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ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
  

ВРЪЩАНЕТО НА ХРИСТОС 
УРОК 15 – (АВС 2) 

 
А. ОПИШЕТЕ ЯВЯВАНИЯТА/ИДВАНИЯТА НА ХРИСТОС СЛЕД 
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО. 
1. ФИЗИЧЕСКИТЕ МУ ИДВАНИЯ: 
 
1.1 ЯВЯВАНЕ НА МАРИЯ  
Йоан 20:11-17 
11А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше; и така, както плачеше, 
надникна в гроба   
12и видя двама ангели в бели дрехи, седнали там, където беше лежало тялото 
на Исус, единият откъм главата и другият откъм краката.   
13И те я попитаха: Жено, защо плачеш? Отговори им: Защото са отнесли 
моя Господ и не знам къде са Го положили.    
14Като каза това, тя се обърна и видя Исус, че стои, но не позна, че беше Той.   
5Исус й каза: Жено, защо плачеш? Кого търсиш? Тя, като мислеше, че е  
градинарят, Му отговори: Господине, ако ти си Го изнесъл, кажи ми къде си 
Го положил и аз ще Го взема.   
16Исус й каза: Мария! Тя се обърна и Му каза на еврейски: Равуни! (Което 
значи „Учителю!“.)    
17Исус й каза: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при 
Татко; но иди при братята Ми и им кажи: Възнасям се при Моя Баща и 
вашия Баща, при Моя Бог и вашия Бог. 
1.2 ЯВЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 
Йоан 20:19-25 
19А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята,  
където бяха събрани учениците, беше заключена поради страх от юдеите, 
Исус дойде, застана на средата и им каза: Мир вам!    
20И като изрече това, им показа ръцете и ребрата Си. И учениците се 
зарадваха, като видяха Господа.    
21И Исус пак им каза: Мир вам! Както Татко изпрати Мене, така и Аз 
изпращам вас.   
22И като изрече това, духна върху тях и им каза: Приемете Святия Дух.      
23На които простите греховете, простени са им; на които задържите, 
задържани са.     
24А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато бе 
идвал Исус.    
25Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им отвърна: 
Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите и не сложа пръста си в 
раните от гвоздеите, и не сложа ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. 
1.3 ЯВЯВАНЕ НА ТОМА 
Йоан 20:26-29 
26И след осем дни учениците Му пак бяха вътре; и Тома беше с тях. Исус 
дойде, когато вратите бяха заключени, застана на средата и каза: Мир 
вам!    
27Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, и дай ръката си 
и я сложи в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.   
28Тома Му отговори: Господ мой и Бог мой!    
29Исус му каза: Понеже Ме видя, Тома, ти повярва; блажени онези , които, 
без да видят, са повярвали. 
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1.4 ЯВЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ТИВЕРИАДСКОТО ЕЗЕРО 
Йоан 21:1-10 
1След това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро; и ето как 
им се  
яви:   
2там бяха заедно Симон Петър, Тома, наречен Близнак, Натанаил от Кана  
Галилейска, Зеведеевите синове и други двама от учениците Му.   
3Симон Петър им каза: Отивам да ловя риба. Казаха му: Ще дойдем и ние с 
теб. Излязоха и се качиха на лодката; и през онази нощ не уловиха нищо.    
4А когато вече се разсъмваше, Исус застана на брега; но учениците не 
познаха, че е Той.    
5Исус им каза: Момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха Му: Нямаме.    
6А Той им каза: Хвърлете мрежата отдясно на лодката и ще намерите. И 
така, те хвърлиха; и не можаха вече да я извлекат поради многото риба.    
7Тогава онзи ученик, когото Исус обичаше, каза на Петър: Господ е. А Симон 
Петър, като чу, че е Господ, навлече си връхната дреха (защото я беше 
свалил) и се хвърли в езерото.   
8А другите ученици дойдоха с лодката, защото не бяха далеч от сушата, на 
около двеста лакти, и влачеха мрежата с рибата.   
9И като излязоха на сушата, видяха разстлана жарава и на нея сложена 
риба и хляб.   
10Исус им каза: Донесете от рибата, която сега уловихте. 
1.5 ЯВЯВАНЕ НА ДВАМАТА ПО ПЪТЯ ЗА ЕМАУС 
Лука 24:13-16 
13И, ето, в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, 
отдалечено на шестдесет стадия от Ерусалим.   
14И те разговаряха помежду си за всичко онова, което беше станало.    
15И докато разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях;    
16но силата на очите им бе отслабена, за да не Го познаят. 
1.6 ЯВЯВАНЕ НА  11те УЧЕНИКА ЗАЕДНО С ДВАМАТА ОТ ПЪТЯ ЗА 
ЕМАУС. 
Лука 24:33-38 
33И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, където намериха събрани  
единадесетте и тези, които бяха с тях,    
34които казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симон.   
35Те пък разказаха за станалото по пътя и как Го познаха, когато 
разчупваше  
хляба.    
36И когато говореха за това, сам Исус застана между тях и им каза: Мир 
вам!    
37А те се стреснаха и се уплашиха, като мислеха, че виждат дух.   
38И Той им каза: Защо се смущавате и защо се пораждат такива мисли в 
сърцата  
ви? 
1.7 ОПИСАНИЕТО НА ПАВЕЛ ЗА ЯВЯВАНИЯТА НА ХРИСТОС 
1 Коринтяни 15:4-8 
4че беше погребан; че беше възкресен на третия ден според Писанията;     
5и че се яви на Кифа, после на дванадесетте,   
6че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които 
повечето и досега са живи, а някои починаха;    
7че после се яви на Яков, тогава на всички апостоли;    
8а от всички най-накрая се яви и на мене, като на някой изтърсак. 
От горните писания е ясно, че Исус се е явявал няколко пъти след 
възкресението Си. Можем да кажем че това са Неговите идвания. Дори след 
възнесението Си Той се яви на Савел по пътя за Дамаск. Така че правилно 
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можем  да кажем, че Той е дошъл няколко пъти. И така, така нареченото второ 
идване или пришествие е неправилен термин. В този урок се занимаваме с 
БУКВАЛНОТО ТЕЛЕСНО ВРЪЩАНЕ НА ХРИСТОС ИЛИ ФИЗИЧЕСКОТО 
ВРЪЩАНЕ НА ХРИСТОС. 
1.8 ЯВЯВАНЕ НА ВЪЗЛЮБЕНИЯ ЙОАН 
Откровение 1:12-18 
12И се обърнах да видя Този, Който ми проговори; и като се обърнах, видях 
седем златни светилника;    
13и всред светилниците видях Един, Който приличаше на Човешкия Син, 
облечен в дълга дреха и препасан около гърдите със златен пояс;    
14а главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му – 
като огнен пламък;    
15и краката Му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена; а гласът 
Му беше като на много води;    
16и имаше в десницата Си седем звезди; и от устата Му излизаше меч, остър 
и от двете страни; и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата 
си.    
17И когато Го видях, паднах при краката Му като мъртъв; а Той сложи 
десницата Си върху мен и каза: Не бой се, Аз съм Първият и Последният, и 
Живият;     
18бях мъртъв и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и 
на ада. 
Йоан 14:19 
Още малко и светът вече няма да Ме вижда, а вие Ме виждате. Понеже Аз 
живея, и вие ще живеете. 
1.9 ФИЗИЧЕСКОТО МУ БЪДЕЩО ВРЪЩАНЕ 
2. НЕГОВОТО ИДВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА НОВОРОЖДЕНИЕТО 
1 Петрово 1:23 
тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието 
слово, което живее и трае до века. 
Ефесяни 2:12-13 
12в онова време бяхте отделени от Христос, отстранени от Израилевото 
гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате 
надежда и без Бога на света.    
13А сега в Христос Исус вие, които някога сте били далеч, сте поставени 
близо чрез кръвта на Христос. 
Йоан 1:12-13 
12А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца, т. е. на 
тези, които вярват в Неговото име;    
13които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко 
пожелание, но от Бога. 
По време на вашето преживяване на съживяване се казва, че Христос е дошъл в 
живота ви. 
3. НЕГОВОТО ИДВАНЕ ПРИ КРЪЩЕНИЕТО В СВЯТИЯ ДУХ 
4. НЕГОВОТО ИДВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА НАШИЯ РАСТЕЖ 
5. НЕГОВОТО ИДВАНЕ В СЪД 
6. НЕГОВОТО ИДВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО НА ИЗЦЕЛЕНИЕ 
7. НЕГОВОТО ИДВАНЕ КАТО МЛАДОЖЕНЕЦА 
8. НЕГОВОТО ИДВАНЕ КАТО ОГЪНЯ НА ПРЕЧИСТВАЧА 
9. НЕГОВОТО ИДВАНЕ НА БЕЛИЯ КОН 
10. НЕГОВОТО ИДВАНЕ КАТО ЦАРЯ НА ЦАРЕТЕ 
11. НЕГОВОТО ИДВАНЕ КАТО КРАДЕЦ 
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Б. ОПИШЕТЕ ФИЗИЧЕСКОТО ВРЪЩАНЕ НА ХРИСТОС И 
СВЪРЗАНИТЕ СЪБИТИЯ. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ: 
Христос дойде, идва в нас и ще дойде физически. 

1. РАННАТА ЦЪРКВА ЖИВЕЕШЕ В ОЧАКВАНЕ НА 
ФИЗИЧЕСКОТО МУ ВРЪЩАНЕ. Те са вярвали, че идването Му е 
било бъдещо събитие. 

Тит 2:13 
като очакваме сбъдването на блажената надежда, славното явяване на 
нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, 
1 Тимотей 6:13-15 
13Заръчвам ти пред Бога, Който оживотворява всичко, и пред Христос Исус, 
Който пред Пилат Понтийски засвидетелства с добрата изповед,    
14да пазиш тази заповед чисто и безукорно до явяването на нашия Господ 
Исус Христос,    
15което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Владетел, 
Цар на царете и Господ на господарите, 
Евреи 9:28 
така и Христос, като беше принесен веднъж, за да понесе греховете на 
мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на 
онези, които Го очакват. 
2 Солунци 2:1-2 
1А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето 
събиране при Него, молим ви, братя,    
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. 
ГОСПОДНАТА ТРАПЕЗА СЕ Е ПРАЗНУВАЛА В ОЧАКВАНЕ НА БЪДЕЩОТО 
МУ ВРЪЩАНЕ. 
 
1 Коринтяни 11:26 
Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, 
възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. 
 Ранната църква е практикувала Трапезата в очакване на Неговото идване. 

2. ОТЛАГАНЕТО НА ИДВАНЕТО МУ Е ПОРАДИ МИЛОСТТА МУ – 
НЕ ИСКА НЯКОИ ДА ПОГИНАТ. 

2 Петрово 3:3-4 
3Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат присмиватели, 
които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват:    
4Къде е обещаното Му пришествие? Защото откакто са починали бащите 
ни, всичко си стои така, както от началото на създанието. 
2 Петрово 3:8-9 
8Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като 
хиляда години и хиляда години – като един ден.    
9Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за 
забавяне, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, 
а всички да дойдат до покаяние. 
 
ФИЗИЧЕСКОТО ВРЪЩАНЕ И СВЪРЗАНИТЕ СЪБИТИЯ: 
Деяния 1:9-11 
9И като каза това и те Го гледаха, Той се възнесе и облак Го подхвана и скри 
от погледа им.    
10И като се взираха към небето, когато се възнасяше, ето, двама мъже в бели 
дрехи застанаха до тях    
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11и казаха: Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, Който 
се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както Го видяхте да отива на 
небето. 
1. ПО СЪЩИЯ НАЧИН – ТОЙ ЩЕ СЛЕЗЕ ПО СЪЩИЯ НАЧИН КАКТО 
СЕ ВЪЗНЕСЕ. 

 СЪЩИЯ ИСУС 
Този Исус, Който се възнесе от вас на небето 
Исус с прославеното тяло, (Не архангел Михаил, не някой дух) Който учениците 
видяха, докоснаха, чуха и с Когото ядоха. 

 ВИДЯН С ЕСТЕСТВЕНИТЕ ОЧИ 
ВЪЗНЕСЕНИЕ 
Учениците гледаха нагоре с естествените си очи. ТЕ ВИДЯХА ИСУС ДА СЕ 
ВЪЗНЯСЯ. 
Деяния 1:10-11 
10И като се взираха към небето, когато се възнасяше, ето, двама мъже в бели 
дрехи застанаха до тях    
11и казаха: Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, Който 
се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както Го видяхте да отива на 
небето. 
2 Солунци 1:7 
а на вас, които страдате – успокоение заедно с нас, когато Господ Исус се 
яви от небето със Своите силни ангели, 
СЛИЗАНЕ 
УЧЕНИЦИТЕ НА ИСУС ЩЕ ГО ВИДЯТ ДА СЛИЗА. 
1 Солунци 4:16-17 
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. 
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. 
Данаил 7:13-14 
13Гледах в нощните видения и, ето, един като Човешкия Син идеше с 
небесните облаци и стигна до Стария по дни; и го доведоха пред Него.    
14И на Него бе дадено владичество, слава и царство, за да Му слугуват 
всички племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно – то няма да 
премине, и царството Му е царство, което няма да се разруши. 
Той ще бъде видян и ще бъде чуден. 
2 Солунци 1:10 
когато 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). 

 В ОБЛАКА 
ТОЙ СЕ ВЪЗНЕСЕ В ОБЛАКА И ЩЕ СЛЕЗЕ В ОБЛАЦИТЕ. 
ВЪЗНАСЯНЕ 
Деяния 1:9 
И като каза това и те Го гледаха, Той се възнесе и облак Го подхвана и скри 
от погледа им. 
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СЛИЗАНЕ 
1 Солунци 4:16-17 
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;    
17 после 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. 

 ПРИСЪСТВИЕ НА АНГЕЛИ 
АНГЕЛИ ПРИСЪСТВАХА ПРИ ВЪЗНАСЯНЕТО МУ. АНГЕЛИ ЩЕ 
ПРИСЪСТВАТ И КОГАТО ИДВА ОТНОВО. 
ВЪЗНАСЯНЕ 
Деяния 1:10-11 
10И като се взираха към небето, когато се възнасяше, ето, двама мъже в бели 
дрехи застанаха до тях    
11и казаха: Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, Който 
се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както Го видяхте да отива на 
небето. 
СЛИЗАНЕ 
Матей 25:31 
А когато дойде Човешкият Син в славата Си и всички святи ангели с Него, 
тогава ще седне на славния Си престол. 
Марк 8:38 
Защото ако се срамува някой заради Мен и заради думите Ми в това блудно 
и грешно поколение, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато 
дойде в славата на Своя Баща със святите ангели. 
Матей 16:27-28 
27Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Своя Баща със Своите 
ангели; и тогава ще въздаде на всеки според делата му.     
28Истина ви казвам: Има някои от стоящите тук, които никак няма да 
вкусят смърт, докато не видят Човешкия Син, идващ в царството Си. 
2. ВИК, ГЛАС И БОЖИЯТА ТРЪБА. 
1 Солунци 4:16-17 
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. 
3. СЛИЗАНЕ СЪС СВЕТИИТЕ 
Юда 1:14 
За тях пророкува и Енох, седмият от Адам, който казва: Ето, Господ идва с 
десетки хиляди Свои светии 
Колосяни 3:4 
Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в 
слава. 
4. МЪРТВИТЕ В ХРИСТОС ЩЕ ВЪЗКРЪСНАТ ПЪРВИ 
И мъртвите в Христос ще възкръснат първи 
ПЪРВО МЪРТВИТЕ В ХРИСТОС ЩЕ СТАНАТ БЕЗСМЪРТНИ, ПОСЛЕДВАНИ 
ОТ ЖИВИТЕ В ХРИСТОС. 
5. ВЯРВАЩИТЕ СА „ВЗЕТИ“ 
после ние, които сме останали живи, ще бъдем взети заедно с тях в 
облаците  
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Вярващите ще бъдат взети. Това е метафора за безсмъртие. Едно безсмъртно 
тяло няма гравитационно ограничение. МЪРТВИТЕ И ЖИВИТЕ ОФОРМЯТ 
ЕДНА БЕЗСМЪРТНА ГРУПА В ХРИСТОС. 
1 Коринтяни 15:52-54 
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“. 
В БЕЗСМЪРТИЕТО НИЕ ЩЕ ИМАМЕ НЕГОВОТО ПРОСЛАВЕНО ТЯЛО. 
1 Йоан 3:2-3 
2Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем; но 
знаем, че когато Той е разкрит, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го 
видим, Какъвто е.    
3И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист. 
(NKJ) 
 
ОБОБЩЕНИЕ ДО ТУКА: 
 
Евреи 12:22-24 
22Вие обаче пристъпихте към планината Сион и към града на живия Бог, 
небесния Ерусалим, и към безбройни множества ангели,    
23към тържествения събор и църквата на първородните, чиито имена са 
написани на небесата, и към Бога, Съдия на всички, и към духовете на 
праведниците, достигнали съвършенство,    
24както и към Исус, Посредника на Новия Завет, и към кръвта на поръсване, 
която зове по-силно от кръвта на Авел. 
 
Аз вярвам, че духовете на праведниците са облака на свидетелите. Когато умира 
вярващ човек духът му отива да бъде с Исус: 
 
2 Коринтяни 5:8 
но имаме дръзновение и предпочитаме по-скоро да се отделим от тялото си 
и да се преселим при Господа. 
Еклисиаст 12:7 
и се върне пръста в земята, както е била,  
и духът се върне при Бога, Който го е дал. 
При връщането на Господа духовете на светиите, които са заминали се връщат с 
Господа. 
Юда 1:14 
За тях пророкува и Енох, седмият от Адам, който казва: Ето, Господ идва с 
десетки хиляди Свои светии 
 
Тези връщащи се духове са „мъртвите в Христос“ – вярващите, които са 
претърпели естествения процес на смъртта. Те получават прославените си тела 
първи. 
1 Солунци 4:16 
1Понеже 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;    
Тогава онези, които са живи – физически живите вярващи по това време – ще 
бъдат прославени, т.е. ще преминат в безсмъртие. Крайния резултат е една 
безсмъртна група. 
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1 Солунци 4:16-17 
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. 
 
Крайната дестинация е Христос. 
И така ще бъдем винаги с Господа. 
6. НЕЧЕСТИВИТЕ СА УНИЩОЖЕНИ 
ПРИ ИДВАНЕТО МУ ИМА СЪД. 
2 Тимотей 4:1 
Заръчвам ти пред Бога и пред Христос Исус, Който ще съди живите и 
мъртвите, и предвид на явяването Му и царуването Му: 
 

3. НЕЧЕСТИВИТЕ СА СЪДЕНИ ПРИ ИДВАНЕТО МУ 
Юда 1:14-19 
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.    
16Те са мърморковци, недоволни от участта си, постъпват единствено 
според своите желания, говорят надуто и заради облага ласкаят хората.    
17Но вие, възлюбени, помнете думите, изговорени отпреди от апостолите 
на нашия Господ Исус Христос:    
18В последно време ще има присмиватели, които ще постъпват, водени от 
своите нечестиви страсти.    
19Те са, които правят разцепления, със светски ум , които нямат Духа. 
3.1 ПЛЕВЕЛИТЕ СА УНИЩОЖЕНИ В КРАЯ НА ВЕКА. ТОВА Е 

БЕЗЗАКОННАТТА ГРУПА. 
Матей 13:30 
Оставете 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 13:38-42 
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. 
3.2 БЕЗЗАКОННАТА ГРУПА, НАРЕЧЕНА СЪЩО СИНЪТ НА 

ПОГИБЕЛТА ИЛИ БЕЗЗАКОННИЯТ, Е УНИЩОЖЕНА ПРИ 
ИДВАНЕТО МУ. 

2 Солунци 2:7-8 
7Защото тайната на беззаконието вече действа, само че няма да стане 
явна, докато не бъде отстранен онзи, който сега я възпира;    
8и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на 
устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си, 
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3.3 СЪДЪТ НА ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ – КОЗИТЕ ОТИВАТ ВЪВ 
ВЕЧНИЯ ОГЪН. 

Матей 25:41-46 
41Тогава ще каже и на тези, които са от лявата Му страна: Идете си от 
Мене, вие, проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели.    
42Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте;    
43странник бях и не Ме прибрахте; гол бях и не Ме облякохте; болен и в 
тъмница бях и не Ме посетихте.    
44Тогава и те ще отговорят: Господи, кога Те видяхме гладен или жаден, или 
странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?     
45Тогава Той в отговор ще им каже: Истина ви казвам: Понеже не сте 
направили това на нито един от тези, най-малките, то и на Мене не сте го 
направили.     
46И тези ще отидат във вечно наказание, а праведните – във вечен живот. 
7. ПРАВЕДНИТЕ ПОЛУЧАВАТ НАГРАДИ 
2 Тимотей 4:1 
Заръчвам ти пред Бога и пред Христос Исус, Който ще съди живите и 
мъртвите, и предвид на явяването Му и царуването Му: 
1 Петрово 1:7 
с цел: изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, 
което гине, но пак се изпитва чрез огън – да излезе за хвала и слава, и почест, 
когато се яви Исус Христос; 
Матей 16:27-28 
27Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Своя Баща със Своите 
ангели; и тогава ще въздаде на всеки според делата му.     
28Истина ви казвам: Има някои от стоящите тук, които никак няма да 
вкусят смърт, докато не видят Човешкия Син, идващ в царството Си. 
Откровение 22:12 
Ето, ида скоро; и у Мен е наградата, която давам, да отплатя на всеки 
според каквито са делата му. 
8. ИЗЯВЯВАНЕТО НА ЦАРСТВОТО 
При идването на Господа в слава, овцете наследяват пълното изявяване на 
царството. 
Матей 25:31-34 
31А когато дойде Човешкият Син в славата Си и всички святи ангели с Него, 
тогава ще седне на славния Си престол.     
32И ще се съберат пред Него всички народи; и ще ги отлъчи един от друг, 
както овчарят отлъчва овцете от козите;    
33и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата.     
34Тогава Царят ще каже на тези, които са от дясната Му страна: Елате, 
вие, благословени от Моя Баща, наследете царството, приготвено за вас от 
създанието на света. 
 
В. ОБЯСНЕТЕ СЛЕДНИТЕ ПИСАНИЯ: 
1. 2 Коринтяни 5:16  
Затова отсега нататък ние не познаваме никого по плът; ако и да сме 
познали Христос по плът, пак сега вече не Го познаваме така. 
Свидетелите На Йехова вярват, че Исус е дух. 
ОТГОВОР: 
Христос повече не е тленна плът. Той сега има нетленно, безсмъртно тяло, 
което е плът и кости, не плът и кръв. Това се нарича прославено тяло, което 
новородените вярващи ще получат, когато се върне Христос. 1 Йоан 3:2 
2. 1 Коринтяни 15:44  
сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то 
има и духовно тяло . 
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Това е друго писание, което свидетелите на Йехова използват, за да кажат, че 
Исус е Дух. 
ОТГОВОР:  
Духовното тяло е тяло от плът и кости, не плът и кръв. То е тяло от безсмъртна 
субстанция — не е нематериално неосезаемо, тяло от плът и кръв. Това, което е 
посято е това и което възкръсва. Ако е посят дух, трябва да е възкръснал дух. 
Духа е нещо различно от духовното тяло, както е посочено от различните 
гръцки думи. 
ДУХ = ПНЕУМА                                          ДУХОВНО ТЯЛО = ПНЕУМАТИКОС 
 
3. Йоан 6:51   
Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от този хляб, 
ще живее до века; да! И хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която Аз ще 
дам за живота на света. 
Свидетелите на Йехова вярват: 
„Така Исус даде плътското Си тяло в жертва за човечеството. Давайки плътта Си 
за живота на света, Христос не може да я вземе никога отново и още веднъж да 
стане човек. Поради тази причина Неговото връщане никога не може да бъде в 
човешкото тяло, което Той принесе веднъж завинаги“. Стр.143 МОЖЕТЕ ДА 
ЖИВЕЕТЕ ЗАВИНАГИ В РАЯ НА ЗЕМЯТА 1989 
ОТГОВОР:  
Йоан 10:18 Имам право да го дам и имам право пак да го взема.  
Само че след-възкресенското тяло не беше същото като принесеното в жертва 
тяло. Първото беше смъртно, второто безсмъртно. 
 
4. Откровение 1:7  
Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и онези, които го прободоха; и 
всички земни племена ще заридаят за Него. Така е. Амин. 
Идването в облаците е символ на идване в съд. Онези, които убиха Исус 
живееха, за да видят идването Му в съд през 70та г.Сл.Хр., когато храма беше 
разрушен. 
 
ТОВА НЕ Е БУКВАЛНОТО ФИЗИЧЕСКО ВРЪЩАНЕ, А ИДВАНЕТО МУ В СЪД, 
ЗА ДА УСТАНОВИ ЦЪРКВАТА, И ДА УНИЩОЖИ НЕЧЕСТИВИТЕ. 
ОБЛАЦИТЕ СИМВОЛИЗИРАТ ТРИ НЕЩА: 

 СЪД 
 ХОРА 
 ИЗЯВЕНОТО ПРИСЪСТВИЕ 
 

ОБЛАЦИТЕ КАТО СИМВОЛ НА СЪД: 
Наум 1:2-6 
2ГОСПОД е ревнив Бог, Който отплаща;   
ГОСПОД въздава и се гневи;   
ГОСПОД отдава възмездие на противниците Си  
и пази гняв за враговете Си.     
3ГОСПОД е дълготърпелив и велик в сила  
и никак няма да оправдае нечестивия;  
пътят на ГОСПОДА е във вихрушка и буря  
и облаците са прахът на краката Му.    
4Смъмря морето и го изсушава,  
и пресушава всички реки;  
Васан и Кармил повяхват  
и ливанският цвят окапва.    
5Планините треперят от Него  
и хълмовете се разтопяват;  
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а земята се раздвижва от присъствието Му.  
Да! Светът и всичките му жители.    
6Кой може да устои пред негодуванието Му?  
И кой може да застане, когато пламне гневът Му?  
Когато яростта Му се излива като огън,  
скалите се разпадат пред Него. 
Изход 14:19-20 
19Тогава ангелът Божий, който вървеше пред Израилевото множество, се 
вдигна и дойде зад тях; облачният стълб пред тях се вдигна и застана зад 
тях,    
20и дойде между Египетското и Израилевото множество; за едните беше 
тъмен облак, а на другите светеше през нощта, така че едните не се 
приближиха до другите през цялата нощ. 
Изход 14:23-24 
23А египтяните, всички коне на фараона, колесниците и конниците му – 
като ги подгониха, влязоха след тях сред морето.    
24Но в утринната стража ГОСПОД погледна от огнения и облачния стълб 
към египетската войска и смути войската на египтяните; 
Исая 19:1 
Изявеното за Египет пророчество:  
Ето, ГОСПОД язди на лек облак  
и ще дойде в Египет;  
Египетските идоли ще потреперят от присъствието Му  
и сърцето на Египет ще се разтопи сред самия него. 
Матей 24:30 
Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще 
заплачат всички земни племена, като видят Човешкия Син, идващ на 
небесните облаци със сила и голяма слава. 
Марк 14:58 
Ние Го чухме да казва: Аз ще разруша този ръкотворен храм и за три дни ще 
съградя друг, неръкотворен. 
Свещеника по това време щеше да види Христос да идва с облаците. Това има 
смисъл само,  ако се тълкува в смисъла на съд. 
Марк 14:61-63 
61А Той мълчеше и не отговори нищо. Първосвещеникът пак Го попита: Ти ли 
си Христос, Син на Благословения?     
62А Исус каза: Аз съм; и ще видите Човешкия Син, седящ отдясно на 
Всесилния   и идещ с небесните облаци.   
63Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и каза: Каква нужда имаме 
вече от свидетели? 
ОНЕЗИ, КОИТО ГО РАЗПЪНАХА ЩЯХА ДА ПРЕЖИВЕЯТ ОСЪЖДЕНИЕ. 
РАЗРУШАВАНЕТО НА СТАРИЯ СВЕТОВЕН РЕД (ХРАМА И ГРАДА) ТЕ ЩЯХА 
ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ ИСУС СЕДЕШЕ ОТДЯСНАТА СТРАНА НА ТАТКО И 
УПРАЖНЯВА СЪД ВЪРХУ ОТСТЪПНИЦИТЕ. ТОЗИ СЪД НЕ СЕ СЛУЧВА, ЗА 
ДА СЕ ОСЪДИ СВЕТА, А ЗА ДА ДОКАЖЕ, ЧЕ ТОЙ Е АЛФАТА И ОМЕГАТА, 
ВСЕМОГЪЩИЯТ – ТОВА Е СЪД ЗА СПАСЕНИЕ – ДА ПРОВОКИРА МЪЖЕ И 
ЖЕНИ ДА СЕ ОБЪРНАТ КЪМ НЕГО. 
 
5. Захария 14:4 
В онзи ден краката Му ще застанат  
на Елеонския хълм, който е срещу Ерусалим на изток;  
и Елеонският хълм ще се разцепи  
по средата на изток и на запад,   
така че ще се образува голяма долина,  
като половината от хълма се оттегли на север  
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и другата му половина – на юг. 
 
Кой е „този ден“? 
 
Захария 14:1 
Ето, от ГОСПОДА иде ден,  
когато богатството ти ще бъде разделено сред тебе като обир. 
Денят на Господа е „този ден“. 
Римската армия се е състояла от всички народи по света. Това се отнася за 
обсадата на Ерусалим и разрушаването на храма. 
Захария 14:2 
Защото ще събера всички народи  
на бой против Ерусалим;  
градът ще бъде превзет,  
къщите ще бъдат обрани,  
а жените – изнасилвани,  
и половината от града ще отиде в плен;  
а останалият народ няма да бъде изтребен от града. 
 
Захария 14:6 
В онзи ден  
няма да има светлина;  
блестящите тела ще намалят сиянието си; 
Блестящите тела се отнася за слънцето, луната и звездите – края на юдаизма е 
белязан от раздирането на завесата в храма – разпъването. 
Захария 14:8 
В онзи ден  
живи води ще излязат от Ерусалим,  
половината им – към източното море;  
и половината им – към западното море;  
и през лятото, и през зимата ще бъде така. 
Живи води = Святия Дух излян на деня на Петдесятница. 
Захария 14:10 
Цялата страна ще се превърне в поле,  
от Газа до Римон на юг от Ерусалим;  
и Ерусалим ще се издигне и насели на мястото си,  
от Вениаминовата порта до мястото на първата порта –  
до ъгловата порта, и от кулата на Ананеил  
до царските линове. 
Това се отнася за изравняването – премахването на всички различия, което се 
случи на кръста. 
Захария 14:17 
И ако някои от домочадията на света  
не отиват в Ерусалим  
да се поклонят на Царя, ГОСПОДА на Силите,  
за тях няма да има дъжд. 
Ерусалим е църквата – Святия Град слизащ отгоре. Това е Божието семейство. 
Трябва да станете част от Божието семейство, за да се покланяте на Бог. 
Църквата беше родена на кръста и беше изявена на деня на Петдесятница. 
Захария 14:20 
В онзи ден и върху звънците на конете ще има надпис:   
Посветен на ГОСПОДА;   
и самите котли в дома ГОСПОДЕН   
ще бъдат като легените пред жертвеника. 
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Конете говорят за победители. Котлите говорят за съдове в дома. Това е символ 
на вярващи. 
Вярващите стават святи чрез силата на завършената работа на кръста. 
Захария 14:21 
Дори всеки котел в Ерусалим и в Юдея  
ще бъде посветен на ГОСПОДА на Силите;  
всички, които жертват,  
като идват, ще вземат от тях и ще варят в тях;  
и в онзи ден няма да има вече кой да търгува 
в дома на ГОСПОДА на Силите. 
Търгуващи или както е в KJV „ханаанци“ се отнася за невярващите. 
Невярващите не могат да станат част от църквата. 
 
ТОЗИ ДЕН СЕ ОТНАСЯ ЗА ЕДИН ПЕРИОД ОТ РАЗПЪВАНЕТО ДО 
РАЗРУШАВАНЕТО НА ХРАМА ПРЕЗ 70та Г.СЛ.ХР. ТОЙ Е = НА 40 ГОДИНИ = 
ЕДНО ПОКОЛЕНИЕ. 
ОБРАТНО КЪМ: 
Захария 14:4 
В онзи ден краката Му ще застанат  
на Елеонския хълм, който е срещу Ерусалим на изток;  
и Елеонският хълм ще се разцепи  
по средата на изток и на запад,   
така че ще се образува голяма долина,  
като половината от хълма се оттегли на север  
и другата му половина – на юг. 
Хълма или планината е символ на разделението между юдеите и езичниците. 
Христовата смърт на кръста разцепи планината премахвайки разделението 
между юдеи и езичници. 
 
 

Превод: Емил Енчев 
 


