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Живеем в дните на последната подготовка. В небето, ада и на земята кипи трескава дейност, 
защото цялото творение очаква кулминацията на човешката история. 

Ако Светият Дух махнеше люспите от очите ни, ние вярващите едновременно щяхме да се 
зарадваме и ужасим от това, което бихме видели. Щяхме да извикаме: „Какво става? Защо 
всички бързат толкова устремено и напрегнато? За какво е тази сложна, тежка подготовка? 
Накъде духа вятърът? Какво ще се случи?” 

Точно сега небесата са пламнали в очакване! Ангелските същества трябва да са изпълнени с 
благоговение докато се подготвят да известят с неописуема разрушителна сила наказанията 
върху земята. Не, ангелите не знаят деня и часа на пришествието на Христос, но от тях се 
изисква да са в състояние на готовност; те знаят, че края е близо. 

Без съмнение, окончателният конфликт наближава, когато всеки враг ще бъде поставен под 
краката на нашия Господ. Нека да разгледаме големите и финални планове, които се 
подготвят в трите сфери на конфликта. 

Последни приготовления в небесата 

Ако завесата, разделяща физическото от духовното можеше да се вдигне за момент, каква 
гледка ще е само! Навсякъде, накъдето и да погледнем, щяхме да видим подготовката в 
действие. Ние често грешим, като мислим, че Бог просто чака последната душа да бъде 
спасена, преди да изговори слово и да започне окончателното наказание. 

Не! Бог трескаво се подготвя! По време на творението Той работи шест дни. И сега, в края на 
тази епоха, Бог работи усърдно за подготовката на последните неща. 

Тази подготовка може да се види, само ако ни се позволи да надникнем във вечното. И без 
да развиваме хипотези, можем да видим какво Бог е разкрил в Словото Си за нея. 

Откровение 6 казва, че Агнето чупи един печат „с глас от гръм.” Но последва едно от най-
трудните за проумяване изявления в цялото Божие Слово. То казва: „Настана мълчание на 
небето около за половин час” (Откровение 8:1). 

Никой не викаше: „Свят! Свят!”, нито един хор не пееше , нито звук не се чуваше в цялото 
вечно Божие царство! Небето буквално се разтърси от свят гръм, но сега Бог мълчеше. 
Христос и Неговият Святия Дух мълчат. Защо е това мълчание? И защо половин час? 
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Пророк Захария ни дава обяснение: „И Господ ще наследи Юда за Свой дял в светата земя, и 
пак ще избере Ерусалим. Млъкни, всяка твар, пред Господа; защото Той се е събудил от 
своето Си обиталище” ( Захария 2:12-13). 

Тук виждаме Бог готов да претендира за Своето наследство. Всичко е поставено на мястото 
си. Седемте ангела, които ще изпълнят наказанията, стоят пред Него и чакат да им бъде 
възложена задачата да отидат и поразят земята. Настъпило е времето, определено още от 
създаването на света. 

Думите, използвани в Писанието тук, говорят за едно голямо затишие пред буря, което е 
прекалено свято и  твърде неразбираемо за човешките умове. Ние дори не можем да 
развиваме хипотези защо точно преди окончателното решение, Бог мълчи от Своето небе. 

Знаем  обаче, че затишието приключи и ангелите, изпълняващи наказанията, „ които 
държаха седемте тръби, се приготвиха да затръбят” (Откровение 8:6). Те заеха позиция - 
бяха готови да изпълнят Неговата заповед! 

На апостол Йоан му се откри чрез видение цялата тази небесна дейност и беше откровение 
за Исус и Неговата последна подготовка, пророчество за нещата от последното време! 

Когато Исус се яви на Йоан в това видение, очите Му бяха като огнен пламък. Няма повече 
време за хладка любов! Всички трябва да се обърнат към Него и да се покаят, казва Той, или 
„ще дойда при тебе скоро и ще дигна светилника ти от мястото му” (Откровение 2:1-5). 

Възлюбени, време е да се справим с духа на Езавел, с равнодушието, лъжливите учения, 
блудството - време е да премахнем всички съблазняващи ни идоли. Защото на Йоан беше 
казано, че това, което ще види „трябва скоро да стане” (Откровение 22:6). 

Апостолът видя невероятно движение, идвания и заминавания, велики и разтърсващи 
заповеди, сякаш седеше по време на военен съвет на Върховното командване. Ето я и 
сцената: 

Ангелите излизат от Божия храм с власт за последните седем язви. Те са „препасани” за 
действие (Откровение 15:6-8). Друг ангел лети в небето с вечното Евангелие, за да 
проповядва на всеки народ. Той вика силно: „защото дойде часът на Неговия съд.” Друг 
извика: „Падна Вавилон!” (Откровение 14:6-8). 

Още един ангел излиза от храма със сърп в ръката си и силен глас му заповядва: „Простри 
сърпа си и жъни, защото е настанал часът да жънеш, понеже земната жътва е презряла” 
(Откровение 14:15). На друг жънещ ангел се каза: „Простри острия си сърп и обери 
гроздовете на земното лозе, защото гроздето му е вече узряло” (Откровение 14:18). 

Точно по график, един след друг ангелите ще надуят тръбите и ще се излее неописуем гняв! 
Градушка, смесена с кръв ще изгори една трета от цялата зеленина. Моретата ще бъдат 
замърсени. Голяма звезда, метеорит, горящ като факел ще удари земята и ще отрови реки, 
езера и потоци. 
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Слънцето, луната и звездите ще бъдат затъмнени. Един ангел ще се появи внезапно на 
небето, викайки със силен глас: „Горко, горко, горко на земните жители поради останалите 
тръбни гласове от тримата ангели, които още има да затръбят” (Откровение 8:13). На земята 
ще има такова мъчение, че „ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях” 
(Откровение 9:6). 

Шестият ангел ще развърже четири демонични сили на земята. Около 200 милиона конници 
ще излязат, за да унищожат една трета от човечеството с „огъня, дима и жупела” 
(Откровение 9:14-19). Писано е, че те „бяха приготвени за тоя час и ден и месец и година, за 
да убият третата част от човеците. И числото на воюващите конници беше двеста милиона” 
(Откровение 9:15-16). 

Не знам дали тази армия е човешка или демонична, но едно нещо е сигурно: тя и сега е в 
подготовката за тази година, месец, ден и час на битката. 

Какво страхотно откровение за нещата, които предстоят да се случат! Йоан видя всичко това. 
Но стана свидетел и на голямата подготовката за сватбената вечеря на Агнето! Той видя 
книгите, които се отварят в подготовка за съдния ден и беше инструктиран да предаде това 
видение на Църквата. 

Нека човечеството продължава да яде, да пие и да се весели. Нека всеки да казва: „Къде е 
обещаното Му пришествие? Защото ... всичко си стои така, както от началото на създанието” 
(2 Петър 3:4). И все пак Бог подготвя! Все пак небето се движи към последния съд! 

Сатана разярен се готви за последния конфликт! 

„Но горко на вас, земьо и море! Защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че 
му остава малко време” (Откровение 12:12). 

Йоан видя как една бездънна яма се отвори и от нея се изсипа армия демонични скакалци, 
които „приличат на коне ... и лицата им бяха като човешки лица” (Откровение 9:7). „Имаха 
над себе си за цар ангела на бездната, който по еврейски се нарича Авадон [Сатана]” 
(Откровение 9:11). 

Чуйте с духа си следните думи: Сатана знае, че времето му е кратко, защото „слезе” на 
земята. Тази планета е последното бойно поле! Той е подготвил силите си и стратегията му е 
в ход. Целият ад е една голяма, сатанинска оперативна мрежа! 

Възлюбени, основна цел на Сатана са избраните на Бога. Не е отстъпилата нация на Израел, 
нито хладката, самодоволна църква, а е неопетнената невяста на Христос! Един избран, свят 
народ, състоящ се от изкупени с кръв евреи и езичници - истинската Църква!  

Сатана толкова старателно ще измами нечестивите, че те няма да се покаят, дори и когато са 
под най-тежкото наказание от Бога. „Те са бесовски духове, които, като вършат знамения ... 
да ги събират за войната ... на всемогъщия Бог ...” (Откровение 16:14). Те няма да се обърнат 
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към Господа, дори и ада да се взира в очите им. Само хора, които са напълно измамени 
могат да хулят Бога под палещото, поглъщащо всичко слънце! 

В момента, началствата и силите на мрака работят денонощно, без почивка. Те беснеят из 
цялата земя, готвейки се да създадат царство със собствена икономическа система, месия и 
религия. Стремежът им да убиват и унищожават е иницииран от самия дявол. 

Някога мислили ли сте какво стои зад развитието на движението Ню Ейдж, възраждането на 
култа към Водолей, подновения интерес към Сантария, медиумите, източните религии, 
гурутата, трансцеденталната медитация? Защо дори семействата на американските 
президенти се съветват с астролози? Защо мнозина от нашите младежи се обърнаха към 
истинско поклонение на дявола? 

Дали всички тези неща просто се случват? Злите хора стават ли естествено по-зли? Ню Ейдж 
религиите от нищото ли се появиха? Дали Сатанинското поклонение е просто прищявка? 
Дали ще се събудим един ден и ще видим, че всичко е станало пак нормално? 

Не! Всичко това е част от подготовката - цялата операция е планирана от интелигентен ум. 
Сатаната създава свои бази на власт и ангели на светлина и измама биват обучавани. 

В царството на мрака няма мързеливи, безработни демони. Всички те са заредени с енергия 
и преданост на каузата си. Те дават всичките си сили и способности за сваляне царството на 
Христос. Армията на Сатана не спи и не е хладка към господаря си! Писанието описва Сатана 
като един, който „обикаля, търсейки кого да погълне” (1 Петрово 5:8). Той и неговите орди 
притежават хора и не си дават почивка от труда си  денем или нощем! 

Йоан видя тази последна голяма подготовка в ада. Той видя дявола готов да завладее 
Църквата, опитвайки се да я унищожи и  превземе със зли намерения. 

Каква според вас е основната тема в ада, основното послание, което звучи в момента? То е 
ясния призив за война на живот и смърт: „Времето е кратко, работете, докато можете!” Няма 
пророци на мира и сигурността в ада. Там е деня на Страшния съд, последният призив! 

Шегата в ада трябва да е пълната липса на подготовка сред 
християните! 

Целият смисъл на моето послание е: Докато цялото небе и ад са в повишена готовност и 
навсякъде в духовната сфера кипи подготовка за последния час, милиони християни са 
дълбоко заспали! Тази духовна леност и сънливо безразличие в последните дни вероятно е 
недоумение както за ангелите, така и за демоните! 

Учениците проспаха цялата агония на Господ в градината и нещата днес не са по-различни. 
Тези последователи не бяха подготвени. Те спяха, а след това  изоставиха Господ и се 
разбягаха. 
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Йоан Кръстител отиде преди Исус „да приготви за Господа благоразположен народ” (Лука 
1:17). Апостол Йоан видя в Светия град новия Ерусалим, който се състоеше от народ, 
„приготвен като невеста украсена за мъжа си” (Откровение 21:2). Възлюбени, Словото е 
напълно ясно: Ние трябва да се подготвим! 

Три предупреждения относно липсата на подготовка 

1. Божиите хора се интегрират със света, вместо да го изоставят. 

Искам да говоря за „нещата”. Словото казва: „Не любете света, нито каквото е на света” (1 
Йоан 2:15). Исус предупреди: „Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото 
животът на човека не се състои в изобилието на имота му” (Лука 12:15). 

Нещата, притежанията ни може да ни обвържат с този свят. Докато небето и ада се подготвят 
за война, ние отиваме да пазаруваме. Вечните ценности са изложени на риск, краят на 
всичко, което знаем е близо - а ние си играем с нашите играчки! 

Трупаме нови дрехи. Не контролираме портфейлите си. Затънали сме във вещи. Казваме, че 
Бог може да има всичко наше и по всяко време, но след това бързаме да търсим неща, които 
са по-големи и по-добри. Прекарваме повече време пазарувайки в  мол-а, отколкото в 
молитвената си стаичка с Бог! 

Писанието казва за времето на Ной: „ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до 
когато Ное влезе в ковчега” (Матей 24:38). И за времето на Лот: „ядяха, пиеха, купуваха, 
продаваха, садяха и градяха” (Лука 17:28). 

Сама по себе си тази дейност не е лоша. Сигурен съм, че самият Ной трябваше да купува и 
продава. В края на краищата, той строеше в продължение на 120 години! Но важният 
момент тук е, че хората вършеха всички тези неща чак до деня на Страшния съд - никой не се 
вслуша, не чу, не се подготви. Те се задълбаха. Никой не искаше да остави заробващия дух 
на материалните удоволствия! 

Един мой приятел мисионер наскоро ми писа от Хонг Конг, че в малкия му апартамент спят 
18 китайски студента, които бягат от комунизма. Те нямали пари и притежавали само 
дрехите, с които били облечени. 

Такива християни са пример за хора, които са „оставили” света. Те не бягаха от страната си, 
защото желаеха да имат Западния материализъм. По-скоро искаха само да бъдат свободни! 
Искаха да живеят в страна, където душата е свободна да се покланя на Господ! 

Точно обратното на това, Църквата не бяга, а се привързва към своите телевизори, видео 
уредби, удобства, към своя „добър живот.” Никой пророк или стражар някога би могъл да ги 
осъди. Те не се нуждаят от Бог, нито от дисциплина. 

В душата ми звучат страховитите думи, които Исус даде на слугите Си, на които повери 
Своите благословения и авторитет: „Дай отчет!” 
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Исус каза, че за всяка празна дума, „която кажат човеците, ще отговарят в Съдния ден” 
(Матей 12:36). Ако трябва да даваме сметка за всяка дума, няма ли да се иска от нас да 
дадем сметка за пропилените време и пари? „Но те ще отговарят пред Онзи, Който скоро ще 
съди живите и мъртвите” (1 Петрово 4:5). 

Един слуга беше обвинен, че прахосва стоката си. Господарят го извика и му каза: „Дай 
сметка за настойничеството си” (Лука 16:2). Сега, християнино, обясни как ще оправдаеш 
пропиляното си време, пари и дела. Кажи причините! 

Всички ние ще застанем пред Господ и ще дадем отчет. Затова нека по-добре сега се 
запитаме: Какви са нашите причини? Защо сме толкова зле подготвени? Защо сме такива 
егоисти? Защо така прахосваме? 

2. Божиите хора са все по-малко и по-малко развълнувани от идването на Исус. 

Новото евангелие, което се проповядва днес казва, че Исус идва само до сърцето, и че 
Неговото Второ пришествие е специално откровение на ума! Той се появява единствено във 
вътрешния човек! 

Ню Ейджърите пропагандират, че техният Христос ще се появи по телевизията в целия свят. 
Всички едновременно ще видят Неговото идване. Докато гледат това събитие, те ще получат 
вътрешно откровение в умовете си – „знание.” 

За много християни днес, този свят не е потъващ кораб, нито свят, запазен за огъня. Той е 
една международна правителствена сграда, препълнена с неприятни хора, които тези 
вярващи планират да изгонят. След това ще заемат местата им, за да я обновят и управляват 
само те. Подобно мислене е израз на една умираща любов към Исус и придържане към този 
свят! „И тъй, вие, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се 
завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си” (2 Петър 
3:17). Никой не може да бъде по-духовно сляп от това да каже: „Моят Господ забави 
идването Си.” 

В идните дни, вие ще чуете невероятни послания за любов към Исус, които звучат свято и 
Христоподобно, но ще бъдат опорочени от ерес, която ще ограби светиите от онова, което 
произвежда твърдост. Тези послания ще бъдат лишени от спешността за подготовка или от 
копнежа за Неговото идване! Техните проповедници ще прикрият славната истина на това 
събитие и ще ви накарат да търсите земното царство. И ако очаквате с нетърпение Неговото 
идване, ще бъдете наречени хора, които бягат от действителността! 

Юда каза: „Енох ... пророкува ... Ето Господ иде с десетки хиляди Свои светии да извърши 
съдба на всички” (Юда 14-15). Павел каза: „Понеже сам Господ ще слезе от небето с 
повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще 
възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях 
в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй, 
насърчавайте се един друг с тия думи” (1 Солунци 4:16-18). 
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Това не е съобщение за бягство от действителността. Това е посланието на утеха - и сега аз 
ви утешавам с него! 

3. Не оставяйте в полунощ във Вавилон!  

Вавилон пада. Този търговски свят на алчност и егоизъм се разпада. „Излезте от нея, люде 
Мои, за да не участвувате в греховете й и да не споделяте язвите й” (Откровение 18:4). 

Толкова сме одухотворили Вавилон, че сме пропуснали една проста, фундаментална истина. 
За нея се говори в Откровение 18 и включва „вкусния живот” и „забогатяването на 
търговците.” 

Няма нищо лошо търговците да забогатяват. Но Вавилон представлява духа на алчността - 
толкова мощен, толкова зъл и влиятелен, че казва: „хората не са важни.” Всичко, което има 
значение е най-долния ред във финансовия отчет! 

Търговците ще плачат в този ден на ужас не за хората, които масово ще загиват, а за 
машината си за пари, която няма да я има. Уол Стрийт е наречен „столицата на алчността” на 
Америка, но този дух не се ограничава до местоположението. Той помита обществото като 
цяло - дори и Църквата! 

Светият Дух казва: „Не позволявайте на алчността ви да направи търговците по-богати. 
Контролирайте разходите и дълговете си. Намалявайте апетитите си. Стига толкова! Махнете 
се от вавилонската машина за алчност. Отърсете се от духа, който е похотлив за богатство и 
все повече и повече неща! Не участвайте в греха на Вавилон, който е в партньорство с духа 
на алчност.” 

Заключително слово 

Каква прекрасна подготовка: Исус иска да съм с Него! От деня, в който Той напусна земята, 
се подготвя за моето идване и среща с Него в небето. 

Благодаря на Бог и за още една, по-голяма подготовка! Исус каза: „Отивам да ви приготвя 
място ... пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие” 
(Йоан 14:2-3). 

Аз съм дълбоко насърчен от такава любов. Той прави приготовления за мен и аз, на свой 
ред, желая да се подготвя за Него! 
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