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ПРИЗНАЦИ ЗА 

СКОРОШНОТО ИДВАНЕ НА 

ХРИСТОС 
Гордън Линдзи 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 

 
ВСЕМОГЪЩИЯТ и верен Бог създаде Вселената, Земята, а след това и човека, за да я управлява. 

Той създаде човека за Свой приятел, за да общува с него. 

Но злата сила, Сатана, го измами и му отне властта над земята, след като изкуши Адам и Ева, 

първите мъж и жена, които нарушиха заповедта на Бога. Когато човекът се поддаде на изкушението, 

той внесе греха в света и се отдели от Бога. Нещо повече, Сатана открадна властта върху земята от 

Адам и стана неин властелин. 

Бог е добър и съвършен, но не може да търпи греха. Той е милостив, но също и справедлив. Бог 

каза на Адам, че ако не Му се подчини, наказанието ще бъде смърт и вечно откъсване от Бога. Смъртта 

щеше да дойде върху човешкото тяло, а Духът, който е вечен, щеше да бъде хвърлен в тъмнина и самота 

завинаги под властта на злите сили - ужасно проклятие за човека, който бе създаден да бъде приятел на 

Бога. 

Но Бог обичаше човека и знаеше предварително всички неща, които ще станат. Той искаше да му 

помогне да възвърне мястото си всред присъствието на Всемогъщия Бог, а властта на Сатана да се 

унищожи. 

Затова Бог задейства спасителния Си план. Преди хиляди години Божият Дух накара светите 

пророци да напишат благата вест, че Единородният Божий син ще дойде един ден на земята и ще 

отнеме наказанието от човека, така че той да има възможност да си възвърне Божията милост. Чрез този 

план, след като животът ни на земята приключи, ние ще идем да живеем в Царството на Небето, където 

Бог управлява. 

Така, преди 2000 години, Исус, Божият син, се роди на света от девственица. Поради голямата 

Си любов към всеки човек, включително към теб и мен, Исус изстрада жестока смърт вместо всеки един 

от нас. Той понесе наказанието, което бе предвидено ние да изтърпим, и Бог ни прости поради Христа. 

Не защото го заслужаваме, а защото нашият Създател и Отец ни обича. 

Фалшивите религиозни ръководители видяха как Исус привличаше хората и как те Го обожаваха 

и затова от завист и ревност Го умъртвиха на Кръста. Те не знаеха, че правейки това, те всъщност 

изпълняваха грандиозния план, който изкупи човека от неговото падение. 

Така в Духа и Душата на Христос бяха сложени греховете на целия свят от началото до края на 

времето. В ужасната агония на този час, когато Исус понесе греховете и мъката на света върху Себе Си, 

Той плати смъртното наказание и откъсването ни от Бога. Така човекът получи нова възможност да се 

сприятели с Него. 

Когато Исус завърши делото Си, възкръсна от гроба на третия ден. И преди и след възкресението 

Си, Исус разговаря с много от последователите и учениците Си и им каза, че всички, които Го приемат 

за свой Спасител и Господ, ще открият, че Той ще дойде и ще обитава в техните сърца. 

Тогава Той се издигна в небето, където и сега стои отдясно на Отца. Точно преди разпятието, 

Исус направи още едно голямо и изненадващо обещание: Той каза, че ще дойде отново и ще вземе в 

небето тези, които Го търсят с цялото си сърце! С други думи, някои няма да умрат преди Христос да се 

върне - тези вярващи, които са живи по времето на второто пришествие на Христос. Те ще бъдат взети 

моментално в небето и ще получат съвършени и безсмъртни тела, различни от сегашните ни тела. Още 

преди да беше дошъл за първи път на земята; преди да бе разкрил Своята съдба пред последователите 

Си, някои от големите пророци, от старите времена, пророкуваха това Второ пришествие на Божия син. 
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От тези пророчества и от думите на Христос можем да узнаем много признаци, които са налице 

днес и сочат, че Неговото идване е много скоро. Ние ще изследваме тези признаци, така както са 

записани в Писанията преди хиляди години. 

Когато Исус се върне втори път на земята, ще вземе със Себе Си онези, които вярват в Него и Му 

се доверяват, а за тези, които остават, Библията говори, че ще преживеят голяма скръб. Тогава Сатана, в 

отмъщение и ярост, ще развърже своето ужасно жило по земята. Той ще има свой управител, наречен 

Антихрист, който ще убие мнозина, които искат да живеят за Христос. След седем години Христос ще 

установи Божието царство на земята. Сатана ще бъде вързан, войните ще спрат, ще започне златният 

век в историята на човечеството. Онези, които искрено живеят за Бога и очакват връщането на Христос, 

ще бъдат вечно с Бог и ще управляват заедно с Него царството Му. 

Внимателното изследване на Библията разкрива много информация относно времето, когато ще 

дойде Христос, въпреки че никой не знае деня или часа; никой, дори и ангелите, нито самият Христос, а 

само Отец (Марк 13:32). Божият народ трябва да може да разпознава времената и не бива този ден да го 

връхлети неподготвен като крадец (1 Солунци 5:4). 

И все пак, дори най-близките последователи на Христос не бяха наясно относно времето, когато 

Господ ще се върне. Обаче Христос учеше, че времето на отсъствието Му ще е дълго. Той изяви, че 

Неговото напускане ще бъде като на човек, който заминава за чужбина и ще се върне след дълго 

отсъствие (Матей 25:14,19). 

Кои са тогава признаците за идването на Христос? Дали те показват, че времето за това е още 

далечно или че неусетно се е приближило? 

 

26 ПРИЗНАКА  

ЗА ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ  

НА ХРИСТОС 

 

Първи признак: 

НАРАСТВАНЕ НА ПОЗНАНИЕТО 

 
Нека да представим тази невероятна и изключително важна тема, като се обърнем към 

пророчеството в книгата на Даниил. Това пророчество, изказано от ангел, хвърля светлина върху 

характера на световните събития в края на века, точно преди да дойде Христос. Пророчеството посочва, 

че в края на времето ще има безпрецедентно нарастване на човешкото познание. Второ, ще има 

невероятно нарастване на пътуването по земята. Тези събития, както ангелът ни дава да разберем, ще 

бъдат ключови признаци за разпознаване приближаването на края на века. 

“А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я 

изследват, и знанието за нея ще се умножава” (Данаил 12:4). 

Общоизвестна истина е, че през по-голямата част от историята, човешкото познание е нараствало 

сравнително бавно. Изобретяването на печатарската машина преди няколко века направи възможно 

широкото разпространение на знанията. Само през последния век, обаче, в резултат на технологичния 

напредък, повечето изобретения, от които се ползваме днес, са усъвършенствани. Нашите дядовци като 

момчета са пътували с карети, не много по-различни от моделите на фараоновите карети отпреди 3500 

години. Един 90-годишен човек днес може да си спомни времето без електрическо осветление, без 

автомобили, без телефон, без радио и телевизия. По време на детството му индустриалната революция 

едва е започвала. 

С новия век дойде изобретяването на самолета. Радиоапаратът и телевизорът, както и много 

други електронни уреди, които ползуваме, са също чудеса на двадесетия век. Чрез тези две изобретения 

един говорител има потенциална възможност да се обърне към целия свят. 

Кулминация на серията от открития беше човешкото постижение да управлява атома. Тази 

поразителна “новост” бе известена на света с атомния катаклизъм над Хирошима. Тъй като световните 

условия днес все още не са се променили, атомните технологии се усъвършенстват за целите на 

масовото унищожение. Очевидно това е откритие, което ще сложи край на всички останали открития. 

Няма да описваме с подробности тази крайна експанзия на човешкото познание, но ще наблегнем 

отново на неговото пророческо значение. Ангелът даде да се разбере, че голямото нарастване на 

познанието ще бъде признак за края на времето. 
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Втори признак:  

АВТОМОБИЛЪТ 

 
“Колесниците лъщят със  стомана, в деня когато се приготовлява, и елховите копия се 

размахват ужасно. Колесниците буйстват из улиците, блъскат се една в друга по площадите: 

изгледът им е като факли, тичат като светкавица” (Наум 2:3, 4). 

Ето едно от най-забележителните предсказания на Библията. Пророческият изглед на автомобила 

е така подробен, че не може да бъде погрешно разбран. Тези странни превозни средства, които Наум 

видя във видението си, бяха като горящи факли - явен намек за ярките светлини на днешните 

автомобили. Вилнеенето по пътищата е точен израз за описване на пътното движение, което гърми по 

артериите на нашите огромни градове - движение, което е увеличило интензивността си дотолкова, че е 

станало заплаха за живота на хората. За да опазят градовете от задушаване поради собственото им 

пътно движение, градските съвети се принуждават да строят огромни магистрали. 

Накрая пророкът казва, че те ще изглеждат като факли и ще тичат като светкавици. Повечето 

коли, произвеждани днес, вдигат скорости от стотици километри в час. Във видението на пророка, 

свикнал с камилата за превозно средство, потоците коли по магистралите нощем на високи скорости 

изглеждат като светкавици. 

Обаче, най-важната част от пророчеството е елементът “време”. Казано е, че видението ще се 

изпълни по времето на подготовката на Исус за второто Му пришествие. Развитието на автомобила, 

както виждаме това днес, е изпълнение на видението на Наум и е един от сигурните признаци за 

идването на Господа. 

 

Трети признак: 

РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

 
До преди 1875 г. хората не бяха и мечтали за възможността да изпращат музика и картина със 

скоростта на светлината чрез електромагнитни вълни в пространството. Такива вълни са подобни на 

онези, които идват от светкавичния гръм, произвеждащ статично електричество в радиоапарата. Бог 

сподели с Йов, един от пророците, че Той ги е предвидил. В Йов 38:35 Господ каза: “Изпращаш ли 

светкавици, та да излизат и да ти казват: Ето ни?” 

Във връзка с това има интересно пророчество в Откровение 11 глава. В края на времето Звярът 

или Антихрист ще надделее и ще убие двамата свидетели, които Бог ще изпрати да предупреди хората 

за идващия зъл властелин. Тогава Звярът ще остави мъртвите им тела да лежат по улиците на 

Йерусалим. Отбележете важното изложение, което следва в Откровение 11:9: “И мнозина измежду 

людете, племената, езиците и народите ще гледат труповете им три дни и половина и не ще позволят 

да бъдат положени труповете им в гроб”. Забележителното е, че много хора от различни нации ще 

могат да видят сцената в Йерусалим. Трудно е да си представим как буквалното изпълнение на това 

пророчество може да се осъществи без възможностите на телевизията. Интересно е да се отбележи, че 

пророчествата, които някога са били възприемани като въображаеми, днес се изпълняват буквално. 

Ясно е, че Звярът, който представлява Сатана, в края на времето трябва да осигури контрол над 

значителна част от земята. Телевизията стана мощно средство, чрез което една личност може да 

въздейства и да управлява големи маси хора. Фактът, че тя е важен фактор в ежедневието на много 

хора, е още един знак за близостта на края на времето. 

 

Четвърти признак:  

АТОМНАТА БОМБА 

 
Въздействието върху историята, което оказа атомната енергия, бе непредвидимо. Големият учен 

Алберт Айнщайн първи предсказа възможностите на атома през 1905 г., когато получи математическата 

й формула и разкри нейната невероятна мощ. В разгара на Втората световна война учените откриха 

тайните на атомната верижна реакция. Обществеността научи за нея едва след като дойде съобщението 
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за атомното разрушение на Хирошима в Япония. Атомната енергия, определено, е предсказана 

пророчески. 

“Небесата ще се разклатят!” Забележете: думата небеса е преведена от гръцката дума 

УРАНОС. Ако оставим оригиналната гръцка дума в изречението, получаваме: “Силите на уранос ще се 

разклатят”. Да, именно уранът е основният елемент от съдържанието на атомната бомба! Когато Звярът 

“направи и огън да слиза от небето на земята пред човеците”, може ли това да бъде друго знамение 

освен изпълнение на пророчеството, че ще падне огнен стълб към земята чрез урана? (Откровени 13:13). 

Исус говори за знаците на края на века и в Лука 21:26: “Човеците ще примират от страх и от 

очакване на онова, което ще постигне Вселената, защото небесните сили ще се разклатят”. 

Това може да има още по-дълбоко значение, но, разбира се, атомната бомба се предсказва като 

оръжие с най-огромна потенциална разрушителна мощ, от което и да е предсказание на учениците Му в 

изпълнение на Откровение 13:13. Писанията изясняват, че няма да бъде позволено цивилизацията да 

бъде унищожена чрез атома. Огромни площи от земната повърхност може да се опустошат, но Бог ще 

предпази хората от пълна гибел. Милениумът ще донесе на земята хилядолетен мир. След това “небето 

ще отмине с бучение и елементите нажежени ще се разпаднат; и земята, и делата по нея ще 

изгорят” (2 Петрово З:10). 

Виждайки близката перспектива на всичко това, трябва да се замислим как да живеем и какви 

трябва да бъдем в нашата обхода, за да се спасим? 

 

Пети признак:  

ВОДОРОДНАТА БОМБА 

 
Когато Исус разказва за явленията, които ще се наблюдават точно преди връщането Му на 

земята, Той споменава едно обстоятелство, което доскоро изглеждаше напълно невероятно. Говорейки 

за Голямата скръб, която трябва да дойде на света, Той каза: “Защото тогава ще има голяма скръб, 

каквато не е имало от началото на света до сега, и каквато не ще има. И ако не се съкратяха ония 

дни, не би се избавило нито едно същество; но заради избраните ония дни ще се съкратят” (Матей 

24:21, 22). 

До преди няколко години изпълнението на това пророчество изглеждаше малко вероятно и 

правеше казаното от Исус абсурдно. Дори през Втората световна война населението на земята нарасна 

бързо и ужасите на войната не можаха да го изтощят. Какво би могло да се случи, че да заплаши живота 

на всеки жител по лицето на земята? 

Тогава неочаквано дойде новината за атомната бомба. Повече хора загинаха в Хирошима в тази 

съдбоносна частица от секундата, отколкото бяха загубите в много от най-големите войни в историята. 

Атомната сила възвести за идването на една нова епоха и изглеждаше, че силите на 

разрушението стигат своята абсолютна граница. Но само за няколко години атомната бомба от типа, 

употребен над Хирошима, стана демоде. Следващото обявление беше вече за водородната бомба, която 

би могла напълно да унищожи живота в такива огромни градове като Париж или Ню Йорк. Силата на 

водородните бомби би могла да се увеличи дотолкова, че да е в състояние да разкъса земната обвивка! 

Ужасяващият фантом на масово самоубийство се оказва възможен в недалечното бъдеще. Сега се 

изяснява пълната истина на думите на Исус. С напредването на времето, освен ако Бог не се намеси, 

всеки жив е заплашен от насилствена смърт, а земята от пълно опустошение. За щастие, обаче, Бог не 

ще позволи да се случи това. Защото Христос ще дойде преди всичко това да стане. Впрочем, тези неща 

са сигурен признак за твърде близкото Му пришествие. 

 

Шести признак:  

ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА 

 
“И ще има големи земетресения и на разни места - глад и епидемии; ще има и ужаси, и големи 

знамения от небето” (Лука 21:11). 

Общото нарастване на разрушителните земетресения беше най-фрапиращата тенденция през 

последните петстотин години. За този период статистиката сочи постоянно нарастване на тези земни 

конвулсии. Известно е колко много градове и села са разрушавани през всеки нов век, а според една 

още по-прецизна статистика няма съмнение, че разрушителните ефекти от земетресенията се 
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увеличават. Ето и техният брой през различните векове: 15 век - 115; 16 век - 25; 17 век - 378; 18 век - 

640; 19 век - 2119; 20 век - 18 564. 

През последните години броят и силата на унищожителните земетресения нарасна още повече. 

На 18 април 1906 г. земетресение разтърси Сан Франциско, Калифорния, и практически, разруши града. 

Две години по-късно през 1908 г. около 75 000 човека загинаха в Месина, Италия, пак от земетресение. 

На 13 януари 1920 г. над 180 000 човека загубиха живота си в Кансу, Китай. През 1923 г. страхотно 

земетресение почти разруши Токио с 143 000 жертви в тази голяма катастрофа. Оттогава мощни земни 

трусове в Индия, Турция, Америка, Гърция и други страни увеличиха броя на жертвите. 

Според статистиката всяка година има средно по:  

1 мощно земетресение, 10 големи земетресения,  

100 разрушителни труса, 1000 труса с големи загуби,  

10 000 по-малки, силни труса, 100 000 малки труса.  

Ако всички трусове се включат, вероятно те ще бъдат един милион годишно! Изглежда самата 

природа “се гърчи” под силите на невидими и злокобни сили. 

Исус каза, че ще има земетресения на различни места. Невероятното увеличение на това земно 

проявление сочи, че светът се приближава към огромна и съдбоносна криза. 

 

Седми признак: 

РЕВЪТ НА МОРЕТАТА И ОКЕАНИТЕ 

 
“И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, 

които ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните” (Лука 21:25). 

Думите на Исус относно рева на моретата очевидно е знак, посочващ края на времето, когато 

моретата ще излязат от своите брегове. Подобно нещо се случи през 1953 г. в Холандия. Цялото 

познание в инженерството се наложи да бъде употребено за създаване на серия от големи диги, които да 

предпазят земите от очакваното нахлуване на океана. Но в началото на годината се появи 

безпрецедентна комбинация на силите на природата, действащи в Североатлантическия океан: ветрове 

със страхотна скорост налетяха на бреговете на Англия и ниските земи, носейки със себе си вълни с 

огромни размери и сила; в същото време пролетните приливи бяха в максимума си! Тази комбинация от 

обстоятелства доведе до оформяне на стена от вода, която се втурна върху защитните диги, 

наводнявайки една шеста от земите. Хиляди изгубиха живота си; множества останаха без подслон, да не 

говорим за огромните загуби на имущество. Никога преди не е имало нещо подобно от времето на 

Средните векове. 

Други явления от този род предстоят тепърва. Откровение 8:8, 9 говори за голяма планина, 

падаща в морето, и пак според пророчеството, една трета от всички кораби в морето ще бъдат 

разрушени. Такава приливна вълна би взела страхотен брой жертви по всички пристанища в света. Този 

признак - бученето на моретата и океаните, сочи, че времето за идването на Христос не може да е 

далечно. 

 

Осми признак:  

НЛО В НЕБЕТО 

 
Научният свят днес се смайва от една от най-чудните мистерии в историята. От много години 

докладите на безброй източници от цял свят валят относно странни обекти, явяващи се в небесата - 

обекти, които явно имат силата да се движат при невероятни скорости. Тези обекти се явяват като нещо 

съвсем различно от въздухоплавателните уреди, известни на земните жители. В по-близко време те 

получиха наименованието неидентифицирани летящи обекти или съкратено НЛО. 

Някои от тези НЛО бяха идентифицирани като известни обекти, обаче, според военната 

интелигенция по-голямата част от тях не са могли да бъдат обяснени. 

Направиха се много опити да се разреши мистерията на НЛО, като се говори, че те са резултат от 

масово внушение или са продукт на свръх стимулирани въображения. В отделни случаи, разбира се, 

хората са обърквали балони с топъл въздух и други подобни обекти с НЛО. Имайки предвид точно 

такива примери, управленията на въздушните сили в различни страни приемат, че има все още много 

случаи, които не могат да бъдат причислени нито към гореспоменатите въздействия, нито към природни 
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феномени от рода на миражите или атмосферните инверсии. Единственият отговор за мистерията на 

НЛО е, че те са от свръхестествен произход. 

Тъй като относно последните времена Исус каза, че ще има знамения от небето, няма съмнение, 

че тези НЛО са от пророческо значение (Лука 21:11). 

 

Девети признак:  

САМОЛЕТЪТ 

 
Полетът на човека е сравнително скорошна новост. На 3 декември 1903 г. братята Райт 

направиха своя исторически полет при Кити Хок, Северна Каролина. Оттогава насам са направени 

огромни крачки. Скоростта на търговския въздушен транспорт се увеличи до над 600 мили в час. 

Туполевият “ТУ 144" пътува с изумителната скорост 1550 мили в час. За да постигнат достатъчна 

скорост за излизане от земната атмосфера, въздушните кораби я преминават със 125 000 мили в час! За 

да останат в орбита 200 мили над Земята, същите въздушни кораби трябва да задържат скорост 17 000 

мили в час! 

Пророчеството за полета на човека в Космоса е изказано в една особено забележителна 

обстановка - защитата на града Йерусалим. В пасажа четем: “Както птиците треперят над своите 

пилета, така Господ на Силите ще защити Йерусалим; ще го защити и избави; ще го пощади и 

запази” (Исая 31:5). 

През 1917 г., когато под ръководството на генерал Алънби британците дойдоха от Египет да 

завземат Свещената земя, турското военно командване беше решило да защитава Йерусалим до 

последния човек. Генерал Алънби, искрен християнин, се стремеше да опази Йерусалим от ужасите на 

обсадата. Той не желаеше този свещен и древен исторически град да бъде разрушен от артилерийския 

му обстрел. Генералът коленичи в палатката си и се помоли на Бог да направи така, че битката да стане 

излишна. На следващия ден той изпрати разузнавателни самолети над града. Повечето турци не бяха 

виждали самолети и затова те бързо евакуираха града. Изоставиха го, без да се чуе дори един изстрел. 

Господ защити Ерусалим чрез тези самолети и така буквално се изпълни казаното от пророк Исая. 

Трябва да отбележим, че в Откровението, последната напаст, която ще се излее от небето, ще 

бъде в резултат на падането на “градовете на нациите” (Откровение 16:19). Какво може да бъде това 

освен атомно разрушение от въздуха? 

Изобретяването и усъвършенстването на самолета е още един знак за близостта на деня, когато 

Исус ще се върне! 

 

Десети признак: 

ВРЕМЕНАТА НА ЕЗИЧНИЦИТЕ СЕ ИЗПЪЛВАТ 

 
“Те (евреите) ще паднат под острието на меча и ще бъдат откарани в плен по всичките 

народи; и Йерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят времената на езичниците” 

(Лука 21:24). 

Това твърдение, записано в 30-та година след Христа, поднася една от най-големите 

демонстрации за автентичността на изявленията на Христос. Исус обяви Себе Си за Божий Син (Йоан 

10:36). Юдейските владетели не повярваха на това и се приготвиха да Го умъртвят. Тогава Той пряко 

въздаде присъдата, която щеше да дойде върху Йерусалим и неговите жители поради отхвърлянето Му. 

Никоя прогноза не може да предскаже събития за почти 2000 години напред в бъдещето. Но факта, че 

Исус го стори, показа, че Той говореше чрез Божия Дух и отминалите векове доказаха с точност думите 

Му. 

Колко вярно се изпълниха предсказанията на Христос! Четиридесет години след като Той умря 

на кръста, римляните обкръжиха Йерусалим със своите армии. Градът беше завзет и опожарен, а хората 

взети в плен по всички нации (Лука 21:20-24). 

Както пише в Римляни 11 глава, прогонването на евреите не беше завинаги. Евреите щяха да 

преживеят продължително разпръсване по света, без право на родина, докато “влезе пълният брой на 

езичниците” (Римляни 11:25). Фактът, че думата докато се използва в твърдението, че “Йерусалим ще 

бъде тъпкан от народите, докато се изпълни числото на езичниците” сочи, че тук ще има време, 

когато Йерусалим повече няма да се потиска, а евреите повече няма да са пръснати по другите нации. 
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Те ще се върнат в своята родина. И наистина, това става днес. Следователно, знаем, че времената на 

езичниците са в края си (с името езичници се отбелязват всички хора, освен евреите). 

Интересно е да се отбележи, че доскоро някои оспорваха възможността евреите някога да имат 

самостоятелна държава. Но независимо от това, от май 1948 г. това започна да се изпълнява. Въпреки че 

евреите имат вече своя родина, както Исус ясно предсказа, те все още са под осъждение, защото се 

върнаха към неверието (Матей 24:15-22). 

 

Единадесети признак:  

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЙЕРУСАЛИМ 

 
“Защото Господ е съградил Сион, Той се е явил в славата Си” (Псалм 102:16). 

По времето, когато Исус бе отхвърлен от еврейската нация, точно преди разпятието Си, Той 

направи предсказание, че осъждението върху град Йерусалим ще дойде. След като хората бяха 

отхвърлили своя Цар, градът трябваше да бъде предаден в ръцете на езичниците и те щяха да го 

потискат, докато измине тяхното време. През 70-та година след Христос, армиите на Тит обкръжиха 

града. Евреите, подведени от фалшиви пророци, запазиха фалшива надежда, че градът ще се спаси чрез 

Божествена намеса. Те фанатично отстояваха това, но еврейският метрополис Йерусалим падна и бе 

опожарен, а населението му бе взето в плен. През следващите векове, градът бе възстановяван няколко 

пъти, но като че ли само за да страда отново и отново при подобна съдба. Римляни, араби, турци поред 

завземаха града. Но след като ген. Алънби го завзе, Йерусалим стана родина за евреите. 

В началото на петдесетте години арабската част на града, вътре в старите стени, бе 

плътно населена. Затова евреите сметнаха за нужно да строят на север от Стария град. 

Така в еврейската част се издигнаха много красиви и модерни сгради. 
Но най-важен е фактът, че новите контури на града следват очертанията, предсказани в книгата 

на пророк Еремия 31:38-40. Как Еремия, живял преди 2500 години, може да знае, че това ще стане? 

Единственият отговор е, че е бил вдъхновен от Бога. Той каза, че Господ ще се яви в славата Си след 

като построи Сион (название за Йерусалим). Това забележително изпълнение на предсказанието е още 

едно сигурно доказателство, че денят за идването на Христос в слава предстои скоро! 

 

Дванадесети признак: 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЗЕМИТЕ НА ПАЛЕСТИНА 

 
“Така казва Господ Йеова: В деня, когато ви очистя от всичките ви беззакония, ще направя и да 

се населят градовете, и запустелите места ще се съградят... И ще казват: Тая земя, която бе 

запустяла, стана като Едемската градина...” (Езекиил 36:33-35). 

В книгата на пророк Езекиил в 36, 37 и 38 глави се говори за събития, които ще станат при 

идването на Христос. Тогава Святият Дух ще се излее върху Израел и северните орди ще нахлуят и ще 

направят безуспешен опит да подчинят Палестина. Глава 36 говори за възстановяване на земята, която е 

била опустошена много векове. 

Предсказанието на Мойсей и другите пророци бе, че ще дойде разорение върху земята на Израел 

поради неподчинението на нацията. Връщането й към порока и безверието, както и измяната с 

отхвърлянето на Месията, бяха последвани от разрушението на Йерусалим и други еврейски градове, а 

проклятието върху народа доведе до вековна разпръснатост по целия свят. 

Последваха векове на разорение, както бе предсказано в пророчеството. Ботушът на исляма 

порази земята. 

Настъпи голяма засуха и пустинята постепенно обхвана тази земя, която бе хранила много 

благоденстващи градове. Турците сложиха данъци за дърветата, а бедуините ги изсякоха, защото 

мразеха всякакъв вид данъци. Пътниците, които разглеждаха земята, бяха шокирани от пустошта. 

През 1917 г. Палестина бе освободена от дългите векове на мюсюлманско господство и на 

евреите беше позволено да се върнат в родината си. Започна голяма промяна: чрез усърден, интензивен 

труд земята се изведе от невзрачното състояние. Бяха посадени милиони дървета, а блатата пресушени. 

Строяха се пътища и беше внесена модерна техника. Когато дърветата започнаха да се развиват, се 

промени и климатът. На много места възникнаха нови селища. Евреите достигнаха цифрата четири 
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милиона, а войските им станаха достатъчно силни, за да се справят с нашествията на арабските 

батальони, които оспорваха правото им на национална независимост. Още много можеше да се направи, 

но беше очевидно, че пророчеството от преди векове се изпълни. То също е сигурен знак, че времето на 

края е предстоящо. Израелският Цар е на вратата! 

 

Тринадесети признак:  

РУСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ 

 
Мястото на Русия в някои от пророчествата отдавна е признато от библейските изследователи. 

Няма друг предмет на пророчество, по който да е имало такова съгласие. В Езекиил 38 и 39 глава се 

говори за Рос като велика сила, която със сателитите си ще претендира за земята на Израел в 

последните дни. Пророци от преди век писаха за тази велика Северна конфедерация, която включва 

Русия. Всички са съгласни, че комунизмът бе изпълнението на това пророчество. Тази вредна 

философия възникна през Първата световна война и набра страхотна сила, като започна да доминира 

над голяма част от света след Втората световна война. Шестнадесет страни имаха комунистическа 

власт, а 90 - комунистически партии. 

В пророчеството Русия се обозначава с името Рос. Думата “рос” означава шеф или мечка - 

символът на Русия. Говори се за “земята на Магога, княза на Рос, Мосох и Тувал” и че “ще дойде от 

мястото на най-далечните страни на север” (Езекиил 38:2, 3, 15). Един поглед върху картата на света 

показва, че Русия е на север от Палестина и представлява една истинска заплаха за тази страна. 

Когато Рос направи великото си нашествие на юг, то ще се превърне в схватка на 

живот и смърт със САЩ и Великобритания. 
“Шева, Дедан и търговците от Тарсис с всичките му млади лъвове, ще ти рекат: Да обереш ли 

си дошъл? Да вземеш корист ли си събрал множеството си? Да грабиш сребро и злато ли, да вземеш 

добитък и имот ли, да направиш голям обир ли?” (Езекиил 38:13) 

Шева, Дедан и търговците от Тарсис с всичките млади лъвове, не са нищо друго освен 

Великобритания (символично изразена с лъв) и нейните Обединени нации, включително САЩ, които 

по начало са колонизирани от англичаните. Те са единствените страни, които могат да предизвикат 

мощта на Великата мечка. Предизвикателната поява на Русия на световната сцена е изпълнение на 

пророчествата, твърде ясно, за да бъдат пренебрегнати. Това също е сигурен знак, че крайните събития 

на този век са в навечерието на изпълнението си. 

 

Четиринадесети признак: 

РУСИЯ СЕ ПРИДВИЖВА НА ЮГ КЪМ ПАЛЕСТИНА 

 
Един от великите знаци, бележещ края на века, е, че Русия се въвлича във военни планове на юг 

към Палестина. Това събитие бе ясно предсказано в Езекиил 38:15, 16: 

“Ще дойдеш от мястото си, от най-далечните страни на север, ти и много племена с теб, 

всички яздещи на коне, голямо множество и силна войска; и ще възлезеш против людете Ми Израел 

като облак, покриващ земята. Това ще бъде в последните дни...” 

С това пророческо описание на нашествието от север към Палестина възможно ли е Русия да 

бъде така смела, че да опише тази сцена на своите пощенски марки? Да, това е истински факт. На марка 

от 14 копейки от 1930 г. намираме горните стихове най-драматично илюстрирани. На заден план се 

представя картата на Съветския съюз, а върху нея е Червената армия, напомняща за четиримата 

конници от Апокалипсиса. Русия е северно от Палестина, а черната линия под конете представлява 

пътеката от конници, която сочи директно към Палестина. Целият фон на пейзажа е облак, съвършено 

точно представящ видението на Езекиил. Може да се види и Айвазовско море, както и вероятният 

маршрут на Червената армия, който също е очертан. 

Руските държавници, разбира се, едва ли са чели Библията, и съответно, тази марка е била 

оформена при пренебрегване на пророчеството. Истинските им намерения са разкрити несъзнателно. 

Причината за техния маршрут на юг не е трудно да бъде разбрана. Руските държавници са искали да 

имат пристанище при топли води, което да е отворено през цялата година. Второ, те са искали да 

заграбят обширните нефтени находища на Средния изток, за да поддържат своите военни машини в 
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движение. Всички тези примери ни насочват към вероятността Великото нашествие от предсказанието 

да не е далеч, а това е още един признак за края на века. 

Когато през юни 1982 г. израелските войски навлязоха в Ливан, те откриха обширна подземна 

крепост близо до Сидон, пълна със съветски оръжия. В комунистическите страни около Израел имаше 

постоянно съветски военни съоръжения. 

 

Петнадесети признак:  

ИЗТОЧНИТЕ ЦАРЕ 

 
“И шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и водата й пресъхна, за да се 

приготви пътят на царете от изгрев - слънце” (Откровение 16:12). 

Каквото и да означава това откровение, едно нещо е явно: царете на Изтока ще станат много 

силни. Библейското пророчество означава Изток като местата, намиращи се на изток от Свещената 

земя. Русия, която е на север, частично се намира и източно от Палестина и контролира една шеста част 

от сушата на земното кълбо. Преди 100 години Япония преживя голям национален срив, но за четвърт 

век стана доминираща сила в Ориента. Тя претърпя поражение през Втората световна война и дълго 

време имаше малка военна сила. Но промените в световната ситуация са толкова бързи: Америка 

започна да поощрява тази нация, която някога разгроми, да възвърне военната си мощ.  

Китай, която отдавна е най-многобройната нация в света, но слаба поради своята изостаналост, 

разви мощен военен ренесанс под комунистическо управление и сега се счита за една от най-силните 

нации на земното кълбо. 

 

Шестнадесети признак:  

СРЕДНОЩНИЯТ ЧАС 

 
В библейската притча за петте разумни и петте неразумни девици, Исус представя Себе Си като 

Годеник, който пристига по-късно, отколкото са Го очаквали. В тази притча твърдението е, че “докато 

се бавеше Младоженецът, додряма се на всичките и заспаха. А посреднощ се нададе вик: Ето, 

Младоженецът иде! Излизайте да Го посрещнете!” (Матей 25:5, 6). 

Така Господ представя Себе Си като Младоженец, който ще се завърне в среднощния час, така 

както е казано в пророческото слово. Едно от най-странните съвпадения в историческото време се случи 

в края на Първата световна война. Тези, които участваха в отчаяния конфликт, нямаха време да се 

занимават с пресмятания, но се случи така, че го направиха. Първата световна война приключи в 11 часа 

сутринта, на 11 ноември 1918 година, което беше: единадесетият час, на единадесетия ден, на 

единадесетия месец, точно единадесет месеца след като ген. Алънби влезе в Йерусалим, на 

единадесетия ден от декември 1917 г. 

Може ли да има толкова съвпадения и те да са случайни или е спазено пророчеството? 

Окупацията на Йерусалим на 11 декември 1917 година от британците и превръщането на Палестина 

отново в родина на евреите беше най-забележителното изпълнение на пророчество през тази война. 

Какво означаваше всичко това? Не беше ли това Божият часовник, удряйки часа и сигнализирайки, че 

светът е навлязъл в единадесетия час на своята история, и че среднощния час, в който Исус ще дойде, не 

е далече? 

Исус, говорейки за Себе Си, каза, че Годеникът на Църквата ще се върне в полунощ! Това е по-

рано, отколкото мислим! 

 

Седемнадесети признак: 

МОРЪТ ПРЕСЛЕДВА ЧОВЕЧЕСТВОТО 

 
Веднъж в историята на човечеството морът е стигнал световни размери. Това била черната 

смърт, която се появила през 1347 година. Тази чума взела името си от черните петна, които се 

появявали в резултат на подкожно кървене. Понякога се оформяли твърди, болезнени бучки по 

различни части на тялото. Смъртността била почти 100 процента. Когато един член на семейството бил 

“съборен”, инфекцията обикновено преминавала и по останалите членове. Страхът от чумата станал 
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толкова голям, че когато един човек се разболеел, домашните му оставяли храна край леглото и бягали, 

за да запазят собствения си живот. Били изкопавани огромни ровове за заравяне на умрелите. Някои 

градове в Европа изгубили 80 процента от населението си. Преценява се, че е загинало между една 

четвърт или половината от населението на света. 

Вярваше се, че благодарение на огромния напредък в медицината подобни епидемии могат да 

бъдат предотвратени. Но през последните месеци на Първата световна война светът бе ударен отново от 

злокачествена форма на грип. За кратко време толкова много хора са умрели от тази напаст, колкото са 

загинали по време на четиригодишните конфликти на бойното поле. Едно традиционно изследване 

сочи, че броят на жертвите е бил към 12 милиона. 

В последните години продължават да се появяват нови болести, които са устойчиви на познатите 

лечения. В началото на 80-те години се появи и смъртоносният синдром на придобита имунна 

недостатъчност (СПИН) и той започна да претендира за 100 процентна смъртност на жертвите си, 

особено сред хомосексуалистите. 

Доскоро морът не бе пряко създаден от човека. Но дойде ужасната перспектива от 

бактериологична война. Култури от смъртоносни вируси се създадоха в лабораториите на различни 

страни. Това бе ново оръжие за воюване със смъртоносна сила. Никой не може да каже какъв може да 

бъде резултатът от освобождаването на този демон, създаден от човека. Без съмнение, той ще влезе в 

действие по времето, когато големите напасти от Откровението ще връхлетят света. Подобно развитие е 

още едно изпълнение на думите на Исус: “Ще има мор”. 

 

Осемнадесети признак: 

БОРБАТА МЕЖДУ ТРУДА И КАПИТАЛА 

 
“Елате сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идат върху вас. 

Богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха; и 

ръждата им ще свидетелства против вас и ще пояде месата ви като огън. Вие събирахте съкровища 

в последните дни. Ето, заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, и от която ги 

лишихте, вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на Силите”(Яков 5:1-4). 

Борбата между богатите и бедните продължава през всички векове. Има, разбира се, изключения, 

но тенденцията винаги е била богатите да потискат бедните. Бедният човек върши черната работа, а в 

много случаи му се дава само една малка част от неговия дял - резултат от труда му. Работникът зависи 

от благоволението на своя работодател, който в много случаи е нетърпелив да напълни по-бързо 

джобовете си, като дава минимална заплата на наемника си. Появяват се милионери, докато бедните 

работят дълги часове, а са платени така, че да не умрат от глад и живеят в покрайнините на градовете. 

Така се изпълнява пророчеството за натрупване на съкровища през последните дни, но това не може да 

продължи безкрайно. Мощни професионални съюзи се създадоха, за да бъдат организирани 

работниците чрез честни средства, или иначе казано, да защитават интересите им и работникът да 

получава това, което му се полага. За нещастие, лидерите на профсъюзите често ставаха също така 

безмилостни, както и богатият работодател и експлоатираха работника за своя сметка. 

Но най-голямото зло, което произтече от сблъсъка между труда и капитала, бе възникването на 

комунизма - философия, която претендира, че дава на работника по-голям дял от резултата на неговия 

труд. Фактически, комунизмът е измамна философия, вдъхновена от Сатана, която, вместо да помага на 

обикновения човек, в страните, където държи властта, довежда до духовно робство и бедна икономика. 

Стремежът на комунизма да управлява света принуди свободните нации да станат въоръжени лагери. 

Ако богатите хора и управниците разпределяха по-справедливо средствата и раздаваха истинско 

правосъдие на тези, които бяха под тяхна власт, комунизмът нямаше никога да се роди. 

Но пророчеството трябва да се изпълни. Бог вижда, че сблъсъкът между труда и капитала в света 

продължава, но и времето за осъждение е близко. Както Яков казва: “Ето, Съдията стои пред 

вратата” (Яков 5:9). Това е още един знак, че Исус идва скоро. 
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Деветнадесети признак: 

СЪВРЕМЕННО СЪЖИВЛЕНИЕ НА СВРЪХЕСТЕСТВЕНОТО 

 
Изследователите на Библията винаги са признавали, че в края на века ще има демонстриране на 

чудеса. През 1866 година един християнин писа: “Нарасналата вяра в действащите чудеса... и 

прекалената смелост в проповядването на Евангелието ще характеризира идващото петдесятно 

изливане на Духа... Различни дарби ще се проявяват чрез пастори, пророци, евангелисти и учители за 

усъвършенстване на светиите и за събирането и изграждането на съвършена църква. 

Очакването на църквата да види небивало съживление преди свършека на века се базира на 

много пасажи от Светото Писание. В Езекиил 37 глава четем за мощно изливане на Духа над Израел. В 

Исая 66:8 се казва: “Кой е чул такова нещо? Кой е видял такива? Родила ли би се една земя в един ден? 

Или родил ли би се един народ отведнъж? Но Сионската дъщеря щом се замъчи, роди чедата си.” Това 

мощно изливане на Духа, обаче, няма да се ограничи само върху Израел, защото Йоил каза, че Духът на 

Бога ще се излива върху всяка плът (Йоил 2:28-29). По-великото изпълнение на това ще бъде в 

последните дни, както и в самия край на века (Деяния 2:1 7-21). Все пак, има малко време, когато 

“всеки, който призове името Господне, ще се спаси” (Деяния 2:21). Писанието посочва, че голямата 

духовна жътва на земята ще дойде с “ранния и по-късния дъжд на Божия Дух”. Със сигурност, ние сме 

във времето на това изпълнение. 

Диспенсациите, обикновено, свършват с демонстриране на силата на свръхестественото. Данаил, 

говорейки за последното време, каза: “Но людете, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще 

вършат подвизи” (Данаил 11:32). 

Великото спасително и изцелително съживление на 40-те и 50-те години и харизматичното 

обновяване бяха пророчески. Съживлението обхваща милиони хора и предизвиква в много страни 

промяна, непозната преди. Тези неща имат само едно значение: времето на идването на Господа е 

близо. “А когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението 

ви наближава” (Лука 21:28). 

 

Двадесети признак:  

ХЛАДКАТА ЦЪРКВА 

 
Сега разбираме, че Исус напусна земята преди близо 2000 години и ще се върне отново скоро. 

Книгата Откровение ни посочва, че времето между двете появи на Христос ще бъде известно като 

Църковния период през вековете. Църквата трябваше да мине през седем отделни стадия. Йоан, който 

прие Откровението, предава характеристиките на всяка църква и какво мислеше Бог за всяка една от 

тях. 

Последната църква от Църковния период е известна като Лаодикийската църква. Тя е светски 

настроена, отстъпническа група от християни, които са изгубили видението за Божията цел и срещат 

осъждение в края на века. 

Исус описва тази църква така: “Зная твоите дела, че не си нито студен, нито горещ... А така, 

понеже си хладък... ще те избълвам от устата Си” (Откровение 3:15,16). 

Това е Църква, нараснала с богатства, която не чувства нужда от нищо. Но Господ каза, че тя е 

нещастна и бедна; сляпа и гола; и Той с последен вик се обръща към нея, но тя явно е така отстъпила, че 

не отговаря. В тези дни на просветление, Църквата трябва да е по-духовна от всякога. Поради 

нарасналите си финансови възможности, тя има такава сила да прави добро, както никога преди. За 

нещастие, обаче, много пъти е установявано, че парите сами не могат да придвижат Евангелието на 

Исус Христос. Парите имат сила, само когато бъдат използвани с всеотдайност  и жертвоготовност от 

Божиите хора. Богатствата никога не са правили човека по-духовен, а по-скоро са го поставяли пред 

изкушения, на които дори и много хора в Стария Завет са нямали сила да противостоят. Цар Осия беше 

чудесно подпомогнат от Бог, докато стана силен, но неговото благоденствие го доведе до провал. Бог 

иска Неговите хора да водят скромен живот. Те не трябва да се изкушават от лукса и високия стандарт, 

от разточителността и екстравагантността, които често се оказват проклятие за тях. Това е проклятието 

на Лаодикийската църква - поради богатствата си нейните членове стават светски настроени и хладки 

духовно. Накрая те изгубват видението за разпространение на Евангелието, и за съжаление, и 

собствените си души. 
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Много църкви, които някога имаха Божия огън, могат спокойно да напишат на вратите си думата 

Ихавод, която означава: “Славата се изгуби.” Такава е характеристиката на Лаодикийската църква - 

последната църква от този век. 

Но Бог разкри в Откровението на Йоан, че по същото време ще има и други - верни християни, 

които Той нарича Филаделфийска църква. Те няма да принадлежат към дадена деноминация или група, 

а ще бъдат вярващи, одобрени от Бог, Който вижда сърцето на всеки човек и по това разбира дали той е 

лаодикиец или филаделфиец. 

Филаделфийската църква, или църквата на Братската любов, това са верните на Бога хора, 

искрено търсещи и очакващи идването на Господа. На тях Бог дава обещанието: “Понеже си опазил 

Моята заповед да търпиш, и Аз ще те опазя от часа на изпитанието, което ще дойде върху цялата 

Вселена, за да изпита онези, които живеят на земята” (Откровение 3:10,11). Исус “ще вземе” тази 

църква от света и няма да разреши на тези вярващи да изстрадат ужасното осъждение, идещо на земята, 

известно като Божия гняв. 

Може би трябва да добавим към горните редове, че богатствата сами по себе си не са зло, но 

малцина могат да боравят с големи суми пари за слава на Бога и разширяването на Царството Му. За 

нещастие, повечето християни не са достойни служители, за да може да им се повери голяма сума пари, 

която те да използват за изграждане на Божието царство. 

 

Двадесет и първи признак:  

БЕЗБОЖНИЦИТЕ ПОСТ-МИЛЕНИАЛИСТИ 

 
Във Второ Петрово послание 3:3, 4 четем: “Преди всичко знайте това, че в последните дни ще 

дойдат подиграватели с подигравки, които ще ходят по своите собствени страсти и ще казват: Къде 

е обещаното Му пришествие? Защото, откак са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както е 

било от началото на създанието”. 

Този стих, разбира се, представя отношението на лидерите на номиналната (традиционната) 

църква на нашето съвремие към посланието за Второто пришествие. Все пак, никое учение не е 

изказвано по-усърдно в Новия Завет от доктрината за Пришествието на Христос преди Милениума. 

Така наречените модерно мислещи вярващи в Църквата силно отхвърлят тази доктрина. Странно е, че 

те приемат Христос като велик човек, а отхвърлят истината, която Той така ясно учеше! 

Разбира се, причината за отхвърляне доктрината за Второто пришествие на Христос преди 

Милениума (Хилядогодишното царство) се крие в гордостта на необновения човек. Той счита за обида 

и песимизъм факта, че в края на века ще дойде Осъждението и ще има Съд. Нашият съвременник по-

скоро би повярвал, че човекът може да направи света по-добър и по-добър; и едва ли не, че ще създаде 

“свое собствено Небе на земята”. По тази схема на нещата просто няма място за свръхестественото 

пришествие на Христос или за Божествена намеса в световните събития. Неискреното служене на 

Христос и престореното уважение към Него успява да създаде интерес и да привлече последователи. 

Много религиозни водачи днес се присмиват на учението за Второто пришествие, а на онези, 

които пазят тази истина, се гледа като на заблудени фанатици. Въпреки че тези безбожници не го 

съзнават, тяхната опозиция е почти изпълнение на пророчеството. В своята некомпетентност те 

несъзнателно изпълняват още един признак за предстоящото пришествие на Христос. 

 

Двадесет и втори признак:  

ВЪЗХОДЪТ НА КУЛТОВЕТЕ 

 
“А в по-късните времена някои ще отпаднат от вярата и ще слушат измамни духове и 

демонични учения...” (1 Тимотей 4:1-3). 

Библията набляга на факта, че към края на века хората ще се откъснат от простотата на вярата и 

ще се вслушват в съблазняващи духове. Със сигурност събитията са доказали истината на това 

пророчество. Един след друг се появяват култове през последния век, всеки един с претенцията, че той е 

истинската църква и е готов да оклевети другите. 

Учението за еволюцията - за произхода на човека от диво животно, - е пряко противопоставяне 

на библейското откровение, че той бе създаден по Божий образ и подобие, а всяко същество според своя 

вид. Мормонизмът се появи с учението си за многоженството. 
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Тук можем да споменем и Свидетелите на Йехова, крайно сектантска група, която учи, че 

Христос е обикновен земен жител и заклеймява Неговите последователи. Свидетелите на Йехова 

отхвърлят съществуването на буквален Ад. Пастор Ръсел, който е основател на този култ, предсказа, че 

Пришествието на Христос ще стане през 1914 г., което, разбира се, не се осъществи. 

Появи се Християнска Наука, която не е нито християнска, нито наука. Нейният основател е 

жена, сключвала три пъти брак в живота си. Името й е Мери Бейкър - Гловер - Патерсон - Еди. Тя 

предложи религия, която е “система от откази” и в нея се твърди, че неща като болест, грях, смърт 

съществували само във вид на мисли в човешкия ум! 

Тези примери ни показват само една малка част от фалшивите религии, чийто произход е съвсем 

явен. Дълбоко в същността им зад тях стоят дяволски духове или доктрини. Павел каза, че тези неща 

трябва да се случат в последните времена и когато те се явят, можем да сме сигурни, че краят на този 

век е близо. 

 

Двадесет и трети признак:  

ПОТОПЪТ НА ЗЕМЯТА 

 
“И както стана в дните на Ной, така ще бъде и в дните на Човешкия Син: ядяха, пиеха, женеха 

се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега; и дойде потопът и ги погуби всички” (Лука 

17:26, 27). 

Исус, говорейки за идването Си, сравнява тези дни с дните на Ной и потопа, когато условията 

бяха подобни на днешните. 

Писанието отхвърля позицията на пост-милениалистите, които вярват, че църквата ще обнови 

света и ще възвести началото на Милениума. Дните на Ной се характеризираха с отстъпничество. Точно 

в тези дни преди връщането на Господ отново виждаме подобни условия, явни за всеки наблюдателен 

човек. 

Първо, Исус извиква вниманието ни върху факта, че в тези дни, точно преди Потопа, първите 

земни жители са били заети със своите си удоволствия: ядене и пиене. Тук не става дума за 

задоволяване на съвсем естествената нужда на всеки човек от храна за поддържане на живота му, а по-

скоро за пиршества, пиянство, пирувания и лакомия.  

Второ, Исус спомена, че първите хора се занимавали с “женене и разженване”. В 

старовременните дни полигамията е била широко разпространена. Библейските коментатори посочват, 

че оригиналният евреин по натура е склонен към “оженване и разженване” (Битие 4:19). Разбира се, 

брачният акт не е погрешен, но разводът е съвременно зло в световен мащаб. Този зъл дух на развод е 

международен грях. Днес около 50 процента от всички бракове в САЩ завършват с развод.  

Трето, Ной, който се намери единствен “проповедник на правдата”, предупреди хората за 

приближаването на Потопа, но никой не го послуша (2 Петрово 2:5). Енох, пророк от същото време, 

предупреждавал съвременниците си за предстоящия Съд, но малко внимание било обърнато и на това 

предупреждение (Юда 14,15).  

Четвърто, по времето на Ной е имало забележителни човешки постижения. Тогава са били 

строени пирамидите. 

Голямата пирамида е паметник, чиито строители явно са имали астрономически познания, които 

се изясняват едва в наши дни. Самият Ной построи кораб, който може да се конкурира по размери със 

съвременните кораби. 

Пето, моралът в дните на Ной беше ужасяващ. Тъжно е, но трябва да признаем, че нашето време 

не може да се похвали с нещо по-добро. “И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по 

земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло, разкая се 

Господ, че беше направил човек на земята и огорчи се в сърцето Си... И земята се разврати пред Бога; 

земята се изпълни с насилие” (Битие 6:5-11). 

Такова беше състоянието на морала по времето на Ной. Дори и безпристрастният наблюдател ще 

признае, че в днешно време положението е подобно. Исус каза, че такъв ще бъде светът преди 

Пришествието Му. Този белег също е едно сериозно доказателство за скорошното идване на Човешкия 

Син. 
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Двадесет и четвърти признак:  

НЕОБУЗДАНОСТТА НА МЛАДЕЖТА 

 
“И това да знаеш, че в последните дни ще настанат тежки времена. Защото човеците ще 

бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, 

неблагодарни, несвяти, безсърдечни, неотстъпчиви, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели 

на доброто, предатели, буйни, надути, повече обичащи удоволствията, отколкото Бога, имащи вид на 

благочестие, но отрекли се от силата му...” (2 Тимотей 3:1-5). 

Преди деветнадесет столетия апостол Павел, поглеждайки през вековете чрез предузнанието на 

Духа, видя сред другите тревожни явления в края на века бунтът на младежта срещу установената власт 

и авторитет. Днес виждаме това предсказание в изпълнение. След края на Втората световна война се 

разви беззаконие сред младежта по света, което предизвиква повсеместна тревога. Вестниците всеки 

ден ни съобщават за такива престъпления на момчета и момичета, които сякаш са извършени от 

закоравели престъпници. Банди от безразсъдни младежи бродят по големите градове на света: крадат, 

плячкосват и вършат насилие. В много случаи властите не могат да се справят с нарастващия брой 

престъпници на съвсем млада възраст. 

Каква е причината за всичко това? Най-често проблемът е в дома, вкъщи. Родителите са 

самонадеяни, своенравни и децата наследяват техния бунтовен дух. Много домове са разбити, тъй като 

родителите са прекалено заети и изнервени; често пъти децата са свидетели на скандали и растат 

огорчени и изпълнени с ненавист. 

Дори християнските домове са заплашени от сериозни затруднения. Децата, чиито родители са 

вярващи, гледат как светските им връстници имат много по-голяма свобода и не могат да разберат защо 

на тях не им се разрешават подобни привилегии. За съжаление тази необузданост е в духа на епохата и 

обхваща голяма част от младежите днес. Това е още един знак, че живеем в последните дни, така както 

ни предупреждава апостол Павел. 

 

Двадесет и пети признак:  

СВЕТОВНОТО САМОУБИЙСТВО 

 
От текста в Данаил 12:1 (разгледан по-напред) се разбира, че “ще настане време на страдание, 

каквото никога не е бивало откак народ съществува”. Исус говори за тази ужасна перспектива на 

света, декларирайки, че ако Бог разреши на човека да продължи своя курс по своему, светът ще 

приключи съществуванието си с масово самоубийство. “И ако не се съкратяха ония дни, не би се 

избавило нито едно същество; но заради избраните ония дни ще се съкратят” (Матей 24:22). 

Това е пророчество, което като че ли изглежда невъзможно за изпълнение, като се има предвид, 

че никоя от световните войни, с всичкия си ужас, не бе успяла да помете цялото население на земята. 

Дори Втората световна война и войната във Виетнам не можаха да причинят намаляване на населението 

в света. Как тогава щеше да се изпълни пророчеството на Исус? Невярващият се подиграва и сочи тези 

Исусови думи като явно доказателство, че Той е сбъркал и Библията е невалидна. Но след като Втората 

световна война приключи, стана събитие, което накара хората да примират от ужас: откриването и 

употребата на атомната сила. Хирошима и Нагазаки се стопиха в огнената пещ, напълно унищожени от 

атомната бомба. 

И все пак, след като Втората световна война свърши, САЩ самодоволно се отпуснаха, уверени, 

че само те притежават тайната на бомбата. Но изминаха четири години и Русия, подпомогната от 

предатели на САЩ, открадна тази тайна от нацията и се научи как да изработва атомната бомба. На 20 

август 1953 г. дойде съдбоносното обявление, че Русия е извършила експлозия с водородна бомба! 

Смята се, че това адско оръжие притежава хиляда пъти по-голяма сила от атомната бомба и може да 

унищожи всичко в радиус от 10 мили! Водородната бомба има потенциал да разруши в един момент 

най-големите градове в света. Малцина са вече тези, които се съмняват, че светът може да бъде доведен 

до световно самоубийство. Изглежда, че човешката раса е склонна да се самоунищожи. Исус каза, че 

това би станало, ако нямаше Божествена намеса, но заради Божиите избраници тази върховна трагедия 

ще се възпре. 

Появата на атомната и водородната бомба с техния огромен потенциал за масово унищожение 

показва със сигурност скорошното връщане на Господ Исус Христос. 
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Двадесет и шести признак:  

СВЕТОВНАТА ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ 

 
Току-що видяхме изненадващото свидетелство на 25-те признака, които сочат скорошното 

идване на Христос. Какво още ще стане? Защо Исус все още не се е върнал? Отдавна ни е казано, че 

Исус ще дойде всеки момент и едва ли има време да направим нещо, освен да чакаме Нашия Господ. 

Все пак месеците и годините минават, а Исус още не се връща. Времето напредва. Защо Той не идва? 

Никой християнин не трябва да задава такъв въпрос. Той трябва да знае отговора. Все още има и 

друг признак, който трябва да се изпълни! Исус каза: “И това благовестие на Царството ще бъде 

проповядвано по целия свят за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът” 

(Матей 24:14). 

По-добре е да погледнем фактите: Все още има работа за вършене. По-малко от половината свят 

е евангелизиран. Хиляди племена още не са достигнати. Три милиарда души не са чували, че има 

Спасител. Църквата трябва да се мобилизира веднага за смело действие, ако очаква Исус да дойде 

скоро. Ускорете Неговото завръщане, като казвате всеки път на някого за Исус и за пътя към вечния 

живот чрез Него. Вършите ли своя дял в благовестието? 

 

АКО ВСЕ ОЩЕ НЕ СИ ПРИЕЛ ХРИСТОС... 
Какво означава за теб всичко това? Във всяко човешко сърце има копнеж за безсмъртие. Йов 

зададе въпроса: “Ако човек умре, ще живее ли пак?” Бог не създаде човека, за да умре и да се отдели от 

Него. Намерението на Бог беше човекът да живее завинаги с Него. Но грехът дойде в света и както 

Библията казва: “Защото заплатата за греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус” 

(Римляни 6:23). Всички хора са грешни. “Няма праведен ни един” (Римляни 3:10). Ние не можем да 

спасим себе си. Никой човек не може да отиде сам на Небето. Хората стигнаха Луната и вървяха върху 

нея, и това е друг знак за времената, но никой космически кораб няма да занесе човек на Небето. 

“Небесата са небеса на Господа; а земята Той даде на човешките чеда” (Псалм 115:16). Има път към 

Небето и той се достига само чрез Исус Христос. “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя 

Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, а да има вечен живот” (Йоан 3:16). За да 

получим този живот, ние трябва да направим две неща: първо, искрено да се покаем за нашите грехове 

(Лука 13:3); второ, трябва да положим вярата си в Исус. Без значение колко голям грешник си, ако се 

обърнеш с цялото си сърце към Него, Той ще прости твоите грехове и ще вложи мир в теб. Когато Исус 

отново дойде в славата Си, ти ще си готов да Го посрещнеш. 

Христос направи всичко възможно, за да те доведе до вечен живот. Той плати пълната цена на 

наказанието за твоите грехове. Сега е твой ред да Го приемеш. Бог вижда твоя ум и твоята душа, Той 

знае всички твои мисли. Ако ти искрено желаеш да приемеш Исус, Божия Син, в своя живот, ти ще 

бъдеш новороден и ще станеш дете на Бога, а Бог ще стане твой Баща. 

 


