
Copyright ©  Dr. S. Y. Govender 
 

1

ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
  

ГРАБВАНЕТО – хитро измислена басня 
УРОК 14 – (АВС 2) 

 
2 Петрово 1:16 
Защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус 
Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на 
Неговото величие. 
 
Твърди се, че грабването ще бъде следващото най-велико събитие в пътуването 
на църквата. Тази теория твърди, че всички новородени вярващи ще бъдат 
отнесени от земята чрез тайното идване на Господа. Тогава вярващите ще се 
наслаждават на 7 годишно празненство в небето на сватбената вечеря на Агнето 
и ще получат награди за труда си. На земята ще има масово унищожение, тъй 
като вярващите ще изчезнат от позицията си на автомобилни шофьори и 
самолетни пилоти и т.н. Земята ще бъде тласната в голяма скръб, тъй като 
Божия гняв е излян върху невярващите, които са оставени. Вярва се, че по 
време на този 7 годишен период от несравнимо страдание на земята, ще се 
появи антихриста. Исус първо ще дойде невидимо, за да отнесе всички 
новородени вярващи и след 7 години ще се върне с вярващите, за да управлява 
на земята. 
 
А. ГРАБВАНЕТО НЕ Е БИЛО ПОУЧАВАНО ОТ РАННАТА ЦЪРКВА. 
То се е появило в началото на 19ти век. 
Рибера, испански езуит положил основата на футуризма около 1580 г. Той 
предложил идеята за една бъдеща личност на антихриста и че идеята на 
реформаторите, че папството е антихриста е била неправилна. От 1580 до 1830 
г. понятието за една бъдеща личност на антихриста появяваща се в бъдещето е 
било учението на римо-католическата Църква. 
Емануел Лакунза друг езуитски свещеник поучавал двете идвания на Исус. 
Първото Му идване щяло да бъде тайно, за да грабне светиите от управлението 
на антихриста. Това било в началото на 19ти век. 
Едуард Ирвинг шотландски проповедник, повлиян от Лакунза след това 
поучавал тайното грабване. Джон Дарби лидер на плимотските братя, възприел 
езуитското учение за тайното грабване и антихриста и организирал учението, 
което станало известно като диспенсационализма. Учението за тайното 
грабване набрало скорост от 1830 г. Други като Маргарет Макдоналд твърдели, 
че са  виждали видения за грабването. Скофийлд възприел теорията на Дарби 
за тайното грабване и я включил в БИБЛИЯТА С ПРЕПРАТКИ НА СКОФИЙЛД 
като бележки под линия. От тук доктрината се разпространила в петдесятното 
християнство. 
ДОКТРИНАТА ЗА ГРАБВАНЕТО ИМА СВОИТЕ КОРЕНИ В 
РИМОКАТОЛИЦИЗМА. 
 
Б. СТРУКТУРНИ ПРЕПРАТКИ: ГРАБВАНЕТО В ПИСАНИЯТА 
  
1. ЕДИН ЩЕ БЪДЕ ГРАБНАТ 
 
Лука 17:35-36 
35Две жени ще мелят заедно; едната ще бъде взета, а другата ще бъде 
оставена.    
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36Двама ще бъдат на нива; единият ще бъде взет, а другият ще бъде 
оставен. 
Защитниците на грабването използват това писание, за да потвърдят, че 
вярващите ще бъдат отвлечени от земята, а невярващите ще бъдат оставени. 
Нека да разгледаме контекста. 
 
Лука 17:26-36 
26И както стана в дните на Ной, така ще бъде и в дните на Човешкия Син;    
27ядеха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и 
дойде потопът, и ги погуби всички.     
28Така стана и в дните на Лот; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и 
градяха,     
29а в деня, когато Лот излезе от Содом, от небето валя огън и сяра и ги 
погубиха всички.     
30Подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви.     
31В онзи ден, който е на покрива на къщата, ако вещите му са в къщи, да не 
слиза да ги вземе; също и който е на нивата, да не се връща назад.     
32Помнете Лотовата жена.     
33Който иска да спечели живота   си, ще го изгуби; а който го изгуби, ще го 
запази.     
34Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло; единият ще бъде 
взет, а другият ще бъде оставен.     
35Две жени ще мелят заедно; едната ще бъде взета, а другата ще бъде 
оставена.    
36Двама ще бъдат на нива; единият ще бъде взет, а другият ще бъде 
оставен. 
 
И както стана в дните на Ной 
Така стана и в дните на Лот 
30Подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви.     
 
Исус заявява, че явяването на Човешкия Син ще бъде по същия начин както в 
дните на Ной и на Лот.  
В дните на Ной – нечестивите бяха взети – Ной и семейството му бяха оставени. 
В дните на Лот – нечестивите бяха взети – Лот и дъщерите му бяха оставени. 
И така, при идването на Господа нечестивите се вземат, а праведните са 
оставени, за да наследят земята. 
 
Малахия 4:1-3 
1Защото, ето, иде денят, който ще гори като пещ;  
и всички горделиви, и всички, които вършат нечестие,  
ще бъдат плява.  
И този ден, който иде, ще ги изгори,  
казва ГОСПОД на Силите,  
и няма да остане нито корен, нито клонче.     
2А на вас, които се боите от името Ми,   
ще изгрее Слънцето на правдата   
с изцеление в крилата си;   
и ще излезете и ще се разиграете като телета из обора.    
3Ще стъпчете нечестивите;  
защото те ще бъдат пепел под стъпалата на краката ви  
в деня, който определям,  
казва ГОСПОД на Силите. 
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Псалм 37:9-11 
9Защото злотворците ще бъдат изтребени;  
а онези, които чакат ГОСПОДА, те ще наследят земята.    
10Защото още малко – и нечестивия няма да го има вече.  
Да! Внимателно ще изследваш мястото му и няма да се намери.    
11А кротките ще наследят земята  
и ще се наслаждават на изобилен мир. 
Псалм 37:20 
а нечестивите ще загинат  
и враговете ГОСПОДНИ ще бъдат като отбраните агнета,  
ще чезнат, като дим ще изчезнат. 
Псалм 37:29 
Праведните ще наследят земята  
и ще живеят на нея довека. 
Ясно е, нечестивите ще погинат, а праведните ще наследят земята. 
Матей 5:5 
Блажени кротките, защото те ще наследят земята. 
НЕЧЕСТИВИТЕ СА МАХНАТИ – ПРАВЕДНИТЕ ОСТАВАТ: 
Притчи 2:21-22 
21Защото правдивите ще населят земята  
и непорочните ще останат в нея,    
22а нечестивите ще бъдат изтребени от земята  
и коварните ще бъдат изкоренени от нея. 
Притчи 10:30 
Праведният никога няма да се поклати,  
а нечестивите няма да населят земята. 
Исая 13:9 
Ето, денят ГОСПОДЕН иде –  
лют, с негодувание и пламенен гняв,  
за да опустоши земята  
и да изтреби от нея грешните й; 
2 Солунци 2:8 
и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на 
устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си, 
Матей 24:39 
и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и 
пришествието на Човешкия Син. 
Забележете, че „потопът дойде и завлече всички“. 
Лука 17:26-36 
26И както стана в дните на Ной, така ще бъде и в дните на Човешкия Син;    
27ядеха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и 
дойде потопът, и ги погуби всички.     
28Така стана и в дните на Лот; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и 
градяха,     
29а в деня, когато Лот излезе от Содом, от небето валя огън и сяра и ги 
погубиха всички.     
Лука посочва, че вземането е да „ги погуби всички“. 
 
ГРЪЦКАТА ДУМА ЗА ВЗЕТ — ЗОДИАТЕС 
35Две жени ще мелят заедно; едната ще бъде взета, а другата ще бъде 
оставена.    
36Двама ще бъдат на нива; единият ще бъде взет, а другият ще бъде 
оставен. 
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„ВЗЕТ“ ОТ СПИРОС ЗОДИАТЕС – ОЗНАЧАВА ВЗЕТ В СЪД, НАКАЗАН. 
 
3880  ПАРАЛАМБАНО 
да взема, приема. Да взема близо, с, или при някого, да приема при 
някого. 
Да взема при някого, да сграбча или да взема в нечие притежание.  
В Матей 24:40-41; Лука 17:34-35, ПАРАЛАМБАНО в пасивната форма 
е използвана като противоположна на АФИЕМИ (863), да оставя да 
бъде. В тези стихове, тези, които са взети не трябва да се тълкуват 
погрешно като онези, към които Господ се отнася благосклонно, като 
че ли са същите светии, за които се говори в 1 Солунци 4:17, които ще 
бъдат грабнати (ХАРПАДЗО [726], да сграбча, да отвлека, като че ли 
чрез сила), за да посрещнат Господа в облаците. Глагола 
ПАРАЛАМБАНО в повечето случаи посочва демонстрация на 
благосклонност към взетия, но не винаги. В Матей 4:5, 8, той е 
използван за Сатана вземащ Исус, за да Го изкуши. В Йоан 19:16 е 
използван за това, че взеха Исус, за да Го заведат на кръста. Глагола 
ПАРАЛАМБАНО трябва да се противопостави в Матей 24:40-41 на 
АИРО (142), да взема горе и далеч. Тя е използвана, за да посочи към 
онези в дните на Ной, които бяха взети, не за да им бъде показана 
благосклонност, а за да бъдат наказани, докато Ной и семейството му 
бяха оставени непокътнати. Следователно, в този пасаж в Матей и 
паралелния пасаж в Лука, ПАРАЛАМБАНО не трябва да се сравнява с 
вярващите, които трябва да бъдат грабнати при идването на Господа 
за Неговите светии. Тя по-скоро се отнася за онези, които, както в 
дните на Ной, са взети за унищожение. Останалите са оставени 
(АФИЕМИ) с цел да влязат в благословенията на Христовото царство 
(установено от някои като Милениума) и праведното управление на 
Христос на земята. 
 
Зодиатес, Спирос, Речника за изучаване на пълните думи, Новия 
завет, (Chattanooga, TN: AMG Publishers) 2000, c1992, c1993. 
 
ГРЪЦКАТА ДУМА ЗА ОСТАВЕН – ЗОДИАТЕС 
35Две жени ще мелят заедно; едната ще бъде взета, а другата ще бъде 
оставена.    
36Двама ще бъдат на нива; единият ще бъде взет, а другият ще бъде 
оставен. 
 
„ОСТАВЕН“ ОТ СПИРОС ЗОДИАТЕС – ДА ОСТАВЯ ДА СИ ОТИДЕ 
СВОБОДЕН, ДА ИЗБЕГНЕ 
63. АФИЕМИ 
да изпратя. Да изпратя или да отпратя, да позволя да си отиде от 
някого. Използвани преводи: 
(I) Да разпусна, напр., множествата (Матей 13:36); за съпруга, да я 
напусна (1 Коринтяни 7:11-13). В Матей 27:50, „Той предаде духа“ 
(a.t.), уволнение. Вижте също Битие 35:18. В Марк 15:37, „когато Исус 
издаде силен вик“ (a.t. [Sept.: Битие 45:2]). 
(II) Да освободя от силата на някого, владение, да оставя да си отиде 
свободен, да избегне (Матей 24:40-41; Лука 17:34-36; Sept.: Притчи 
4:13). Метафорично, да освободя от задължение към някого, да 
опростя, напр., дълг, обида, със сведенията на човек (Матей 18:27, 32, 
35; Марк 11:25; Sept.: Второзаконие 15:2). На грехове, да отменя 
наказанието за грехове, т.е., да амнистирам, да простя, със 
сведенията на човек, напр., ОФЕИЛЕМАТА (3783), дългове, грешки 
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(Матей 6:12); ХАМАРТИАС (266), грехове (Матей 9:2, 5, 6; 12:31; Марк 
2:5, 7, 9, 10);  
Зодиатес, Спирос, Речника за изучаване на пълните думи, Новия 
завет, (Chattanooga, TN: AMG Publishers) 2000, c1992, c1993. 
 
И ТАКА, ПРАВЕДНИТЕ СА, КОИТО СА ОСТАВЕНИ, КОИТО ИЗБЯГВАТ 
ОСЪЖДЕНИЕТО – КОИТО СИ ОТИВАТ СВОБОДНИ. 
 
ИСТИНСКИЯ КОНТЕКСТ НА МАТЕЙ 24. 
Цялата 24та глава на Матей е свързана с началните изявления на Исус. 
Контекста е храмът. 
 
Матей 24:1-3 
1И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да 
Му покажат зданията на храма.    
2А Той им отговори: Виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Тук няма 
да остане камък върху камък, който да не се срине.    
3И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и 
казаха: Кажи ни кога ще бъде това? И какво ще бъде знамението на Твоето 
пришествие и за свършека на века? 
Храма беше центъра на поклонението. Исус обяви разрушаването на  стария 
ред – на този етап учениците не знаеха нищо за второто Му идване. Белега на 
идването Му беше белега на НЕГОВОТО ИДВАНЕ ДА РАЗРУШИ ХРАМА – 
ТОВА ЩЕШЕ ДА БЪДЕ КРАЯ НА ВЕКА НА СТАРИЯ ЗАВЕТ – НЕ КРАЯ НА 
СВЕТА. 
КОНТЕКСТА Е ХРАМА И НЕГОВОТО РАЗРУШАВАНЕ. 
Разрушаването на храма беше Неговото идване в съд. То щеше да бъде като 
дните на Ной и на Лот. Исус предупреди учениците Си, че обграждането на 
Ерусалим от римската армия щеше да бъде предупреждението за християните 
да бягат в планината. 
 
Лука 21:20-21 
20А когато видите, че Ерусалим е заобиколен от войски, тогава знайте, че е 
наближило запустението му.    
21Тогава онези, които са в Юдея, нека бягат в планините, и които са насред 
града , нека да излязат навън, а които са в околностите, да не влизат в него. 
Матей 24:15-19 
15Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която 
говори пророк Данаил, стояща на святото място (който чете, нека 
разбира),    
16тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините;    
17който се намира на покрива на къщата, да не слиза да вземе нещата от 
къщата си;    
18и който се намира на нивата, да не се връща назад да взема дрехата си.     
19А горко на бременните и кърмачките в онези дни! 
„Мерзостта на запустението“  е обграждането на Ерусалим от армии. 
Исторически, когато християните са видели Ерусалим обграден от римските 
армии те си спомнили пророчеството на Исус и побягнали към планините. 
В настъпилата скръб отстъпилите юдеи били избити (взети, унищожени). 
Християните, които избягали в планините били оставени. 
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2. „ГРАБНАТИ“ 
 
1 Солунци 4:16-18 
16Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на 
архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христос ще възкръснат по-
напред;    
17после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в 
облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с 
Господа.    
18И така, насърчавайте се един друг с тези думи. 
Поддръжниците на грабването основават теорията си за изчезването на 
вярващите на думата „грабнати“. Те вярват, че думата „грабнати“ означава, че 
ще има вземане нагоре на вярващите, за да срещнат Господа в облаците и после 
ще отидат на небето. 
Трудността за приемането на тази теория се състои в това, че земята не е равна, 
а кръгла. Ако онези, които са  на северния полюс и онези, които са на южния 
полюс са грабнати буквално нагоре, те ще тръгнат в противоположни посоки – 
няма да е възможно да се срещнат. Освен това, ако по това време сте в самолет, 
а повечето самолети летят над облаците, ако буквално трябва да бъдете 
грабнати или вдигнати нагоре няма да се срещнете в облаците – ще трябва да 
бъдете смъкнати. 
Ясния смисъл не дава общ смисъл. 
Трябва да се изследват паралелните пасажи. 
(МЪРТВИТЕ В ХРИСТОС ЩЕ ВЪЗКРЪСНАТ ПЪРВИ – ТЕХНИТЕ ТЕЛА ЩЕ СЕ 
СЪЕДИНЯТ С ДУХОВЕТЕ НА СВЕТИИТЕ, КОИТО ИДВАТ С ИСУС — ЕНОХ В 
ЮДА. ДУХОВЕТЕ ИДВАЩИ С ИСУС СА ОБЛАКА ОТ СВИДЕТЕЛИ. ЖИВИТЕ 
ЩЕ БЪДАТ ПРЕОБРАЗЕНИ, ЗА ДА СЕ СРЕЩНАТ В ТОЗИ ОБЛАК КАТО ЕДНА 
ГРУПА – ВЪВ ВЪЗДУХА. БЕЗСМЪРТНАТА ГРУПА МОЖЕ ДА ДЕЙСТВА НА 
ЗЕМЯТА ИЛИ ВЪВ ВЪЗДУХА.) 
1 Коринтяни 15:51-55 
51Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим,    
52в един миг, докато трепне око, при последната тръба; защото тя ще 
затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.    
53Защото това, тленното, трябва да се облече в нетление и това, 
смъртното, да се облече в безсмъртие.    
54А когато това, тленното, се облече в нетление и това, смъртното, се 
облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: „Погълната бе 
смъртта победоносно“.    
55„О, смърт, къде ти е победата? О, смърт, къде ти е жилото?“ 
Павел говори за възкресението на мъртвите при звука на тръбата в 1 Солунци. 
Тука отново говори за възкресението на мъртвите при последната тръба. 
Следователно и стиховете в Солунци и тези в Коринтяни се отнасят за едно и 
също събитие. При това събитие Павел казва, че ще бъдем променени – тази 
промяна е нашата промяна в безсмъртие. Безсмъртието е символично описано с 
думата  „грабнати“. Това не е изчезване, а появяването на вярващите в техните 
прославени тела. Това появяване ви прави превъзходно човешко същество – с 
прославено тяло – тяло като това на Исус (1 Йоан 3:2) – СЕГА СТЕ ГРАБНАТИ. 
ЦЯЛОТО ТВОРЕНИЕ ЧАКА ДА СЕ ПОЯВИМ – НЕ ДА ИЗЧЕЗНЕМ: 
 
Римляни 8:19-23 
19Защото творението с усърдно очакване копнее да види откриването ни 
като Божии синове.    
20Понеже творението беше подчинено на немощ не по своя воля, а чрез Този, 
Който го подчини,   
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21с надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на 
тлението и ще премине в славната свобода на Божиите деца.    
22Понеже знаем, че цялото творение в съвкупност стене и се мъчи досега.    
23И не само то, но и ние, които имаме първите плодове на Духа, и самите ние 
въздишаме в себе си и очакваме осиновението си, т. е. изкупването на 
нашето тяло. 
 
ИСУС НЕ СЕ МОЛИ ДА БЪДЕМ ВЗЕТИ. 
Йоан 17:15 
Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. 
 
3. СРЕЩАТА 
 
1 Солунци 4:16-18 
16Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на 
архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христос ще възкръснат по-
напред;    
17после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в 
облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с 
Господа.    
18И така, насърчавайте се един друг с тези думи. 
 
СРЕЩАМ (ГЛАГОЛ), СРЕЩА С, СРЕЩНАТ (ОТ ВАИН) 
 
апантесис ^529^, 1 Солунци 4:17>. Използвана е в папиросите за 
новопристигащ магистрат. „Изглежда, че специалната идея на 
думата била официалното посрещане на новопристигащ 
високопоставен човек“ (Moulton, Greek Test. Gram. Vol. 1, p. 14).  
(от Речника на Ваин за тълкуване на библейски думи) 
(Copyright (C) 1985, Thomas Nelson Publishers) 
 
Срещането с Господа също не е с цел напускане на земята. Гръцката дума е 
използвана в смисъла на посрещане на официално лице. Безсмъртната църква 
ще посрещне Господ Исус на земята. В юдейската култура невястата излизала 
да посрещне младоженеца с целта да го приеме в дома си. Младоженеца 
Христос не идва да ни отнесе на небето, а за да остане с нас — и така ще бъдем 
винаги с Господа. 
 
4. ЕНОХ И ИЛИЯ 

 ЕНОХ 
Битие 5:24 
И Енох живееше според Божиите заповеди и го нямаше вече, защото Бог го 
взе. 
 
Евреи 11:5 
С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намери, защото Бог го 
пресели; понеже преди неговото преселване бе засвидетелствано за него, че е 
бил угоден на Бога. 
Енох ходи праведно и беше приет от Бог без да види смърт. Той беше преселен в 
безсмъртие. Той не се намираше – той изчезна в Бог. 
Той беше преселен повече от 600 години преди потопа – целта за преселването 
не беше, за да избегне потопа – целта за преселването беше неговата 
праведност. 
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 ИЛИЯ 
4 Царе 2:11-12 
11И докато те още ходеха и разговаряха, ето, появи се огнена колесница и 
огнени коне, които ги разделиха един от друг; и Илия възлезе с вихрушка на 
небето.    
12А Елисей, като гледаше, извика: Татко мой, татко мой, колесницата 
Израилева и негова конница! И не го видя вече. Елисей хвана дрехите си и ги 
разкъса на две. 
Илия първо се качи в огнената колесница  преди да отиде на небето – 
невидимата област. Той изчезна в небесната област без да умира като естествен 
човек. 
 
И ДВАМАТА ИЗЧЕЗНАХА В БОГ БЕЗ ДА ВИДЯТ СМЪРТ. 
 
И двамата са използвани от диспенсационалистите да твърдят, че църквата ще 
изчезне. 

1. Но Бог не възстановява скинията на Енох или на Илия. Той 
възстановява СКИНИЯТА НА ДАВИД. ДАВИД УПРАВЛЯВАШЕ 
ПОСРЕД ВРАГОВЕТЕ СИ. ТОЙ ДЕМОНСТРИРА ГОСПОДСТВО. ТОЙ НЕ 
ИЗЧЕЗНА. ЦЪРКВАТА Е ПРИЗОВАНА ДА УПРАВЛЯВА – ТАЗИ 
РЕФОРМАЦИЯ Е СВЪРЗАНА С ЦАРСКАТА ПОЗИЦИЯ НА ВСИЧКИ 
ВЯРВАЩИ. В УМОВЕТЕ СИ НИЕ ИМАМЕ УПРАВЛЕНИЕ, А НЕ 
НАПУСКАНЕ. 

 
Лука 17:26-36 
26И както стана в дните на Ной, така ще бъде и в дните на Човешкия Син;    
27ядеха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и 
дойде потопът, и ги погуби всички.     
28Така стана и в дните на Лот; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и 
градяха,     
29а в деня, когато Лот излезе от Содом, от небето валя огън и сяра и ги 
погубиха всички. 

2. ДНИТЕ НА НОЙ И ДНИТЕ НА ЛОТ СА СРАВНЕНИ С ДНИТЕ НА 
ЧОВЕШКИЯ СИН. ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, ЧЕ СРАВНЕНИЕТО ТУКА НЕ Е С 
ДНИТЕ НА ЕНОХ ИЛИ НА ИЛИЯ. ВСЪЩНОСТ ИЛИЯ НЕ УСПЯ ДА 
УПРАЖНИ ГОСПОДСТВОТО СИ НАД ЕЗАВЕЛ – И БЕШЕ ОТМАХНАТ 
ОТ БОГ, ПОРАДИ НЕГОВИЯ МАНТАЛИТЕТ НА БЯГСТВО. 

 
5. ЙОАН 
 
Откровение 4:1-2 
1След това видях – и ето, врати отворени на небето; и предишният глас, 
който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: Въздигни се тук и ще 
ти покажа какво трябва да стане след това.    
2И внезапно бях обзет от Духа и ето, на небето стоеше престол и на 
престола седеше Един. 
 
Защитниците на грабването използват това писание, за да защитят изчезването 
на църквата въз основа на това, че тръбата прозвучава преди Йоан да е грабнат. 
Тръбата прозвучава много пъти – това не означава, че всеки път има грабване, 
когато прозвучава тръбата. Освен това те твърдят, че църквата не е спомената 
до Откровение 19:11, понеже тя е грабната в небето, което е символизирано от 
опитността на вдигане на Йоан. 
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Преживяването на Йоан – грабването се отнася за видението, което той е имал 
– той все още е бил на остров Патмос. Всъщност църквата е спомената няколко 
пъти преди Откровение 19: 
 
Откровение 13:7 
И му бе позволено да воюва против светиите и да ги победи; и му бе дадена 
власт над всеки род и народ, език и племе. 
 
Откровение 13:10 
Ако някой откарва в плен, и той в плен ще отиде; ако някой убива с меч, и 
той трябва да бъде убит с меч. Тук са нужни търпението и вярата на 
светиите. 
 
Откровение 14:12 
Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите 
заповеди и вярата в Исус. 
 
Откровение 17:6 
И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на 
Исусовите мъченици; и като я видях, зачудих се твърде много. 
 
Светиите са църквата. 
 
1 Коринтяни 1:2 
до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христос Исус, 
призовани да бъдат светии, заедно с всички, които призовават на всяко 
място името на Исус Христос, нашия Господ, Който е и техен, и наш: 
 
6. ЧАСЪТ НА ИЗПИТАНИЕТО 
 
Откровение 3:10 
Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, и Аз ще опазя теб от времето 
на изпитанието, което ще дойде върху целия свят да изпита онези, които 
живеят по земята. 
 
СВЕТА 
 
ойкомене ^3625^, "населяваната земя" (вижте ЗЕМЯ, No. 2), 
използвана е (а) за целия населяван свят, <Матей 24:14; Лука 4:5; 
21:26; Римляни 10:18; Евреи 1:6; Откровение 3:10; 16:14>; с 
метонимия, за неговите жители, <Деяния 17:31; Откровение 
12:9>; (б) за римската империя, света както е виждан от 
писателя или говорителя, <Лука 2:1; Деяния 11:28; 24:5>; с 
метонимия, за неговите жители, <Деяния 17:6; 19:27>; (в) 
населявания свят в идния век, <Евреи 2:5>.# 
(от Речника на Ваин за тълкуване на библейски думи) 
(Copyright (C) 1985, Thomas Nelson Publishers) 
 
ТОВА СЕ ОТНАСЯ ЗА РИМСКАТА ИМПЕРИЯ. 
ЧАСЪТ НА ИЗПИТАНИЕТО БИЛ СКРЪБТА, КОЯТО ЩЯЛА ДА ДОЙДЕ ВЪРХУ 
тях от потисническата РИМСКА ИМПЕРИЯ. 
 
ЩЕ ТЕ ОПАЗЯ 
Христос не им обещава да ги грабне, а да ги опази (закриля). 
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Христос говори на Църквата във Филаделфия – исторически това се отнася за 
Филаделфия – те са търпели преследване от управата, отлъчване от обществото, 
бойкоти и т.н. 
Този час на изпитание щял да дойде скоро. 
Жителите на земята са отстъпилия Израел, които сега били езичници, които 
Бог щял да премахне от земята. 
Часът на изпитанието бил подтисничеството от римляните и отстъпилите юдеи, 
за да унищожат християните. Вместо това Рим и Израел ще бъдат унищожени. 
 
7. ДВАМАТА СВИДЕТЕЛИ 
 
Откровение 11:3-14 
3А на двамата си свидетели ще дам да пророкуват хиляда двеста и 
шестдесет дни, облечени във вретища.    
4Те са двете маслинови дървета и двата светилника, които стоят пред 
Господаря на земята.    
5И ако някой поиска да им навреди, огън излиза от устата им и поглъща 
неприятелите им; ако някой поиска да им навреди, така и той трябва да 
бъде убит.    
6Те имат власт да заключат небето, за да не вали дъжд през времето на 
тяхното пророкуване; и имат власт над водите да ги превръщат в кръв и да 
поразяват земята с напаст, колкото пъти биха поискали.    
7И когато свършат своето свидетелстване, звярът, който излиза от 
бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие.    
8И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се 
нарича Содом и Египет, където бе разпънат и техният Господ.    
9И мнозина от народите, родовете, езиците и племената ще гледат 
труповете им три дни и половина и няма да позволят да бъдат положени 
труповете им в гроб.    
10Земните жители ще се зарадват за тях, ще се развеселят и един на друг 
ще си пратят подаръци, защото тези два пророка са мъчили жителите на 
земята.    
11А след трите и половина дни влезе в тях жизнено дихание от Бога и те се 
изправиха на краката си; и голям страх обзе онези, които ги гледаха. 
12А те чуха силен глас от небето, който им казваше: Въздигнете се тук. И 
те отидоха горе на небето в облак; и неприятелите им ги видяха.    
13И в онзи час стана голям земетръс и десетата част от града падна и 
измряха в земетръса седем хиляди човека; а останалите се уплашиха и 
отдадоха слава на небесния Бог. 
14Второто горко премина; ето, идва скоро третото горко. 

 ПЪРВИЯ СВИДЕТЕЛ: СТАРОЗАВЕТНОТО И НОВОЗАВЕТНОТО 
ОБЩЕСТВО (ЦЪРКВАТА) 

Исая 43:9-11 
9Нека се съберат заедно всички народи  
и нека се стекат племената;  
кой от тях може да възвести това  
и да ни обясни предишните събития?  
Нека доведат свидетелите си, за да се оправдаят,  
за да чуят хората и да кажат: Това е вярно.    
10Вие сте Мои свидетели, казва ГОСПОД,  
и слугата Ми, когото избрах,  
за да Ме познаете и да повярвате в Мен,  
и да разберете, че съм Аз –   
че преди Мене не е имало Бог  
и след Мене няма да има.     
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11Аз, Аз съм ГОСПОД;   
и освен Мене няма спасител. 
Исая 41:8 
Но ти, Израилю, служителю Мой,  
Якове, когото Аз избрах,  
потомство на Моя приятел Авраам, 
Исая 44:8 
Не бойте се, нито се страхувайте;  
не ти ли възвестих Аз от древността и не ти ли показах това?  
И вие сте Ми свидетели –  
има ли бог освен Мене?  
Наистина няма канара: Аз не познавам такъв. 
Деяния 1:8 
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете 
свидетели за Мене както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до 
края на земята. 
Заветното общество са „призованите“ (църквата) и в новото и в старото. 
Святият град е цялата заветна общност изобразена като 12те порти (12те племена 
– старозаветната общност) и новозаветната общност изобразена като 12те 

основи. Ние не сме съвършени без тях. 
Евреи 11:40 
да не би да постигнат съвършенство без нас; защото за нас Бог промисли 
нещо по-добро. 
Това общество е свидетелят виждан през вековете чрез определени индивиди: 
Илия – затварящ небесата. 
Мойсей – превръщащ водата в кръв. 
Те носят огъня на Божието слово в устата си. Това слово не се връща празно. 
Никое оръжие скроено против тази призована група няма да успее. Портите на 
ада няма да триумфират над тази група. 
 

 ВТОРИЯ СВИДЕТЕЛ (ГОСПОД ИСУС): 
Откровение 1:5 
и от Исус Христос, Който е верният свидетел, първороденият от 
мъртвите и началникът на земните царе. На Този, Който ни обича и ни е 
развързал от греховете ни чрез кръвта Си, 
ДВАМАТА СВИДЕТЕЛИ СА ИСУС И НЕГОВАТА ЦЪРКВА. 
ЦЪРКВАТА Е В НЕГО. 
ТОЙ Е МАСЛИНАТА – ПОМАЗАНИКЪТ. 
ЦЪРКВАТА СЪЩО Е МАСЛИНАТА – НИЕ СМЕ НЕГОВИТЕ ПОМАЗАНИЦИ. 
 
ТОЙ Е СВЕТИЛНИКЪТ – ИСУС Е СВЕТЛИНАТА НА СВЕТА. 
ЦЪРКВАТА Е СВЕТИЛНИКЪТ – ЦЪРКВАТА Е СВЕТЛИНАТА НА СВЕТА. 
 
7И когато свършат своето свидетелстване, звярът, който излиза от 
бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие.    
  
ДЯВОЛА ПОВДИГНА ВОЙНА СРЕЩУ ИСУС – ЗА ДА ГО УБИЕ. КОГАТО ТОЙ 
УМРЯ НИЕ УМРЯХМЕ С НЕГО.  
8И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се 
нарича Содом и Египет, където бе разпънат и техният Господ.    
Мъчениците лежат по улиците на Ерусалим. Исус лежа в гроб в Ерусалим. 
Матей 23:35 
за да дойде върху вас цялата кръв на праведниците, пролята на земята – от 
кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото 
убихте между светилището и олтара. 
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КОГАТО ТОЙ ЛЕЖА В ГРОБА НИЕ ЛЕЖАХМЕ С НЕГО — ПОГРЕБАНИ С 
НЕГО. 
 
9И мнозина от народите, родовете, езиците и племената ще гледат 
труповете им три дни и половина и няма да позволят да бъдат положени 
труповете им в гроб.    
 
Псалм 79:1-4 
1Боже, народите дойдоха в наследството Ти,  
оскверниха святия Твой храм,  
обърнаха Ерусалим на развалини,    
2мъртвите тела на слугите Ти дадоха за ястие на небесните птици,  
телата на светиите Ти – на земните зверове,    
3проляха кръвта им като вода около Ерусалим;  
и нямаше кой да ги погребва.    
4Станахме за укор пред съседите си,   
за присмех и поругание пред околните си. 
 
СВЕТИИТЕ ОТ ДРЕВНОСТТА НЕ БЯХА ПОГРЕБАНИ, А ОСТАВЕНИ НА 
ХИЩНИЦИ И ДИВИ ЗВЕРОВЕ, КАТО ПРЕДМЕТИ НА ПОДИГРАВКА – ЧЕ 
ОБЕЩАНАТА ЗЕМЯ ГИ Е ОТХВЪРЛИЛА. 
ТРИ И ПОЛОВИНА Е СИМВОЛИЧНО ОТНАСЯНЕ КЪМ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ, 
ПРЕЗ КОЙТО НЕЧЕСТИВИТЕ ТРИУМФИРАТ. 
ТОВА СЪЩО Е СИМВОЛИЧНО ОТНАСЯНЕ КЪМ 42то ПОКОЛЕНИЕ. 
ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ПОСТОЯННОТО СПОМЕНАВАНЕ НА 42 МЕСЕЦА (1260 ДНИ, 3 
И ПОЛОВИНА ГОДИНИ, ВРЕМЕ, ВРЕМЕНА И ПОЛОВИН ВРЕМЕ, 3 ДНИ И 
ПОЛОВИНА – СЪКРАЩАВАНЕТО НА ВРЕМЕТО) 
 
10Земните жители ще се зарадват за тях, ще се развеселят и един на друг 
ще си пратят подаръци, защото тези два пророка са мъчили жителите на 
земята.    
 
КОГАТО ХРИСТОС БЕШЕ ОСМЯН, ЦЪРКВАТА БЕШЕ ОСМЯНА. КОГАТО 
ЦЪРКВАТА БЕШЕ ОСМЯНА, ХРИСТОС БЕШЕ ОСМЯН. 
Лука 23:12 
В същия ден Ирод и Пилат се сприятелиха помежду си; защото преди това 
враждуваха един против друг. 
Матей 27:27-31 
27Тогава войниците на управителя заведоха Исус в преторията и събраха 
около Него цялата рота.    
28И като Го съблякоха, облякоха Го в пурпурна мантия.    
29Сплетоха венец от тръни и го наложиха на главата Му, и сложиха 
тръстикова пръчка в дясната Му ръка; и като коленичеха пред Него, 
подиграваха Му се, като казваха: Здравей, Царю Юдейски!    
30И Го заплюваха, взеха тръстиковата пръчка и Го удряха по главата.    
31И след като се подиграха с Него, съблякоха Му мантията и Го облякоха с 
Неговите дрехи, и Го заведоха да Го разпънат. 
 
11А след трите и половина дни влезе в тях жизнено дихание от Бога и те се 
изправиха на краката си; и голям страх обзе онези, които ги гледаха. 
12А те чуха силен глас от небето, който им казваше: Въздигнете се тук. И 
те отидоха горе на небето в облак; и неприятелите им ги видяха.    
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КОГАТО ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА ОТ МЪРТВИТЕ, ЦЪРКВАТА ВЪЗКРЪСНА ОТ 
МЪРТВИТЕ. 
Деяния 2:43 
И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез 
апостолите. 
Деяния 5:11 
И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това. 
 
КОГАТО ХРИСТОС СЕ ВЪЗНЕСЕ, ЦЯЛАТА ЦЪРКВА СЕ ВЪЗНЕСЕ. 
 
Ефесяни 1:20-23 
20с която подейства в Христос, когато Го възкреси от мъртвите и Го сложи 
да седне от дясната Си страна на небесата,    
21далече над всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което 
се наричат, не само в този свят, но и в бъдещия.    
22И всичко покори под краката Му и Го постави да бъде глава над всичко за 
църквата,    
23която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълва 
всичко във всички. 
Ефесяни 2:5-7 
5даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с 
Христос (по благодат сте спасени)    
6и като ни възкреси заедно с Него, ни сложи да седим с Него в небесни места, 
в Христос Исус;    
7за да показва през вековете, които ще дойдат, изобилното богатство на 
Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христос Исус. 
 
ВЪЗДИГАНЕТО ТУК НЕ Е ГРАБВАНЕ, А ВЪЗНАСЯНЕТО НА 
ХРИСТОС И НЕГОВАТА ЦЪРКВА, КОЯТО Е В НЕГО. 
 
13И в онзи час стана голям земетръс и десетата част от града падна и 
измряха в земетръса седем хиляди човека; а останалите се уплашиха и 
отдадоха слава на небесния Бог. 
14Второто горко премина; ето, идва скоро третото горко. 
ТОВА СЕ ОТНАСЯ ЗА ХОЛОКОСТА НА 66-70 Г.СЛ.ХР. – ОСОБЕНО ЗА 
РАННАТА ЧАСТ НА УНИЩОЖЕНИЕТО, КЪДЕТО Е БИЛ СЪДЕН 
ОТСТЪПИЛИЯ ИЗРАЕЛ. 
 
8. ЧОВЕКА НА ГРЕХА 
 
(ЧОВЕКА НА ГРЕХА Е УНИЩОЖЕН ПРИ ИДВАНЕТО НА ГОСПОДА). 
РАЗКРИВАНЕ НА ФАЛШИВОТО ИЗМЕРЕНИЕ — 2 СОЛУНЦИ 2 
ЧОВЕКА НА ГРЕХА 
2 Солунци 2:1-3:18 
1А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето 
събиране при Него, молим ви, братя, 
ТОВА СЕ ОТНАСЯ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВРЪЩАНЕ НА ИСУС.  
2да не се разклаща лесно вашият здрав разсъдък, нито да се смущавате било 
от дух, било от слово или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече 
е настанал денят на Господа.    
3Никой да не ви измами по никакъв начин; защото това няма да бъде, докато 
първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на 
погибелта,    
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4който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или 
на когото се отдава поклонение, така че той седи както бог в Божия храм и 
представя себе си за Бог.   
5Не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това?   
6И сега знаете какво го възпира да не се открие в своето време.    
7Защото тайната на беззаконието вече действа, само че няма да стане 
явна, докато не бъде отстранен онзи, който сега я възпира; 
 
Той бъде отстранен от пътя 
Той идва отсред (разкрит е). 
Той бъде отстранен 
 
1096  гиномай- 
Да се появя 
1) да стана, сиреч, да дойда в съществуване, да започна да бъда, да 
приема съществуване 
2) да стана, сиреч, да дойда в съществуване, да се случа;  
използвана за събития 
3) да се изправя, да се появя в историята, да изляза на сцената;  
използвана за хора появяващи се публично  
4) да бъда направен, да бъда завършен;  
използвана за чудеса, да бъдат извършени, да бъдат изработени 
5) да стана, да бъда направен 
 
От 
1537  ек или екс- 
 
вън от, от, чрез, далеч от 
 
пътя 
3319  месос- 
 
1) среден  
2) средата 
3) посред, сред 
 
Парафразирано 
Той ще се появи отсред. 
 
ВЪЗПИРАНЕТО СЕ МАХА, КОГАТО ТОЙ ДОЙДЕ ОТ или се появи от ПОСРЕД. 
КЪДЕТО 2 ИЛИ 3 СА СЪБРАНИ ХРИСТОС Е ТАМ. ТОЙ Е ИЗЯВЕН – ИДВА 
ПОСРЕД — КОГАТО СЛОВО СЕ ИЗЛАГА ПРАВИЛНО. НЕГОВОТО ИДВАНЕ 
ПОСРЕД РАЗКРИВА ФАЛШИВОТО ИЗМЕРЕНИЕ.  Той възпира докато не се 
появи от посред. Христос е възпиращият. 
 
Матей 18:20 
Защото, където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред 
тях. 
 
8и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на 
устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си, 
ТОВА ПО-ДОЛНО ИЗМЕРЕНИЕ Е РАЗКРИТО ЧРЕЗ ПРИСЪСТВИЕТО В 
НЕГОВОТО СЛОВО, НО Е УНИЩОЖЕНО ЕДВА ПРИ БУКВАЛНОТО МУ 
ИДВАНЕ, КОЕТО Е КОНТЕКСТА НА ЦЕЛИЯ ПАСАЖ. 
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(ИМА 2 ИДВАНИЯ В ТОВА ПИСАНИЕ – НЕГОВОТО ИДВАНЕ ОТ ПОСРЕД 
НАС И ИДВАНЕТО МУ В КОРПОРАТИВНАТА ЦЪРКВА. ИДВАНЕТО МУ ОТ 
ПОСРЕД НАС Е ИЗЯВЕНОТО ПРИСЪСТВИЕ, А ИДВАНЕТО МУ ПРИ 
ЦЪРКВАТА Е ФИЗИЧЕСКО. 
 
9този, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от 
всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса    
10и с цялата измама на неправдата, за онези, които погиват, защото не 
приеха да обичат истината, за да се спасят.    
11И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на 
лъжа,    
12за да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а са имали 
благоволение към неправдата.    
13А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от 
Господа братя, затова, че Бог отначало ви е избрал за спасение чрез 
освещение от Духа и вяра в истината,    
14за което спасение ви призова чрез нашето благовестие, за да получите 
славата на нашия Господ Исус Христос.    
15И така, братя, стойте твърдо и дръжте преданията, които сте научили 
било чрез наше слово, или чрез наше послание.    
16А сам нашият Господ Исус Христос и нашият Бог и Баща, Който ни 
възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда,    
17да утеши сърцата ви и да ги утвърди във всяко добро дело и слово. 
 
Човека на греха или сина на погибелта или беззаконният е корпоративен човек 
– ФАЛШИВАТА ЦЪРКВА. ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА Е СЪВЪРШЕНИЯ ЧОВЕК 
ОТ ЕФЕСЯНИ 4.  
Истинското и фалшивото са съвместно съществуващи реалности. Житото и 
плевелите растат заедно. 
Фалшивото измерение е корпоративната общност на лъжепророци, 
лъжеапостоли, лъжеучители, лъжебратя и т.н. Това измерение е смесено с 
истинското. Корпоративната общност от вярващи има истинското и 
фалшивото, житото и плевелите. 
КОРПОРАТИВНАТА ФАЛШИВА ГРУПА – (ПЛЕВЕЛИТЕ) СА УНИЩОЖЕНИ 
ПРИ НЕГОВОТО ИДВАНЕ: 
 
когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на 
пришествието Си, 
Това фалшиво общество винаги е открито когато Господ се надига от сред нас, 
появява се сред нас или се изявява сред нас. Тази изява на  Неговото 
присъствие се случва, когато е разчупен хляба – Божието слово е изложено 
правилно. При това правилно излагане фалшивото  измерение е разрито. Това 
също означава, че в същото време е разкрито и истинското измерение. 
 
Обърнете внимание на следното: 
 

 ДВАМАТА ПО ПЪТЯ ЗА ЕМАУС. 
Лука 24:16-17 
16но силата на очите им бе отслабена, за да не Го познаят.   
17Той им каза: Какви са тези думи, които разменяте помежду си по пътя? И 
те се спряха натъжени. 
 
Лука 24:30-31 
30И когато седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и им го 
подаде.   
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31Тогава очите им се отвориха и те Го познаха; а Той стана невидим за тях. 
Въздържането (слепотата) е премахната, когато беше разчупен хляба. По това 
време идва откровението — те Го познаха. 
 

 ЮДА, СИНЪТ НА ПОГИБЕЛТА 
Йоан 13:21-32 
21Като каза това, Исус се развълнува в духа Си и засвидетелства: Истина, 
истина ви казвам, един от вас ще Ме предаде.   
22Учениците се спогледаха помежду си, като недоумяваха за кого говори.    
23А на трапезата един от учениците, когото Исус обичаше, се беше облегнал 
на скута на Исус.   
24Затова Симон Петър му кимна и му каза: Кажи ни за кого говори.   
25А той, както се беше облегнал на скута на Исус, се обърна и Му каза: 
Господи, кой е той?   
26Исус отговори: Той е онзи, за когото ще натопя залъка и ще му го дам. И 
така, като натопи залъка, взе и го подаде на Юда Симонов Искариотски.    
27И тогава, след залъка, Сатана влезе в него. Тогава Исус му каза: Каквото 
вършиш, върши го по-скоро.   
28А никой от седящите на трапезата не разбра защо му каза това;    
29защото някои мислеха, понеже Юда държеше касата, че Исус му казва: 
Купи каквото ни трябва за празника, или: Дай нещо на сиромасите.   
30И така, като прие залъка, Юда веднага излезе; а беше нощ.     
31А когато излезе, Исус каза: Сега се прослави Човешкият Син и Бог се 
прослави в Него;     
32и Бог ще Го прослави в Себе Си, и скоро ще Го прослави. 
 
Юда, синът на погибелта, който е картина на фалшивото измерение, и 
фалшивата общност са разкрити в този, който е най-близко до Исус след като е 
разчупен хляба. 
След разчупването и яденето 3 неща се случиха на Юда: 

 САТАНА ВЛЕЗЕ В НЕГО 
 ТОЙ ВЕДНАГА ИЗЛЕЗЕ (не можеше да седи в общение с истинското) 
 ТОЙ ИЗЛЕЗЕ В НОЩТА (ТЪМНИНАТА) -  

Правилното тълкуване, излагане на словото, разкрива 3 неща за онези, които са 
фалшиви: 

 ТЕ СА АГЕНТИ НА САТАНА. 
 НЕ МОГАТ ДА ОБЩУВАТ С ИСТИНСКОТО. 

1 Йоан 2:19 
От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха от нас, щяха да си 
останат с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас. 

 ТЕ ДЕЙСТВАТ В ТЪМНИНА. 
ТОВА ОТДЕЛЯНЕ НА ИСТИНСКОТО И ФАЛШИВОТО СЕ СЛУЧВА ВЪВ 
ВРЕМЕТО КОГАТО Е РАЗЧУПЕН ХЛЯБА. 
Матей 27:5 
И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде, и се обеси. 
Деяния 1:18-20 
18Той обаче придоби нива от заплатата на своята неправда; и като падна 
по лице, пукна се в средата и всичките му черва изтекоха.   
19И това стана известно на всичките ерусалимски жители, така че тази 
нива бе наречена на техния език Акелдама, т. е. Кръвна нива.    
20Защото е писано в книгата на Псалмите:   
„Жилището му да запустее   
и да няма кой да живее в него“;  
и:   
„Друг нека вземе чина му“. 
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Корема на Юда се отвори и вътрешностите му изтекоха след като падна от 
бесилото. 
Това символично изобразява, че той не можеше да смели хляба с 
храносмилателната си система – хляба, който беше изял на трапезата на 
Господа. Фалшивото измерение не може да стане част от истинското. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФАЛШИВОТО ИЗМЕРЕНИЕ. 
 
1. ЧОВЕКА НА ГРЕХА 
ГРЯХ 
ТОВА ИЗМЕРЕНИЕ Е СВЪРЗАНО С ГРЯХ. 
Йоан 16:8-11 
8И когато дойде, Той ще обвини света за грях, за правда и за съд;     
9за грях, защото не вярват в Мене;     
10за правда, защото отивам при Татко и няма вече да Ме виждате;     
11а за съд, защото князът на този свят е осъден. 
ГРЕХА ТУКА Е ОТХВЪРЛЯНЕТО НА ХРИСТОС. ЧОВЕКА НА ГРЕХА Е АНТИ–
ХРИСТ ИЛИ СРЕЩУ ХРИСТОС. 
1 Йоан 2:18 
Дечица, последно време е; защото, както сте чули, че идва Антихрист, и 
понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. 
1 Йоан 2:22-23 
22Кой е лъжец освен онзи, който отрича, че Исус е Христос? Такъв човек е 
антихрист, който се отрича от Сина няма и Бащата.    
23Който се отрича от Сина, няма нито Бащата; а който изповядва Сина, 
има и Бащата. 
1 Йоан 4:2-3 
2По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос 
дойде в плът, е от Бога;    
3а всеки дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога; и това е духът на 
Антихриста, за когото сте чули, че идва, и сега е вече в света. 
2 Йоан 1:7 
Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват идването 
на Исус Христос в плът. Такъв човек е измамник и антихрист. 
2. БЕЗЗАКОННИЯТ 
БЕЗЗАКОНИЕТО ИЛИ НЕЧЕСТИЕТО СЪЩО СЕ НАРИЧА БЕЗЗАКОННИЯТ. 
ПРОТИВНО НА СЛОВОТО — НАПР. ПЪТЯ НА ЕРОВОАМ. 
3. ГИБЕЛТА 
РАЗВАЛИНИ, ЗАГУБА ИЛИ ПРАХОСВАНЕ. 
ТОВА ИЗМЕРЕНИЕ Е СВЪРЗАНО С РАЗВАЛИНИ, ЗАГУБА ИЛИ 
ПРАХОСВАНЕ. 
Това е ДУХА НА ЮДА. 
4. ПРОТИВЕНЕ НА БОГ 
4който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или 
на когото се отдава поклонение, така че той седи както бог в Божия храм и 
представя себе си за Бог.   
ПРОТИВ ИЛИ СРЕЩУ БОГ. 
ТОВА Е РЕЛИГИОЗНИЯ ДУХ – ПОУЧАВА ЗА ДОКТРИНА ЧОВЕШКИТЕ 
ТРАДИЦИИ И СЕ ПРОТИВИ НА ПОСТАВЕНИТЕ ХОРА. 
5. ИЗДИГА СЕБЕ СИ НАД БОГ 
се превъзнася над всеки, който се нарича Бог 
ТОВА Е ДУХЪТ НА АМБИЦИЯ – АВЕСАЛОМ И АДОНАЙ, ЕЗАВЕЛ И 
ВАВИЛОНСКАТА КУЛА. 
Исая 14:13-18 
13А ти казваше в сърцето си:  
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Ще възляза на небесата,  
ще възвися престола си над Божиите звезди  
и ще седна на планината на събраните богове  
към най-крайните страни на север,    
14ще изляза над висотата на облаците,  
ще бъда подобен на Всевишния.    
15Обаче ти ще се снишиш до преизподнята,  
до най-долните дълбини на рова.   
16Онези, които те видят, ще се взрат в тебе,  
ще те разгледат и ще кажат:  
Този ли е човекът, който правеше да трепери земята, 
който разклащаше царствата,   
17който запустяваше света  
и съсипваше градовете му,  
който не пускаше в домовете им затворниците си?   
18Всички царе на народите – те всички  
спят в слава, всеки в дома си; 
Битие 11:2-4 
2След като хората тръгнаха на изток, намериха поле в Сенаарската земя, 
където се и заселиха.   
3И си казаха един на друг: Елате, да направим тухли и да ги изпечем в огъня. 
Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал.    
4И казаха: Елате, да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до 
небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата 
земя.  
6. ПРЕТЕНДИРА ЗА РАВЕНСТВО С БОГ 
той седи както бог в Божия храм и представя себе си за Бог.   
ТОВА Е ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА НА КОРЕЙ. 
7. ПОД ВЪЗДЪРЖАНЕ 
Не може да бъде видяно поради въздържането от Бог. Бог не иска нечестивите 
да дойдат до откровението за фалшивото. Те са под осъждение поради тяхно 
беззаконие. Бог им позволява да изберат това фалшиво измерение — те 
чувстват, че това е истина. Това е тяхната слепота. Те са избрали лъжа. Бог ги е 
оставил да изберат лъжа. Тези са плевелите посадени от сатана. 
Йоан 9:39-41 
39И Исус каза: За осъждение дойдох на този свят, за да виждат 
невиждащите, а виждащите да ослепеят.    
40Някои от фарисеите, които бяха с Него, като чуха това, Му казаха: Да не 
сме и ние слепи?    
41Исус им каза: Ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но понеже сега 
казвате: Виждаме, грехът ви остава.  
8. РАБОТАТА НА САТАНА – ВЪЗБУЖДАНИ ОТ САТАНА 
9този, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от 
всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса    
10и с цялата измама на неправдата, за онези, които погиват, защото не 
приеха да обичат истината, за да се спасят.    
Деяния 8:9-10 
9А имаше отпреди това в града един човек на име Симон, който, като 
представяше себе си за някаква велика личност, правеше магии и смайваше 
населението на Самария.   
10Той привличаше вниманието на всички, от малък до голям, и хората 
казваха: Този е така наречената велика Божия сила. 
Деяния 13:8-11 
8Но магьосникът Елима (защото така се превежда името му) им се 
противеше и се стараеше да отвърне управителя от вярата.    
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9Но Савел, който се наричаше и Павел, изпълнен със Святия Дух, се вгледа в 
него и каза:    
10О, ти, пълен с всякакво коварство и с всякакво лукавство, сине дяволски, 
враг на всичко, което е право, няма ли да престанеш да изкривяваш правите 
пътища на Господа?    
11И сега, ето, Господната ръка е върху тебе; ти ще ослепееш и няма да 
виждаш слънцето за известно време. И в същия миг падна върху него тъма и 
мрак; и той се луташе, като търсеше някой да го води за ръка. 
9. ОСНОВАНИ НА ПРОЯВЛЕНИЯ — ЗНАМЕНИЯ, ЧУДЕСА И 
ВЕЛИКИ ДЕЛА. 
9този, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от 
всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса    
2 Тимотей 3:8-9 
8И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Мойсей, така и те се противят 
на истината, хора с покварен ум, чужди на вярата.    
9Но те няма да успеят повече, защото безумието им ще стане известно на 
всички, както се откри безумието и на тези двама. 
Изход 8:18-19 
18И влъхвите се помъчиха да извършат същото с магиите си, за да 
произведат мушици, но не можаха; а мушиците бяха по хората и по 
животните.    
19Тогава влъхвите казаха на фараона: Божий пръст е това. Но сърцето на 
фараона се закорави и той не ги послуша, както ГОСПОД беше предсказал. 
ПРОЯВЛЕНИЯ В ИСТИНСКОТО ИЗМЕРЕНИЕ: 
Деяния 2:22 
Израилтяни, послушайте тези думи: Исус от Назарет, за Когото Бог е 
свидетелствал между вас чрез велики дела, чудеса и знамения, които Бог 
извърши чрез Него между вас, както самите вие знаете, 
Евреи 2:4 
като му свидетелстваше и Бог чрез знамения и чудеса, чрез разни велики 
дела и чрез раздаване даровете на Святия Дух по волята Си? 
10. НЕПРАВЕДНА ИЗМАМА 
10и с цялата измама на неправдата, за онези, които погиват, защото не 
приеха да обичат истината, за да се спасят.    
11. ПОД СИЛНА ЗАБЛУДА 
11И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на 
лъжа,    
12. ВЯРВАТ ЛЪЖ 
ЕЗЕКИИЛ 8 – МЕРЗОСТИТЕ НА ХРАМА. 
СТАРИЯ ПРОРОК И МЛАДИЯ ПРОРОК 
13. ОСЪДЕНИ 
2 Солунци 2:12 
12за да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а са имали 
благоволение към неправдата.    
 
ЦЯЛОТО ТОВА ИЗМЕРЕНИЕ Е ПОМЕТЕНО ПРИ ИДВАНЕТО НА 
ГОСПОДА. 
8и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на 
устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си, 
 
АКО ЩЕ УПРАВЛЯВАМЕ, ТРЯБВА ДА РАЗПОЗНАЕМ ФАЛШИВОТО 
ИЗМЕРЕНИЕ  И ДА УПРАВЛЯВАМЕ НАД НЕГО. 
АВРААМ УПРАВЛЯВАШЕ. 
ИСААК УПРАВЛЯВАШЕ. ТОЙ ИМАШЕ ЧЕТИРИКРАТНА ЖЪТВА ВЪВ 
ФИЛИСТИМСКАТА ТЕРИТОРИЯ. 
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ДАНАИЛ УПРАВЛЯВАШЕ. 
ТРИТЕ ЕВРЕЙСКИ МОМЧЕТА УПРАВЛЯВАХА ВЪВ ВАВИЛОН. 
ЙОСИФ УПРАВЛЯВАШЕ. 
ВИЕ СЕДИТЕ С НЕГО В НЕБЕСНИ МЕСТА – ВИЕ ТРЯБВА ДА УПРАВЛЯВАТЕ. 
 
БИБЛЕЙСКИЯ МОДЕЛ 

1. НОЙ ПРЕМИНА ПРЕЗ ПОТОПА – ТОЙ НЕ БЕШЕ ГРАБНАТ. 
2. ЯКОВ МИНА ПРЕЗ БОЛКАТА ОТ ДОМА НА ВУЙЧО СИ ЛАВАН. 
3. ЙОСИФ МИНА ПРЕЗ РОБСТВОТО НА ЯМАТА И ЗАТВОРА. 
4. СЕДРАХ, МЕСАХ И АВДЕНАГО МИНАХА ПРЕЗ ОГЪНЯ. 
5. ДАНАИЛ МИНА ПРЕЗ БЪРЛОГАТА НА ЛЪВОВЕТЕ. НЕЧЕСТИВИТЕ 

БЯХА УБИТИ, ДАНАИЛ ОЦЕЛЯ. 
6. ЙОВ МИНА ПРЕЗ СКЪРБИ БЕЗ ДА БЪДЕ ГРАБНАТ. 
7. ИЗРАЕЛ МИНАХА ПРЕЗ 10те ЯЗВИ БЕЗ ДА БЪДАТ ГРАБНАТИ. 
8. ПАВЕЛ МИНА ПРЕЗ МНОГО СКЪРБИ БЕЗ ДА БЪДЕ ГРАБНАТ. 
9. ИСУС НЕ БЕШЕ ГРАБНАТ ПРЕДИ КРЪСТА. 

 
Деяния 14:22 
и утвърждаваха душите на учениците, като ги увещаваха да 
постоянстват във вярата, и ги учеха, че през много скърби трябва да влезем 
в Божието царство. 
 
В.  ПИСАНИЯ, КОИТО ПОСОЧВАТ, ЧЕ НЯМА ГРАБВАНЕ 
1.  СЛИЗАЩИЯ ГРАД. 
 
Откровение 21:2-3 
2Видях и святия град, новия Ерусалим, да слиза от небето от Бога, 
приготвен като невеста, украсена за мъжа си.    
3И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с 
хората; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негов народ; и сам Бог ще бъде с 
тях – техен Бог. 
Святия град е Новият Ерусалим – невястата на Христос — ЦЪРКВАТА. 
Църквата слиза от Бог от небето. Църквата първо се намира в Бог – не в небето. 
Църквата постоянно слиза от невидимото към видимото. ТЯ СЛИЗА – НЕ СЕ 
ВЪЗНАСЯ. 
ПРИЧИНАТА: НИЕ ВЕЧЕ СМЕ В НЕГО В НЕБЕТО. 
 

 ИЗБРАНИ В НЕГО 
Ефесяни 1:3-4 
3Благословен да бъде Бог и Бащата на нашия Господ Исус Христос, Който в 
Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места;    
4както ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем святи и 
без недостатък пред Него в любов; 

 РАЗПЪНАТИ С НЕГО 
Римляни 6:5-6 
5Защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се 
съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото;    
6като знаем това, че нашето старо естество беше разпънато с Него, за да 
се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха. 
Галатяни 2:20 
Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен; а 
животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия 
Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене. 
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 ПОГРЕБАНИ С НЕГО 
Римляни 6:4 
Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, 
така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Татко, 
така и ние да ходим в нов живот. 
Колосяни 2:12 
погребани с Него в кръщението, в което бяхте и възкресени с Него чрез вяра в 
действието на Бога, Който Го възкреси от мъртвите. 

 ВЪЗКРЕСЕНИ С НЕГО 
Колосяни 2:11-12 
11В Него бяхте и обрязани с обрязване, извършено не от ръка, а с 
обрязването, което е от Христос, като съблякохте плътското тяло; 
12погребани с Него в кръщението, в което бяхте и възкресени с Него чрез вяра 
в действието на Бога, Който Го възкреси от мъртвите. 
Колосяни 3:1 
И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е 
горе, където седи Христос отдясно на Бога. 

 СЕДЯЩИ В НЕГО 
Ефесяни 2:4-6 
4Бог обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни 
възлюби,    
5даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с 
Христос (по благодат сте спасени)    
6и като ни възкреси заедно с Него, ни сложи да седим с Него в небесни места, 
в Христос Исус; 

 В НЕГО ЖИВЕЕМ И СЕ ДВИЖИМ 
Деяния 17:28 
защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както и някои от 
вашите поети са казали: „Защото дори Негов род сме. 

 ХОДИМ В НЕГО 
Колосяни 2:6 
И така, както сте приели Христос Исус, Господа, така и ходете в Него, 

 НАЗИДАВАНИ/ИЗГРАЖДАНИ В НЕГО 
Колосяни 2:7 
вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте 
научени, като изобилствате в нея с благодарение. 

 ЗАВЪРШЕНИ В НЕГО 
Колосяни 2:10 
и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт. 

 ОБРЯЗАНИ В НЕГО 
Колосяни 2:11 
В Него бяхте и обрязани с обрязване, извършено не от ръка, а с обрязването, 
което е от Христос, като съблякохте плътското тяло; 
 
НИЕ СМЕ С НЕГО И В НЕГО. 
ТОЙ Е В НЕБЕТО. 
ПО ТОЗИ НАЧИН НИЕ СМЕ В НЕБЕТО. 
 
Филипяни 3:20-21 
20Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме 
Спасител – Господ Исус Христос,    
21Който ще преобрази нашето унизено тяло, за да стане съобразно с 
Неговото славно тяло, според действието на силата Си да покори и всичко 
на Себе Си. 
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И ТАКА, ЦЪРКВАТА Е СЛИЗАЩА РЕАЛНОСТ – НИЕ ВЕЧЕ СМЕ ИЗДИГНАТИ. 
НИЕ СЕ ВЪЗНЕСОХМЕ, КОГАТО СЕ ВЪЗНЕСЕ ТОЙ. 
НИЕ СЕ ИЗДИГАМЕ – В ПОКЛОНЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ. 
НИЕ ЩЕ СЕ ИЗДИГНЕМ ПО ВРЕМЕТО НА ФИЗИЧЕСКАТА СМЪРТ – ДУХА 
ЩЕ СЕ ВЪРНЕ ПРИ БОГ, КОЙТО ГО Е ДАЛ. 
Еклисиаст 12:7 
и се върне пръста в земята, както е била,  
и духът се върне при Бога, Който го е дал. 
 
Ние слязохме с Христос – когато Той слезе. 
Ние слизаме от невидимото към видимото – святия Град. 
Ние ще слезем: 
Юда 1:14-15 
14За тях пророкува и Енох, седмият от Адам, който казва: Ето, Господ идва 
с десетки хиляди Свои светии    
15да извърши съд над всички и да обяви за виновни всички нечестивци за 
всички нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всички жестоки 
думи, които нечестивите грешници са говорили против Него. 
ТОВА Е ВТОРОТО ИДВАНЕ. 
ПРИ ИДВАНЕТО МУ СВЕТИИТЕ СТАВАТ БЕЗСМЪРТНИ, А НЕЧЕСТИВИТЕ 
СА УНИЩОЖЕНИ В ОСЪЖДЕНИЕ. 
2 Солунци 1:7-10 
7а на вас, които страдате – успокоение заедно с нас, когато Господ Исус се 
яви от небето със Своите силни ангели,    
8в пламенен огън да даде възмездие на онези, които не познават Бога, и на 
онези, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус.    
9Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на 
Господа и от славното явление на Неговата сила,    
10когато дойде в онзи ден, за да се прослави в Своите светии и да се покаже 
чуден между всички повярвали (следователно и между вас, защото вие 
повярвахте на нашето свидетелство). 
 
2. ЖИТОТО И ПЛЕВЕЛИТЕ 
 
Матей 13:24-30 
24Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство прилича на 
човек, който е посял добро семе на нивата си;    
25но когато спяха хората, неприятелят му дойде и пося плевели между 
житото, и си отиде.    
26И когато поникна посевът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите.    
27А слугите на стопанина дойдоха и му казаха: Господарю, ти не пося ли 
добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите?    
28Той им отговори: Някой неприятел е направил това. А слугите му казаха: 
Като е така, искаш ли да отидем да ги оплевим?    
29А той каза: Не искам; да не би, като плевите плевелите, да изскубнете 
заедно с тях и житото.     
30Оставете да растат и двете заедно до жътвата; а по време на жътва ще 
кажа на жътварите: Съберете първо плевелите и ги вържете на снопове за 
изгаряне, а житото приберете в житницата ми. 
 
Матей 13:36-43 
36Тогава Той остави народа и дойде в къщата. И учениците Му се 
приближиха при Него и казаха: Обясни ни притчата за плевелите на 
нивата.   
37А Той им отговори: Сеячът на доброто семе е Човешкият Син;     
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38нивата е светът; доброто семе, това са синовете на царството; а 
плевелите са синовете на лукавия;     
39неприятелят, който ги пося, е дяволът; жътвата е свършекът на века; а 
жътварите са ангелите.    
40И така, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при 
свършека на века.     
41Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството 
Му всичко, което съблазнява, и онези, които вършат беззаконие,     
42и ще ги хвърлят в огнената пещ; и там ще бъде плач и скърцане със зъби.     
43Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на своя Баща. 
Който има уши да слуша, нека слуша. 
Исус тълкува притчата.  
 
Плевелите са тези, които съблазняват (скандалон – повличат други в грях и 
заблуда, карат другите да се спъват), и практикуват беззаконие. Тези са 
нечестивите. Житото са праведните. Те ще блеснат като слънцето. 
Отделянето се случва в края на века. И така, нечестивите са изгорени в огън, а 
праведните блесват в края на века. Това е притча за царството – няма изчезване 
на праведните, а блестене, докато нечестивите са унищожени — взети в 
осъждение. ПРИНЦИПА Е, ЧЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ, ПРАВЕДНИТЕ БЛЕСВАТ, А 
НЕЧЕСТИВИТЕ СА УНИЩОЖЕНИ. КРАЯТ НА НЕЩО Е ПО-ДОБЪР ОТ 
НАЧАЛОТО МУ. СЛАВАТА НА ПОСЛЕДНИЯ ДОМ Е ПО-ГОЛЯМА ОТ 
СЛАВАТА НА ПРЕДИШНИЯ ДОМ. 
Притчата за издърпаната мрежа предава същата истина – нечестивите ще бъдат 
отстранени. 
 
Матей 13:47-50 
47Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, в която са 
събрани риби от всякакъв вид,    
48и като се напълни, изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите в 
съдове, а лошите изхвърлиха.     
49Така ще бъде и при свършека на века; ангелите ще излязат и ще отлъчат 
нечестивите измежду праведните,     
50и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби, 
 
3. НИЕ ТРЯБВА ДА СТОИМ – НЕ ДА ОТЛЕТИМ.  
 
Ефесяни 6:10-13 
10Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.     
11Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу 
хитростите на дявола.    
12Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, 
срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу 
злите духове под небето.    
13Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в 
злия ден и като надвиете на всичко, да устоите. 
 
4. НИЕ ТРЯБВА ДА ЗАВЗЕМЕМ. 
 
Лука 19:13 
И повика десетима от слугите си и им даде десет мнаси; и им каза: 
Търгувайте с това , докато дойда. 
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5. ДА ПОЛОЖИМ ВРАГЪТ ПОД КРАКАТА. 
 
Евреи 10:12-13 
12но Той, като принесе една жертва за греховете, седна завинаги отдясно на 
Бога    
13и оттогава насам чака, докато се положат враговете Му за Негово 
подножие. 
Ефесяни 1:20-23 
20с която подейства в Христос, когато Го възкреси от мъртвите и Го сложи 
да седне от дясната Си страна на небесата,    
21далече над всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което 
се наричат, не само в този свят, но и в бъдещия.    
22И всичко покори под краката Му и Го постави да бъде глава над всичко за 
църквата,    
23която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълва 
всичко във всички. 
 
6. ПРАВЕДНИТЕ ЩЕ НАСЛЕДЯТ ЗЕМЯТА. 
Псалм 37:9-11 
9Защото злотворците ще бъдат изтребени;  
а онези, които чакат ГОСПОДА, те ще наследят земята.    
10Защото още малко – и нечестивия няма да го има вече.  
Да! Внимателно ще изследваш мястото му и няма да се намери.    
11А кротките ще наследят земята  
и ще се наслаждават на изобилен мир. 
Псалм 37:29 
Праведните ще наследят земята  
и ще живеят на нея довека. 
Ясно е, че нечестивите ще погинат, а праведните ще наследят земята. 
Матей 5:5 
Блажени кротките, защото те ще наследят земята. 
НЕЧЕСТИВИТЕ СА ПРЕМАХНАТИ – ПРАВЕДНИТЕ ОСТАВАТ: 
Притчи 2:21-22 
21Защото правдивите ще населят земята  
и непорочните ще останат в нея,    
22а нечестивите ще бъдат изтребени от земята  
и коварните ще бъдат изкоренени от нея. 
Притчи 10:30 
Праведният никога няма да се поклати,  
а нечестивите няма да населят земята. 
7. ЦЪРКВАТА Е ТРИУМФИРАЩА 
2 Коринтяни 2:14 
Но благодаря на Бога, Който винаги ни води в победително шествие в 
Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за 
Него. 
 
Матей 16:18 
Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тази скала ще съградя Моята 
църква; и портите на ада няма да я надвият. 
 
Славата на последния дом е по-велика от славата на предишния. Църквата, 
въпреки че е остатък във всяко поколение се придвижва от слава в слава и от 
сила в сила. 
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ДОКТРИНАТА ЗА ГРАБВАНЕТО ПРЕДСТАВЯ ЕДНА СЛАБА, БЯГАЩА 
ЦЪРКВА, КОЯТО ИСУС ИДВА ДА ИЗБАВИ ОТ АНТИХРИСТА. 
ТРИУМФИРАЩАТА ЦЪРКВА. 
 
Г.   ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ЦЪРКВА 
УПРАВЛЕНИЕ ПОСРЕД ВРАГОВЕТЕ ВИ — ЧАСТ2 
ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА ДНЕС Е КАТО: 

1. ЛОТ, ЧИЯТО ПРАВЕДНА ДУША ТЪЖЕШЕ. 
2. АВРААМ ТЪРСЕЩ ИЗЯВАТА НА НОВИЯ ЕРУСАЛИМ. 
3. МОЙСЕЙ, В НЕИЗВЕСТНОСТ В ЗАДНАТА ЧАСТ НА ПУСТИНЯТА. 
4. ЯКОВ, ОСКЪРБЕН ОТ ВУЙЧО МУ ЛАВАН. 
5. ИСУС НАВИН, ИЗМОРЕН ОТ ХОРА, КОИТО НЯМАТ МАНТАЛИТЕТ НА 

ЗАВЛАДЯВАНЕ. 
6. ГЕДЕОН, КРИЕЩ СЕ В ЛИНА ЗА ВИНО. 
7. РУТ, ЖИВЕЕЩА ОТ ОСТАТЪЦИТЕ НА ПОЛЕТО. 
8. САМСОН, С „ДУХ“ НА КРИЗА. 
9. ДАВИД, УПРАВЛЯВАЩ ДАЛЕЧ ОТ САУЛ. 
10. ЙОВ, НАСКЪРБЕН ОТ ВСЯКЪДЕ. 
11. ЙОСИФ В ЯМАТА И ЗАТВОРА. 
12. ДАНАИЛ, ПРЕДИЗВИКАН С МЕНЮТО НА ВАВИЛОН. 
13. ЕСТИР НА ТРЕТИЯ ДЕН. 
14. ЙОАС СКРИТ В ХРАМА. 
15. САМУИЛ ПОСРЕД РЕДА НА ИЛИЙ. 
16. СУХИ КОСТИ НА ПОЛЕТО. 

ВСИЧКО ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНИ: 
НИЕ ТРЯБВА ДА ВИДИМ ДОБРОТАТА НА ГОСПОДА В ЗЕМЯТА НА ЖИВИТЕ. 
ОБЕЩАНИЯТА ЗА ПРОБИВ И УПРАВЛЕНИЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА НАС. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ЦЪРКВА 
TRIUMPH OVER EVERY ENEMY — ТРИУМФ НАД ВСЕКИ ВРАГ 
RECEPTION AND POSSESSION OF THE KINGDOM —ПРИЕМАНЕ И 
ПРИТЕЖАВАНЕ НА ЦАРСТВОТО 
ILLUMINATION — ОСВЕТЛЯВАНЕ 
UNITY — ЕДИНСТВО 
MELCHIZEDEK ORDER — РЕДА НА МЕЛХИСЕДЕК 
PROSPERITY — ПРЕУСПЯВАНЕ 
HOUSE OF GOD — БОЖИЯ ДОМ 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
TRIUMPH OVER EVERY ENEMY — ТРИУМФ НАД ВСЕКИ ВРАГ 
Псалм 94:3 
ГОСПОДИ, докога нечестивите,  
докога нечестивите ще тържествуват? 
Псалм 41:11 
От това зная, че Твоето благоволение е към мене,  
понеже неприятелят ми не тържествува над мен. 
Псалм 92:4 
защото си ме развеселил, ГОСПОДИ, с делата Си;  
ще се радвам в делата на ръцете Ти. 
2 Коринтяни 2:14 
Но благодаря на Бога, Който винаги ни води в победително шествие в 
Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за 
Него. 
Исая 14:2-8 
2Племената ще ги вземат и ще ги заведат на мястото им;  
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и Израилевият дом ще ги наследи в земята ГОСПОДНА  
за слуги и слугини;  
те ще пленят пленителите си  
и ще владеят над угнетителите си.   
3А в деня, когато ГОСПОД те успокои от скръбта ти,  
от неволята ти и от жестоката работа,  
в която ти беше поробен,    
4ще употребиш тази поучителна песен против вавилонския цар, като 
кажеш:  
Как престана насилникът! Престана грабителят на злато!     
5ГОСПОД строши тоягата на нечестивите,  
скиптъра на владетелите,   
6който яростно поразяваше племената  
с непрестанно биене,  
който властваше с гняв над народите,  
с преследване, което никой не въздържаше.   
7Цялата земя се успокои и утихна;  
възклицават с песни;    
8дори елхите и ливанските кедри се радват за тебе, като казват:  
Откакто лежиш ти, дървар не е излизал против нас. 
Исая 60:14 
Онези, които са те угнетявали, ще дойдат наведени пред теб.  
И всички, които са те презирали, 
ще се поклонят до стъпалата на краката ти  
и ще те наричат град ГОСПОДЕН,  
Сион на Святия Израилев. 
Псалм 125:3 
Защото нечестието няма да налага скиптъра си  
върху участта на праведните,  
да не би праведните да протягат ръце към беззаконието. 
Еремия 30:16-18 
16Затова всички, които те изпояждат, ще бъдат изпоядени;  
и всичките ти противници, всички до един, ще отидат в плен;  
още – и онези, които ограбват, ще бъдат ограбени,  
и всички, които те обират, ще ги предам на обир.    
17Защото ще ти възстановя здравето  
и ще те изцеля от раните ти, казва ГОСПОД.  
Понеже те нарекоха отхвърлен и казаха:  
Това е Сион, за когото никой не го е грижа,    
18така казва ГОСПОД:  
Ето, Аз ще върна от плена Якововите шатри  
и ще се смиля над жилищата му;   
всеки град ще бъде съграден на своята грамада развалини  
и палатът ще се възстанови, както е бил преди. 
Откровение 3:9 
Ето, давам ти някои от онези, които са от сатанинско сборище, които 
наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат; ето, ще ги накарам да дойдат и да 
се поклонят пред краката ти, и да познаят, че Аз те възлюбих. 
 
RECEPTION AND POSSESSION OF THE KINGDOM — ПРИЕМАНЕ И 
ПРИТЕЖАВАНЕ НА ЦАРСТВОТО  
Данаил 7:17-19 
17Тези четири големи звяра, каза той, са четирима царе, които ще се 
издигнат от земята.    
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18Но светиите на Всевишния ще приемат царството и ще владеят 
царството довека и до вечни векове.    
19Тогава поисках да узная истината за четвъртия звяр, който се 
различаваше от всички други и беше много страшен, чиито зъби бяха 
железни и ноктите му медни, който поглъщаше и строшаваше, а 
останалото стъпкваше с краката си, 
Данаил 7:25-28 
25Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на 
Всевишния и ще замисли да промени времена и закони; и те ще бъдат 
предадени в ръката му до време и времена и половина време.    
26Но когато съдилището ще заседава, ще му отнемат владичеството, за да 
го изтребят и погубят до край.     
27А царството и владичеството, и величието на царствата, които са под 
цялото небе, ще бъдат дадени на народа, които са светиите на Всевишния, 
Чието царство е вечно и на Когото всички владичества ще служат и ще се 
покоряват.    
28Тук е краят на това видение. Колкото до мене, Данаил, размишленията ми 
ме смущават много и изгледът на лицето ми се изменя; но запазих това 
нещо в сърцето си. 
 
ILLUMINATION — ОСВЕТЛЯВАНЕ 
Исая 60:1-2 
1Стани, свети, защото светлина дойде за теб   
и славата ГОСПОДНА те осия.    
2Защото, ето, тъмнина ще покрие земята   
и мрак – племената;   
а над тебе ще осияе ГОСПОД   
и славата Му ще ти се яви. 
Исая 60:19-20 
19Слънцето няма да ти бъде вече светлина денем,  
нито луната в сиянието си ще ти свети;  
а ГОСПОД ще ти бъде вечна светлина  
и твоят Бог – твоя слава.    
20Слънцето ти няма вече да залезе,  
нито луната ти ще се скрие;  
защото ГОСПОД ще ти бъде вечна светлина  
и дните на жалеенето ти ще се свършат. 
Откровение 22:5 
Нощ няма да има вече; и няма да имат нужда от осветяване от светило или 
от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до 
вечни векове. 
 
UNITY — ДИНСТВО 
Ефесяни 4:4 
Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на 
званието ви: 
Псалм 122:3 
Ерусалиме, който си съграден  
като град, сглобен в едно, 
Езекиил 37:24-28 
24И слугата Ми Давид ще им бъде цар; над всички тях ще има един пастир; и 
те ще постъпват според заповедите Ми, ще пазят наредбите Ми и ще ги 
изпълняват.    
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25Също ще живеят в земята, която дадох на слугата Си Яков, където живяха 
бащите ви; в нея ще живеят те, децата им и внуците им довека; и слугата 
Ми Давид ще им бъде княз довека.    
26При това ще сключа с тях завет за мир, който ще бъде вечен завет с тях; 
и като ги настаня, ще ги умножа и ще положа светилището Си сред тях 
довека.    
27И скинията Ми ще бъде сред тях; и Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат 
Мой народ.    
28Тогава народите ще познаят, че Аз, ГОСПОД, освещавам Израел, когато 
светилището Ми бъде сред тях довека. 
Езекиил 37:19-22 
19Отговори им: Така казва Господ ЙЕХОВА: Ето, Аз ще взема Йосифовия 
жезъл, който е в ръката на Ефрем и на другарите му, Израилевите племена, 
и ще ги прибавя към него, към Юдовия жезъл, и ще ги направя един жезъл; те 
ще бъдат един в ръката Ми.    
20А жезлите, на които си написал, нека бъдат в ръката ти пред очите им.    
21И им кажи: Така казва Господ ЙЕХОВА: Ето, Аз ще взема израилтяните 
изсред народите, където са отишли, и като ги събера отвсякъде, ще ги 
доведа в земята им;    
22и ще ги направя един народ в земята, върху Израилевите планини; един цар 
ще царува над всички тях; и няма да бъдат вече два народа, нито ще бъдат 
занапред разделени в две царства. 
Йоан 10:16 
И други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа; и 
ще чуят гласа Ми; и ще станат едно стадо с един пастир. 
Долината на сухите кости. 
 
MELCHIZEDEK ORDER — РЕДА НА МЕЛХИСДЕК 
1 Петрово 2:9 
Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог 
придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от 
тъмнината в Своята чудесна светлина; 
Откровение 1:5-6 
5и от Исус Христос, Който е верният свидетел, първороденият от 
мъртвите и началникът на земните царе. На Този, Който ни обича и ни е 
развързал от греховете ни чрез кръвта Си,     
6и Който ни е направил Царство от свещеници на своя Бог и Баща, на Него 
да бъде слава и господство във вечни векове. Амин. 
Откровение 5:9-10 
9Те пееха нова песен, като казваха: Достоен си да вземеш книгата и да 
разпечаташ печатите и; защото си бил заклан и със Своята кръв си изкупил 
за Бога хора от всеки род и език, народ и племе,    
10и си ги направил царство и свещеници на нашия Бог; и те ще царуват на 
земята. 
 
PROSPERITY — ПРЕУСПЯВАНЕ 
Исая 60:5-6 
5Тогава ще видиш и ще се зарадваш,  
и сърцето ти ще затрепти и ще се разшири;  
защото изобилието на морето ще се обърне към теб,  
имотът на народите ще дойде при тебе.    
6 Множеството камили ще те покрият –  
мадиамските и гефаските камилчета;  
те всички ще дойдат от Сава;  
злато и тамян ще донесат  
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и ще прогласят хваленията ГОСПОДНИ. 
Исая 45:11-14 
11Така казва ГОСПОД, Святият на Израел и неговият Създател:  
Допитвай се до Мене за бъдещето;  
за синовете Ми и за делото на ръцете Ми – заповядайте Ми.    
12Аз създадох земята и сътворих човека на нея;  
Аз, да! Моите ръце разпростряха небето,  
Аз дадох заповеди на цялото му множество.    
13Аз издигнах него с правда  
и ще оправям всичките му пътища;  
Той ще съгради града Ми и ще пусне пленниците Ми  
без откуп или подкупи, казва ГОСПОД на Силите.    
14Така казва ГОСПОД:   
Печалбата от труда на Египет и търговията на Етиопия  
и на високите мъже, савците,  
ще минат към теб и твои ще бъдат;  
ще те дирят; в окови ще заминат;  
и като ти се поклонят, ще ти се помолят:  
Само между теб е Бог – и няма друг,   
друг бог няма. 
Михей 4:13 
Стани и вършей, сионова дъще,  
защото ще направя рога ти железен  
и копитата ти ще направя медни,  
и ще смажеш много племена,  
чиито печалби ще обречеш на ЙЕХОВА  
и имота им – на ГОСПОДА на целия свят. 
Исая 23:18 
Но търговията и наемът и ще бъдат посветени на ГОСПОДА,  
няма да бъдат вложени в съкровище, нито в склад;  
защото търговията и ще бъде за живеещите пред ГОСПОДА,  
за да ядат до ситост и да имат трайно облекло. 
 
HOUSE OF GOD — БОЖИЯ ДОМ 
Езекиил 37:26-28 
26При това ще сключа с тях завет за мир, който ще бъде вечен завет с тях; 
и като ги настаня, ще ги умножа и ще положа светилището Си сред тях 
довека.    
27И скинията Ми ще бъде сред тях; и Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат 
Мой народ.    
28Тогава народите ще познаят, че Аз, ГОСПОД, освещавам Израел, когато 
светилището Ми бъде сред тях довека. 
Откровение 21:3-4 
3И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с 
хората; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негов народ; и сам Бог ще бъде с 
тях – техен Бог.    
4Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече; нито ще 
има вече жалеене, нито плач, нито болка; защото предишното премина. 
Откровение 7:15 
Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия 
храм; и Седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях. 
Езекиил 43:7-9 
7Сине човешки, това е мястото на престола Ми и мястото на стъпалата 
на краката Ми, където ще обитавам сред израилтяните довека и 
Израилевият дом няма вече да омърси святото Ми име – нито те, нито 
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царете им, с блудствата си или с труповете на идолите си на високите си 
места.    
8Като поставиха своя праг при Моя праг и стълбовете на своите врати – 
при стълбовете на Моите врати, така че нямаше друго освен стената 
между Мен и тях, те мърсяха святото Ми име с мерзостите, които 
вършеха; затова ги изтребих в гнева Си.    
9Сега нека отдалечат от Мене блудствата си и труповете на идолите си; и 
Аз ще обитавам сред тях довека. 
 
ЗАДАЧА 
УСТАНОВЕТЕ ДАЛИ ВСИЧКИ ТЕЗИ ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ СЕ НАМИРАТ В 
ЦЪРКВАТА В КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕ. 
 
 

Превод: Емил Енчев 


