исус и 

станахме ново създание. По същия начин, когато приехме Святия Дух като залог за 

нашето наследство, Петдесятница също стана наша лична реалност в личния ни 

духовен растеж. 

 Сега какво да кажем за Празника Шатроразпъване, който съответства на Светая 

Светих в Мойсеевата Скиния? 

 Има ли някакво приложение на този празник за църквата от 21ви век? 

 На първо място, въпреки че някои вярващи християни все още празнуват 

Пасхата (обикновено съвпадаща с „Разпети петък“) както и Петдесятница (на някои 

места, събрания на ‘очакване’) на същите дати като тези в юдейския календар, ние 

знаем, че участието в опитностите символизирани от тези празници, не е ограничено до 

уговорени дати. Човек може да влезе в реалността на тези празници по всяко време.  

 По същия начин, Празника на Шатрите е бил една постоянно развиваща се 

реалност откакто се е родил Исус, преди 2000 години. Празнуването на този празник на 

определени дати от нашия календар служи само, за да ни напомни и да фокусира 

сърцата ни на предстоящо славно крайно изпълнение. 

 От многото красиви теми очевидни в Празника Шатроразпъване, една от най-

важните теми е тази за присъствието на Господа. В Стария завет славното присъствие 

на Господа беше видимо, когато блестеше над Светая Светих, особено по време на 

празнуването на Празника Шатроразпъване. Представете си всички племена излизащи 

от къщите си, правещи си малки палатки от палмови клонки и седящи в тях, гледащи 

славата върху скинията. Каква страхотна гледка трябва да е било това! Небето докосва 

земята! 

 Есхатологичната приложимост на този Трети Празник, обаче, се намира в 

следния принцип. Има едно преживяване, чакащо църквата, което ще стане реалност 

само когато оставим нашите индивидуалистични стремежи и наистина изявим 

ТЯЛОТО. По същия начин, както само на първосвещеника му беше позволявано да 

влиза в Светая Светих в храма на Мойсей веднъж годишно, така също това ще бъде 

ЕДИНИЯ КОРПОРАТИВЕН ЧОВЕК382 (единството, за което Исус се моли в Своята 

молитва в Йоан 17:21), който напълно ще преживее крайното изпълнение на Празника 

Шатроразпъване. Славата ни очаква в онзи ден. И славата на този последен дом ще 

бъде по-голяма от тази на първия! 

 Автора на Евреи ни предупреждава, обаче, че докато предишната (външната 

част на) скинията остава една призната институция и всее още стои, пътя за третия двор 

(Светая Светих) не е бил открит за всички.383 Отделно от остарелите манталитети и 

практики, които ни държат назад, е нужно много покаяние в по-широкото тяло на 

Христос, за постигане на собствените си (често) разделящи програми. Въпреки че 

завесата беше съдрана, когато Исус умря на Кръста и вярващите получиха достъп през 

                                                           
380 Ефесяни 1:22-23.   
381 1 Йоан 4:17б. 
382 Едва ли 100% от изкупената общност ще бъде част от това ниво на единство в определен момент. 

Обаче, Бог в миналото е работил чрез „остатъка“ или принципа на представянето. Ще се отдели една 

група от това единство, представляваща мнозинството. Сам Бог ще реши на какъв етап ще даде достъпа 

до Светая Светих.  
383 Евреи  9:8 (Ampl). 
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едни нов и жив път,384 определени човешки структури и амбиции все пак могат да ни 

ограбват от пълнотата на Божието обитаващо присъствие. Както го казва пророк Агей: 

„Време ли е за вас да живеете във вашите облицовани къщи, докато този дом остава 

пуст? …Домът Ми остава пуст, докато всеки от вас бяга в своя дом“.385        

 Когато празнуваме този Празник, следователно, това е пророческо събитие. Това 

е повече от събитие; то е декларация. Докато сме много запознати с историческите 

аспекти, ние сега се облягаме на последното, корпоративно преживяване на Неговото 

славно присъствие, изпълващо земята както водите покриват морето. Това 

означава…НАПЪЛНО! Очаквайки с копнеж Неговото идване, ние ускоряваме деня. 

Ние излизаме от нашите ‘домове’, всички минаващи по един път, а именно, 

прегръщайки обещанието на Господа с родилни мъки в сърцата си. И какъв ще бъде 

крайния резултат? „Последната слава на този (в последното време) дом ще бъде по-

голяма от тази на предишния…и в този дом ще дам мир“.386 

 

Друго корпоративно кръщение? 
 

 Изливането на Святия Дух в деня на Петдесятница несъмнено беше 

корпоративно кръщение. Учениците в горницата бяха заедно на едно място, когато 

дойде Духът. Ще има ли друго корпоративно кръщение като това в Деяния 2? 

  Докато е важно да видим, че има продължаваща работа в сърцето на всеки 

вярващ, докато отговаряме на Живото Слово с вика като този на Мария: „Нека да ми 

бъде, Господи, според Твоето Слово!“, аз не изключвам възможността за друго 

корпоративно кръщение. Тази важна функция на Святия Дух все още не е била 

напълно изпълнена. Ние трябва, обаче, да се придвижим от всички тези преживявания, 

които сме имали във втория двор – колкото и чудесни може да са били. Една по-голяма 

слава ни очаква когато преминем в това да преживеем пълнотата на Шатрите! И тук е, 

където поставям „второто“387 идване на Святия Дух. Докато вярващите са приели 

индивидуални изпълвания със Святия Дух, този път това ще бъде едно корпоративно 

преживяване, от което ще се появи „корпоративния човек“, който ще влезе в третия 

„двор“. 

 В края на Празника Шатроразпъване записан в Йоан 7, Исус извика: „Ако някой 

е жаден, нека да дойде при Мене и да пие. Този, който вярва в Мене, както каза 

Писанието: ‘От най-вътрешното му същество ще потекат реки от жива вода.’“ Но 

Той каза това за Духа, Който тези, които вярваха в Него щяха да приемат; защото 

Духа още не беше даден, понеже Исус още не беше се прославил.388 След този празник, 

Святия Дух ще потече от най-вътрешното ни същество! Това може да включва или да 

не включва специфично събитие. Растящия процес е, че Словото става плът отново в 

живота на всички онези, които приемат Словото и Духа. 

 На това място трябва да забележим едно сериозно предупреждение от устата на 

самия Исус. Какъвто и процес да носи това единство, то няма да се случи в резултат на 

                                                           
384 Евреи 10:19-20. 
385 Агей 1:4, 9. 
386 Агей 2:9. 
387 В този контекст, аз наричам това „второ“ изливане поради следната причина: „Първото“ посещение на 

Святия Дух беше когато Той осени Мария, когато тя зачена Исус. „Второто“ изливане беше на деня на 

Петдесятница, което аз наричам корпоративно изливане. „Първото“ доведе до раждането на Исус; 

„второто“ на корпоративния човек. 
388 Йоан 7:37-39. 
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организационните способности на човек. Ние трябва да направим място за Святия Дух 

и да улесним това, което Той иска да прави. Това ще бъде Неговата работа. Винаги 

когато човека се е опитвал да организира единство, то се е проваляло. Исус ни 

предупреждава: „Който не е с Мен, той е срещу Мен; и който не събира с Мен, 

разпилява. Затова ви казвам, всеки грях и хула ще се простят на хората, но хулата 

срещу Духа няма да се прости. Който изговори дума срещу Човешкия Син, ще му се 

прости; но който говори срещу Святия Дух, няма да му се прости, нито в този век 

нито в идния“.389 Нека по-скоро да работим рамо до рамо с молитвата на Исус за това 

единство! 

 

Духът на антихриста 
 

 Духът на антихриста е директно противоположен на Духа на Христос при 

работата във вярващия. 

 В глава 2-ра от тази книга аз посочих, че тази поляризация на корпоративната 

изява на антихриста от една страна, и Христос идващ корпоративно в Своето тяло от 

друга, ще се засили през предстоящите дни. Това е принцип: „змея“ винаги застава 

точно там, където „жената“ е готова да роди „мъжкото дете“.390  

 Павел свързва „човека на греха“ или „човека на беззаконието“ с антихриста. Той 

описва неговата активност в термини да бъде и срещу и на мястото на Христос. Този 

човек на беззаконието заема мястото си в Божия храм. Това потвърждава, че той ще 

функционира там, където Святия Дух е активен в онези, които, като цяло, са оформени 

в Божия храм. „Не знаете ли, че вие сте храма на Бог и че Божия Дух живее във вас? 

Ако някой човек разруши Божия храм, Бог ще го разруши, защото Божия храм е свят, и 

това е, което сте вие“.391 Този пасаж посочва без съмнение колко сериозно Бог гледа 

на процеса на Святия Дух в нас, Неговия храм! 

 Друго видение, видяно от Йоан докато бил „в Духа“ на остров Патмос, е 

картината за „змея“.392 Тази зла есхатологична фигура, според много учени, е също 

свързана с изявата на антихриста, търсещ поклонение. 

 Ужасяващата криптограма 666 и нейното тълкувание са хващали въображението 

на безброй хора през вековете, привличайки много спекулация. В глава втора на тази 

книга аз предложих едно тълкувание, което отмахва идеята за отделен индивид свързан 

с числото 666. Обаче, има голяма подкрепа на възможността да е имало човек по 

времето на написването на писмото, който да е отговарял на картината на този „звяр“. 

Споменаването на Йоан на „много антихристи“393 може да е било неговото 

предупреждение срещу отделни отстъпници както и срещу система на отстъпление.394 

 Джентри, чието мнение повтаря това на много учени относно ранното датиране 

на книгата Откровение, идентифицира Нерон, който е царувал в периода 54-68 г. сл. 

Хр., като г-н 666.395 Отделно от покварения му характер, еврейския правопис на името 

му, според математичната система, където всяка буква от азбуката си има и числова 

                                                           
389 Матей 12:30-32. 
390 Откровение 12:3-5. 
391 2 Солунци 2:3-4; 1 Коринтяни 3:16-17. 
392 Откровение 13. 
393 1 Йоан 2:18. 
394 Chilton in Sproul, R.C. The Last Days According to Jesus (Baker Books, USA 1998)p.177. 
395 Sproul, R.C. Ibid. pp. 145-149. 
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стойност (познато като гематрия) възлиза точно на 666.396 Според това буквално 

тълкувание това следователно може да означава, че това е човека на беззаконието, 

който ще заеме мястото си в храма, който бил разрушен по-късно през 70 г. сл. Хр. 

Дали този Нерон е образ на някой, който тепърва ще бъде изявен, вероятно е само 

някаква отдалечена възможност. Аз по-скоро бих се съгласил с мнението, че духа на 

антихриста, който е бил активен през църковната епоха, ще бъде силно изявен в 

корпоративния човек на греха преди великия Ден на Съда, който все още предстои в 

края на този век. 

 Добрите новини са, че тази изява на антихриста в света, накрая ще бъде 

унищожена от блясъка на пришествието на Христос в Неговото многосъставно тяло! В 

последната ни глава ще дискутираме последния напън да Го видим да изпълва всичко 

във всичко. 

 

 

Девет – КЪМ ПЪЛНИЯ РЪСТ 
 

Последния напън 
 

 Справили се с футуристичния начин на мислене, който ни оставя в един 

безсмислен вакуум, ние сега осъзнаваме, че до голяма степен сме се провалили да се 

възползваме от това, което е било извършено за нас от Христос, Който „…ни даде 

Своите скъпоценни и великолепни обещания, за да можем да станем чрез тях 

участници в божествената природа, като сме избягали от покварата, която е в 

света чрез похотта“.397 Улавянето на реалността за това кои сме в Христос, ни е 

направило да осъзнаем как понякога сме просили  това, което вече сме наследили като 

сънаследници с Него! 

 Сега Бог издига лидери с помазание за ‘завършване’, които да въведат хората в 

земята на обещанието. Въпреки че е имало пионерски апостолски лидери в много 

градове и страни през последните няколко десетилетия, сега се издигат по-млади 

апостолски и пророчески лидери. Един свеж корпоративен напън добива нова инерция 

в света, когато апостолските и пророческите лидери се намират и се допълват едни 

други. Сърцата на бащите се свързват със сърцата на синовете в истински заветни 

взаимоотношения. Този път те ще избегнат проклятието на земята.398 Повече няма да 

бъде „човека на часа със силата“ или холивудския стил индивидуалности, изграждащи 

име за себе си, като онези, които строяха кулата във Вавилон. Печатите са махнати от 

книгата и практичните реалности на царството са донесени на земята. Те имат 

откровение за Царя на царете! 

 

                                                           
396 Интересното наблюдение, че Откровение 13:18 гласи 616, а не 666, е обяснено чрез факта, че това е 

бил латинския правопис на името на Нерон, което е добавено към 616. Cf Sproul R.C. Ibid. p.188.  
397 2 Петрово 1:4. 
398 Малахия 4:6. 
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Целта на нашата инструкция 
 

 Рано или късно Божиите хора трябва да дойдат до тържественото осъзнаване, че 

Божия Дух е на земята днес като представител и Наместник на Самия Христос. в 

допълнение Той трябва да има Своето полагащо Му се Господство посред Своите хора. 

Как Той прави това? Той издига лидери отсред хората. Но тяхното лидерство е валидно 

само чрез ефикасността на помазанието, което носят. Това не е въз основа на техните 

естествени лидерски умения. Божията сила е направена съвършена в човешката 

слабост. Той не иска силната, динамична персоналност, а по-скоро иска някой, който, 

като Яков от миналото е бил лишен от собствената си естествена сила чрез докосването 

от ръката на Господа. Този вид лидер сега се надига от своя  сблъсък с Господа, една 

различна личност, носеща ново име „Израел“ (което означава „мощен с Бог“), и 

носейки в собственото си тяло неизличимия белег от своя сблъсък с Господа. Това 

лидерско ходене сега носи тази характерна неуверена стъпка, поради „свитото 

сухожилие“, постоянното напомняне за неговата човешка слабост и неустойчивост.399 

Мойсей имаше подобно преживяване. Неговата естествена сила, способности и ревност 

го оставиха в задния двор на пустинята за четиридесет години. Само след сблъсък с 

Господа, което беше упълномощаването на Мойсей, му беше дадено правото да изведе 

Божия народ от робството. 

 

Подходящо управление 
 

 Това, от което най-много има нужда на земята, повече от всяко друго време, е 

подходящо управление, което да партнира със Святия Дух, за да се представи всеки 

човек съвършен в Христос.400 Лидери, които продължават да наблягат на 

разработването на програми и методи, за да поддържат вярващите щастливи във 

външните дворове на християнството, обслужвайки консуматорския манталитет, ще 

намерят себе си дисквалифицирани в този сезон. Изисква се ново чувство за цел и тази 

цел е ясна – да се доведе Тялото до неговия пълен ръст. В продължение на няколко 

десетилетия от 50-те години насам, евангелизаторски служения са се трудили в много 

нации, за да доведат множества до преживяване на спасението, или може би по-точно, 

„да вземат решение за Исус“. Докато няма нищо лошо в това, и евангелизирането 

трябва да продължи, останалата част от пътешествието на вярващите се нуждае от 

повече внимание. Павел ни увещава да „…растем във всеки аспект в Него, Който е 

Главата, Христос“. Твърде дълго незрели вярващи са били „блъскани насам натам от 

вълните; носени от всеки вятър на доктрина, чрез измамата на хора, чрез 

лукавството в измамни планове…“401 Вярващата общност днес е по-голяма от всеки 

друг период в историята, но въпреки  това, в същото време тя има най-малкото влияние 

върху обграждащите я общности, от всякога преди. Има малко незначително влияние. 

Евангелизираната Африка, например, е много по-зле днес във всяка област от болести, 

                                                           
399 Warnock, G. From Tent to Temple (Canada, 1984) p. 45. 
400 Колосяни 1:28. 
401 Ефесяни 4:14-15. 
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престъпления, правосъдие, икономика и семейство, отколкото е била преди 

християнството да дойде на континента.402         

 Необходимо е ново духовно средство – нов мех! 

 Вместо да се протягаме за служителски титли и позиции, това, което е нужно е 

наистина да видим автентичните служения да правят това, което Павел ясно описва в 

Ефесяни 4. Въпреки че говорихме за това Писание в по-предишни глави, нека да го 

погледнем отново – този път в Разширената версия: Тези служения – апостоли, 

пророци, евангелизатори, пастори и учители – са дадени със следната цел: 

„…съвършеното и пълно екипиране на светиите (Неговите осветени хора), [за да 

извършат] работата на служене за изграждането на Христовото тяло (църквата), 

[Която да може да се развие] докато всички достигнем до единство във вярата и до 

разбирането на [пълното и точно] познаване на Божия Син, за да [можем да дойдем] 

до наистина зряло пълнолетие (завършеността на личността, което не е нищо по-

малко от стандартния ръст на съвършенството на Христос), мярката на ръста на 

пълнотата на Христос и завършеността, която се намира в Него“.403  

 Мнозина са се наслаждавали на ветровете на съживление и освежаване през 

годините. Бог е постоянно милостив, и ще продължава да има сезони на посещения по 

различно време и на различни места. Сезоните, обаче, по дефиниция не са 

продължителни, нито световни. Откликването към тях често разделя християните. Тези 

сезони отразяват Божията суверенна доброта; те идват въпреки нас, а не поради нас. 

Църквата е една торба с дупки, не можеща да побира Божиите благословения. Това, от 

което отчаяно се нуждаем е това, което носи едно трайно изразяване на живота на 

царството в християнските общности, за да могат те да повлияят на обграждащите ги 

култури и накрая да завладеят земята с царството. Служенията трябва да установят 

апостолски общества, които ще бъдат солта на земята и светлината на света.  

 Само в корпоративния Христос, разкриването на синовете, има подходяща среда 

за продължително изливане на Духа в последното време. Овид-едом преживя 

съживление за един кратък сезон, не поради родствена линия, но понеже се случи така, 

че той живееше до една неравност на пътя, където воловете се препънаха и ковчега 

едва не падна от каруцата. На първо място не се предполагаше ковчега да бъде в 

каруцата! Докато тази „нова каруца“ работеше за филистимците, това не беше трайно, 

понеже ковчега трябваше да се носи върху раменете на Господните свещеници в 

Израел. По подобен начин, западните търговски методи и дефиниции за успех могат да 

работят за известно време за църквите повлияни от духа на този век, но се намира един 

различен напън в тези общности, които са вкусили от силите на идния век. Всички в 

дома на Овид-едом бяха благословени! Обаче, ковчега не беше в крайното си място за 

почивка, което доведе до това сезона на благословение бързо да престане.404 Божия 

ковчег отново се поставя във възстановената Давидова скиния в наши дни, но този път 

ние не искаме да видим само едно сезонно благословение. Това трябва да бъде вечната 

скиния.405 Йоан го видя: „Тогава видях ново небе и нова земя; защото първото небе и 

първата земя преминаха, и повече нямаше море. И видях святия град, новия Ерусалим, 

слизащ от небето от Бог, приготвен като невяста украсена за съпруга си. И чух силен 

глас от престола, казващ; „Ето, скинията на Бог е сред хората, и Той ще обитава 
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сред тях, и те ще бъдат Негов народ, и Самият Бог ще бъде сред тях“.406 Святия Дух, 

Който е самото присъствие и Дух на Христос, е зает с това да заеме Своето обиталище 

в новата скиния на последното време; сърцата на Неговите хора. Ние откриваме една 

пророческа картина на това да се случва посред Празника Шатроразпъване в Йоан 7: 

„Но по средата на празника Исус влезе в храма, и започна да поучава. Тогава юдеите 

бяха удивени, казвайки: ‘Как този човек се е научил, като никога не се е образовал?’ 

Така че Исус им отговори и каза: ‘Моето учение не е Мое, а на Този, Който Ме е 

пратил.’“407 От този нов храм, построен върху основата на апостолите и пророците, 

като Самия Христос е краеъгълния камък, изразяването на сърцето на Татко ще потече 

към целия свят. В последния ден, великия ден на Празника Шатроразпъване в 

последното време, гласът на корпоративния Христос ще прозвучи от земята; „Ако 

някой е жаден, нека да дойде при Мен и да пие! Който вярва в Мен, както казва 

Писанието: ‘от най-вътрешното му същество ще потекат реки от жива вода.’“408        

 В много църкви, членовете и лидерите са загубили своя напън напред и хората 

имат глад да мигрират в следващото измерение на Бог, но неправилните основи ще 

трябва да бъдат махнати, за да се улесни прехода. В Коринтската църква ние виждаме 

как Павел и неговите съработници апостоли се справят с погрешни начини на мислене: 

„Ние разрушаваме спекулации и всяко високо нещо издигнато срещу познаването на 

Бог, и пленяваме всяка мисъл в покорство на Христос, и сме готови да накажем всяко 

непокорство, когато вашето покорство стане пълно“.409 Истинските апостоли ще 

донесат нагаждане на вътрешните структури на умовете на вярващите. Те също така ще 

направят същото и в местните църкви, с които са във взаимоотношение и където са 

поканени да направят това. За да разгледаме напълно този процес, ще е необходимо 

повече отколкото може да бъде включено тук. 

 

Чужденци в земята на обещанието? 
 

 Какво противоречие в един израз: чужденци в Земята на Обещанието! Това ли е, 

където е била църквата в продължение на две хиляди години – чужденци в земята на 

обещанието? Първите апостоли очакваха да видят завръщането на Христос по време на 

техния живот. Бяха ли те непременно сбъркали? Трябва ли просто да разглеждаме 

факта, че те вярваха, че живеят във века на изпълнението на божествените обещания, 

като апокалиптичен екстаз? Апокалиптичния възглед винаги е бил силна християнска 

традиция, и е разбираемо защо. Той разпръсква една есхатологична надежда, едно 

пламенно желание и копнеж да се види Бога на историята изведнъж да стъпва в света и 

да установява царството Си. Времето винаги се е виждало близо: скоро ще дойде 

царството Му! През историята на древния Израел, тази надежда често е била 

осуетявана. В края на краищата божествената победа не се е случила в техния живот. 

Това осуетяване разрушило ли е надеждата им? Не, това разочарование просто е 

послужило, за да усили техния копнеж. Точно преди възнесението на Христос, след 

много поучения за царството, дори учениците Му Го попитаха: „Господи, сега ли ще 

възстановиш царството на Израел?“410 Съгласен съм с Питърсън, който казва: 
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„Причината защо много от нас не вярват пламенно в Евангелието е понеже никога не 

сме му давали щателна проверка, хвърляйки трудни въпроси върху него, изправяйки се 

пред най-деликатните си съмнения“.411 Важно е обаче, да не правим същата грешка, 

която направиха израилтяните. Те очевидно не успяха да направят промяна на 

парадигмата; те не можеха да видят, че това никога не е било предназначено да бъде 

едно политическо царство. И Божието царство не идва със знамения, за да се 

забележи.412 Божието царство не е нито политическо нито институционно; то е 

взаимоотношение. 

 Това ме удари много силно преди много години, когато осъзнах, че толкова 

много от мъжете и жените на вярата са споменавани като чужденци в земята на 

обещанието; чужденци и изгнаници на земята, докато приветстват обещанието само 

отдалеч. Те са умирали без да получат обещаното. Разбира се те са угаждали на Бог със 

своята безпощадна вяра; без вяра не е възможно да се угоди на Бог. Но после също ме 

удари и това, че те ще бъдат усъвършенствани само чрез това поколение, което се 

намира във вярата при Второто пришествие на Христос. Сам Исус зададе въпроса: 

„Когато Човешкия Син дойде, ще намерили вярата на земята?“413     

 Ние трябва да разберем, че всяко поколение в определен смисъл е поколение на 

„последното време“, доколкото те са загрижени. Това е единственият им шанс да 

допринесат за усъвършенстването на тези, които са умрели във вярата преди тях. 

Тогава ще има това последно поколение точно преди Второто пришествие, за което 

Павел се моли: „Нека Сам Бог на мира да ви освети напълно; и нека духът ви, душата 

ви и тялото ви да бъдат напълно запазени, без петно при пришествието на нашия 

Господ Исус Христос“.414 Те ще пресекат финала не просто за себе си, но за всяко 

предишно поколение, което е умряло във вярата. Както при щафетното бягане, целият 

тим споделя победата когато последният състезател пресече финалната линия като 

победител. 

 Истина ли е, че народа на Израел трябваше да пътува четиридесет години преди 

да влее в земята на обещанието, или беше ли възможно да преминат само за няколко 

седмици? Със сигурност разстоянието не изискваше четиридесет-годишно пътуване. 

Дава ли ни Юда отговор на този въпрос? „Господ, след като избави хората от 

египетската земя, впоследствие унищожи онези, които не повярваха“.415 Подобно, 

изкупената общност сега е на повече от 2000 години напред по пътя от великото 

изкупление на Христос, когато Той плати пълната цена, давайки ни всичко 

принадлежащо на живота и благочестието.416 Възнамерявано ли е това да бъде така, или 

можеше ли църквата корпоративно да е преминала в своята земя на обещание отдавна? 

 

Живо слово 
 

 Очевидно това, което е необходимо сега повече от всякога преди е живото слово 

да бъде прокламирано на земята, което да мобилизира Божиите хора за действие. Във 

вековете след Христовото възнесение, ранната църква стана до голяма степен 
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обездвижена от летаргия. Може ли това да е поради загубата на апостолско видение за 

надвисналото завръщане на Христос? вярата идва от слушане на живото слово. 

Философиите и академичните човешки поучения, колкото и да са красноречиви, няма 

да изградят вярата в сърцата на хората.     

 След като изобличава неверието и непокорството на израилтяните в миналото, 

неуспеха им да съединят това, което са чули с вяра, автора на Евреи заявява: „Затова 

нека да се постараем да влезем в тази почивка, така че никой да не пада, като следва 

същия пример на непокорство. Защото Божието слово е живо, дейно, по-остро от 

всеки двуостър меч и пронизва до разделяне на душата и духа, на ставите и костния 

мозък, и е способно да отсъжда мислите и намеренията на сърцето“.417 

Отговорността върху истинските служения на последното време днес е да се придвижат 

от проповядването към служението на постоянно излизащото живо слово. Исус каза: 

„Човек няма да живее само чрез хляб, но чрез всяко слово, което излиза от Божиите 

уста“.418 Буквата убива, а духа оживотворява. Думите, които Исус говори са дух и 

живот. Едно апостолско слово със своето богато влагане тогава е достъпно чрез чуване 

с вяра.419 Трансформацията идва чрез обновяването на ума.420 Ефективното предаване 

изисква определено ниво на приемане на божествена истина, за да се случи промяна. В 

края на краищата ние ще бъдем съдени според това колко сме били променени в образа 

на Христос, а не просто според това колко нова информация, без значение колко е 

превъзходно учението, сме чули. В момента, в който вярващите чуят излизащо живо 

слово чрез вяра, става зачеване, и е освободен процес в тях. Запомнете думите на 

Мария: Нека да ми бъде според Твоето слово! Това е процеса , който се повтаря днес: 

вярващите са оплодени с обещанието, и Христос е заченат в сърцата им.421 Ние ставаме 

участници на божествената природа чрез обещанията.422 Въпреки че тази среща може 

да бъде предизвикана от дявола, крайния резултат е гарантиран, ако не се отдръпнем.423 

Това е, което прави християнството различно от другите религии. 

 Апостол Яков използва един термин от природата, за да обясни какво се случва 

когато става влагане в сърцето на вярващия. Когато словото идва, ние трябва да 

„…приемем с кротост присаденото слово, което може да спаси душите ни… бъдете 

изпълнители на словото, а не само слушатели, мамейки себе си“.424 За да се присади 

клонка във вече пораснало дърво, първо трябва да бъде отрязана рана в дървото с един 

остър нож и после някой взема малка прясна клонка и я поставя в нараненото място на 

зрялото дърво. Тази малка клонка след  това е внимателно затворена в издълбана 

снадка и увита плътно с кърпа. След един два дена кърпата ще бъде напълно напоена от 

сок, което налага да бъде сменена, както при някоя бинтована рана. Обяснението е, че 

дървото плаче поради раната, и докато то плаче, няма да има достатъчно сок за 

поддържане на живота на новата малка клонка. 

 Има цена за духовното влагане. Хенби ни напомня, че: „ние забравяме, че за да 

имаше Адам жена, той първо трябваше да бъде наранен и нещо да бъде взето от него, 

преди да имаше Ева. Ние не успяваме да си спомним, че за да има Христос църква, Той 

първо трябваше да бъде наранен, като потекоха кръв и вода от страната Му по сухата 

                                                           
417 Евреи 4:11-12. 
418 Матей 4:4. 
419 Йоан 6:63; Римляни 10:15-17. 
420 Римляни 12:2; Галатяни 3:2, 5. 
421 Галатяни 4:19; 1 Петрово 1:23. 
422 2 Петрово 1:4. 
423 Лука 4:1-13; Евреи 10:35-39. 
424 Яков 1:21-22 (KJV). 
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земя, и живота Му беше предаден на смърт, преди Той да има Невяста. Ние трябва да 

разберем, че за да се случи предаването, нещо трябва да се напрегне преди раждането, 

загуба преди печалбата, и смърт преди възкресението. Бог иска да обели кората на 

нашата душа. Той трябва да види рана през засегната дървесина на самозащита, с която 

покриваме себе си. Той трябва да прониже нашата фалшива фасада на себеправедност в 

нежната, плачеща част от нас. Има част в живота на всички нас, където може да се 

случи предаването. Където душата ни кърви и където сърцето ни се просмуква е 

мястото, където Бог ще издълбае проход, през който себето ще избяга и Божия Дух ще 

влезе. Господ не прави рана в живота ни за да ни нанесе болка, но Той знае, че само 

чрез разтворените места в нашето същество Той може да влее Своята сила и да посади 

Своята цел в нас“.425        

 

Докато  
 

 Думата „докато“ се появява в толкова много Писания. Това основно е сигнал, че 

предмета на изявлението е основен. Съдържа ли това вероятно повече отговорност от 

страна на вярващия отколкото често сме готови да допуснем? Нека да погледнем 

няколко такива пасажа в Писанието: 

„…защото ви казвам, че повече няма да го ям докато не се изпълни в Божието 

царство“.426  

„…и Той да ви изпрати Исус, определения за вас Христос, Когото небето 

трябва да приеме до периода на възстановяване на всичко, за което е говорил Бог чрез 

устата на святите Си пророци от древността“.427  

„Защото нетърпеливия копнеж на творението чака с нетърпение 

разкриването на Божиите синове. Защото творението беше подчинено на безсилие, 

не доброволно, но поради Този, Който го подчини, с надеждата, че самото творение 

също ще се освободи от своето робство на покварата в свободата на славата на 

Божиите деца. Защото знаем, че цялото творение стене и се мъчи с родилните болки 

до сега“.428  

„Защото Той трябва да царува докато постави всичките Си врагове под 

краката Си“.429 

„Дечица мой, с които отново съм в родилни мъки докато Христос се изобрази 

във вас…“430 

„…докато всички ние достигнем до единството на вярата, и до познаването 

на Божия Син, до зрелия човек, до мярката на ръста, който принадлежи на 

пълнотата на Христос“.431 

„…чакайки от тогава ДОКАТО ВРАГОВЕТЕ МУ БЪДАТ НАРПАВЕНИ ЗА 

СТОЛЧЕ ПОД КРАКАТА МУ“.432 

                                                           
425 Hanby, M. The Cost of Spiritual Impartation (Article, USA. 2003). 
426 Лука 22:16. 
427 Деяния 3:20-21. 
428 Римляни 8:19-22. 
429 1 Коринтяни 15:25. 
430 Галатяни 4:19. 
431 Ефесяни 4:13. 
432 Евреи 10:13. 
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„Затова, бъдете търпеливи, братя, до идването на Господа. Фермера чака 

скъпоценното раждане на почвата, бивайки търпелив за  това, докато получи 

ранните и късните дъждове“.433 

Всичките стихове споменати по-горе трябва да бъдат гледани в контекста на 

това къде е започнало Божието слово. При първото пришествие на Исус преди повече 

от 2000 години, Той беше словото направено плът. Но Той имаше една по-голяма цел в 

ума Си; първото Му пришествие беше само началото на процеса, който накрая щеше да 

надделее. Това беше (и все още е) да изпълни всичко! Исая поставя тази голяма 

картина в перспектива: „защото както дъжда и снега слизат от небето, и не се 

връщат там без да са напоили земята, а я правят да ражда и да произрастява, и дава 

семе за сеяча и хляб за ядящия; така ще бъде и Моето слово, което излиза от устата 

Ми; няма да се върне при Мене празно, без да извърши това, което желая, и без да 

успее за това, за което го изпращам“.434    

Със смъртта на Исус на Кръста и последвалото Му възкресение, една „вълна 

цунами“ беше освободена от небесата, която все още не е достигнала връхната си точка 

на земята. Словото няма да се върне празно, обаче, но напълно ще извърши това, за 

което е било изпратено! Живи послания трябва да отразяват евангелието на земята. 

Това „свършено е“ трябва да излезе на бял свят. Най-силното изразяване на „минало 

време“ се намира в израза „веднъж завинаги“. Когато Исус изговори думите: 

„свършено е“ на Кръста, цялото небе го чу. Но ушите на човечеството не го схванаха 

напълно.  Последствията от завършените дела все още трябва да бъдат присвоени от 

мнозина. Чрез изкуплението, човечеството беше условно върнато там, където Бог беше 

замислил да бъдат. „Така че както чрез едно престъпление дойде осъждение за всички 

хора, така чрез едно праведно дело дойде оправдание за живот за всички хора“.435 

Пълното въздействие от тази истина на Бог, възстановяването на всички неща 

изговорени чрез пророците в миналото все още предстои да бъде осъзната напълно. 

Тялото на Христос трябва да стане пълнотата на Този, Който изпълва всичко във 

всички.436 Ключа за начина, по който Неговото слово няма да се върне празно се 

намира в първосвещеническата молитва на Самия Исус: „…за да могат те всички да 

бъдат едно; както Ти, Татко, Си в Мен и Аз в Теб, така и те да бъдат едно в Нас, за 

да повярва света, че Ти Си Ме пратил. Славата, която Ти Ми даде Аз я дадох на тях, 

за да бъдат едно, точно както Ние сме едно; Аз в тях и Ти в Мен, за да бъдат 

съвършени в единство, за да познае свята, че Ти Си Ме пратил, и Си ги възлюбил, 

както Си възлюбил Мен“.437 Това взаимно проникване на Бог и човека не само ще 

потвърди евангелието, така че света наистина да повярва, че Исус наистина е 

Изпратения, но също така ще бъде това тяло, чрез което Той ще изпълни земята! 

Следващата славна фаза на Божието царство на земята не може да дойде напълно 

докато това мистично единство не се осъществи, и избраните на Господа не се свържат 

с Него със същата природа и единство, които съществуват между Баща, Сина и Духа. 

Можем да бъдем сигурни, че Исус не спира да се моли с тази молитва за Своите 

ученици; Той все още се моли това единство да се случи. И този път ни е гарантиран 

позитивен резултат. Новия завет няма да се провали; Самият Исус е гаранта!438 
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Исус хвърля повече светлина върху този невероятен процес на умножение. 

Когато гърците поискаха да Го видят, ето как им отговори Той: „Чуйте внимателно: 

Ако житното зърно не е погребано в земята, не умре за света, то никога не е нищо 

повече от житно зърно. Но ако се погребе, то пониква и се възпроизвежда много пъти 

повече“.439 Многото синове, които ще ходят по земята ще бъдат точно отражение на 

Него! Това беше Божието първоначално намерение, когато създаде Адам и Ева. Исус не 

само разруши делата на дявола, но Той се разправи с проблема грях веднъж завинаги, 

заличавайки свидетелството за дълга срещу човечеството и побеждавайки дори самата 

смърт. Той най-накрая застла пътя за това многосъставно тяло на Христос чрез 

работата на Святия Дух, да Гои изяви на света! Точно преди разпъването, Исус каза на 

учениците Си, че е по-полезно за тях да Си отиде, защото ако остане в личността на 

Исус, Святия Дух (Паракелтоса) няма да дойде. „Но когато Онзи, Духът на истината, 

дойде, Той ще ви води в цялата истина; защото няма да говори по собствена 

инициатива, но каквото чува, това ще говори; и Той ще ви открие какво ще дойде. Той 

ще Ме прослави, защото ще взема от Моето и ще ви го открива“.440   

 

Божието царство 
 

 Въпреки че бяха направени няколко коментара за Божието царство в тази книга, 

ред е на няколко заключителни забележки. В същност, темата за Божието царство 

заслужава цяла книга. Въпреки че вече много е изписано за това, нашето разбиране за 

тази огромна развиваща се реалност все още расте. 

 Човечеството е взело на сериозно само един аспект от първоначалния мандат, а 

именно да се умножава! То се е провалило в управлението.441 Когато Исус дойде преди 

повече от 2000 години, Той дойде, за да възстанови това, което беше изгубено, което 

включва мандата на управление. Нещо се е сбъркало в проповядването на евангелието 

през годините, когато обръщенците са поканвани да изповядват Исус като техен 

Спасител. Павел учи, че спасението идва по следния начин: „…ако изповядаш с 

устата си Исус като Господ, и повярваш в сърцето си, че Бог Го е възкресил от 

мъртвите, ще бъдеш спасен…“442    

 По същество Божието царство е свързано с Божието управление. Друг начин, по 

който да го опишем, е като Господството на Исус Христос. По практичен начин  

доколкото църквата е засегната, това управление трябва да се разкрива като нашия 

мандат да управляваме, когато вярващите се подчинят на Господството на Исус в 

живота си. Това първо се случва в нас.443 Яков го казва по следния начин: „Затова 

подчинете се на Бога. Съпротивете се на дявола и той ще бяга от вас“.444 

Поръчението да се отиде и да се правят ученици от народите445 няма да се случи по 

никакъв друг начин. Докато някой е наистина благодарен за всеки, който се ражда в 

царството като резултат от евангелски походи, настоящата картина на смут, беззаконие 

и тъмнина в народите подчертава нуждата от друго измерение на служение. Това 
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липсващо измерение е призива всичко да се подчини на Господството на Исус Христос. 

Както посочих по-рано, Исус сега седи в небесата докато враговете Му бъдат 

направени на столче за краката Му. Исус дойде с един фокус: „Аз трябва да 

проповядвам Божието царство и на другите градове, защото за тази цел бях 

изпратен“.446 Той също ни заповяда да правим същото. „Това Евангелие на царството 

трябва да бъде проповядвано по целия свят като свидетелство за всичките народи, и 

тогава ще дойде краят“.447 

 Отново, нека да не забравяме мощната роля на Святия Дух в установяването на 

Божието управление! Думата покорство изразява царско взаимоотношение. Това е 

състояние на сърцето на тези, които изповядват Исус Христос като Господ, което никой 

не може да направи без Святия Дух.448 Когато учениците попитаха Исус точно преди 

възнесението Му дали ще възстанови царството на Израел веднага, Неговия отговор 

посочи към Святия Дух. „Не е за вас да знаете времената или епохите, които Татко е 

определил чрез Собствената Си власт; но ще приемете сила, когато Святия Дух 

дойде върху вас…“449 Павел потвърждава, че проявлението на Божието царство на 

земята няма да бъде както е било в дните на Давидовото управление в Стария завет с 

всичките му празненства. „…защото Божието царство не е ядене и пиене, а 

праведност, мир и радост в Святия Дух“.450 

 Както е посочено в предишни глави, тези, които ходят под Господството на Исус 

Христос, са били избавени от властта на тъмнината, и пренесени в царството на Божия 

любим Син. Проблема за толкова много нови вярващи е, че не минава много след като 

са новородени, и те намират себе си в капан от църковната доктрина! Предмета на 

местната църква е от интерес само за онези, които вече са били пренесени в царството. 

Може ли липсата на точно прокламиране на евангелието на спасението като 

евангелието на царството, да е отговорна за разделенията сред Божиите хора? За да 

ходят вярващите в своя мандат на управление, те трябва да дойдат в това царско 

взаимоотношение – преданост към Господството на Исус Христос. 

 Единствения ефективен начин да се учат народите ще бъде когато апостолски 

служителски тимове (корпоративно) могат да съборят тези елементарни духове 

(стоичея451), държащи народите в плен и да разпръснат тъмнината със светлината на 

истината. Думите: „идете и правете ученици от всичките народи“ са предшествани от 

изказването на Исус: „Дадена Ми е цялата власт на небето и на земята. Затова 

идете…“ Затова само когато сме напълно подчинени на Този, на когото е дадена 

ЦЯЛАТА власт, можем да отидем В НЕГОВОТО ИМЕ, а това винаги е на основата на 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ. Това не е някаква магическа механична формула, която 

използваме. Исус предупреждава: „Не всеки, който Ми казва: ‘Господи, Господи’, ще 

влезе в небесното царство, а този, който върши волята на Моя Баща, Който е на 

небето, той ще влезе. Мнозина ще ми кажат в онзи ден: ‘Господи, Господи, не 

пророкувахме ли в Твоето име, и не изгонвахме ли демони в Твоето име, и не вършихме 

                                                           
446 Лука 4:43. 
447 Матей 24:14. 
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ли много чудеса в Твоето име?’ Но тогава Аз ще им заявя: ‘Аз никога не съм ви 

познавал; МАХНЕТЕ СЕ ОТ МЕН, ВИЕ, КОИТО ПРАКТИКУВАТЕ БЕЗЗАКОНИЕ’“.452  

 Това е тази църква, победоносната есхатологична общност, която ще 

демонстрира завършените дела на Исус на началствата и властите в небесните места! 

Напрежението ще се разруши и „все още не“ ще бъде обзето от „вече е“. Синовете на 

злия ще бъдат махнати от Божието царство и синовете на царството ще блеснат в 

царството на техния небесен Баща.453 Тогава ще се чуе силен глас, като звука на много 

води! Гласа на Господа ще се чуе на земята чрез много съдове изпълнени с Неговия 

Дух. Музикантите на Вавилон повече няма да се чуват в земята, а по-скоро нов звук от 

песента на Мойсей и на Агнето чрез изкупените!454   

 Молитвата ми е не само тялото на Христос да направи повече от достатъчно 

място за Святия Дух, за да завърши този страхотен корпоративен храм на последното 

време на земята, но също така активно да партнира с Него за ускоряване на тази 

величествена задача! Той е, в края на краищата, Този, Който идва при тези, които 

откликват във вяра, за да станат част от невястата на Христос. 

 „Поради тази причина човек ще остави баща си и майка си и ще се привърже 

към жена си, и двамата ще станат една плът. Тази тайна е голяма; но аз говоря за 

Христос и църквата“.455   

 „Тогава паднах в краката му, за да му се поклоня. Но той ми каза: ‘Не го прави; 

аз съм съслужител на теб и на братята ти, които държат свидетелството за Исус; 

поклони се на Бог. Защото свидетелството за Исус е духът на пророчеството.’“456 

 Какво ще последва след това? Нека да оставим това в ръцете на нашия небесен 

Баща. Когато Христос предаде царството на Бог и Бащата, този един и единствен Бог 

ще бъде всичко във всичко.457 Ако има някои допълнителни задачи, Той ще направи 

това известно за Своите Си. 
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