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Апостол Павел беше един от най-верните Божии слуги. И аз вярвам, че зад верността му се 
криеха три важни мотива: надежда, любов и страх. 

Павел имаше благословена надежда за вечен живот, която мотивираше верността му. Той 
също изпитваше голяма любов към Христос. Във 2 Коринтяни 5:14, той казва: „Христовата 
любов ни принуждава”, което означава, че тя го принуди да остане верен на Бог. 

Но верността на Павел беше мотивирана и от още нещо – почтителния страх от часа, в който 
той щеше да се изправи пред Съдията на света в Деня на страшния съд! 

Днес огромна част от християните има само първите две мотивации. На практика всеки 
вярващ твърди, че има надеждата за вечен живот. А мнозина казват напълно откровено: 
„Знам, че обичам Исус с цялото си сърце.” 

Но истината за наближаващия ден на съда е нещото, което прави вярващите сериозни и 
благочестиви. Онези, които забравят за това, обикновено са студени, небрежни и склонни да 
грешат. Но истината е, че много скоро всеки човек, който е живял някога, ще бъде привикан 
на съд, за да бъде съден от Исус Христос: „Защото всички ние трябва да се явим пред 
Христовото съдилище” (2 Коринтяни 5:10). „И така, всеки от нас ще отговаря за себе си пред 
Бога.” (Римляни 14:12) 

В този момент цели легиони ангели очакват заповедта на Исус да съберат от всички краища 
на света злите и праведните: „Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от 
царството Му всички съблазни и онези, които вършат беззаконие” (Матей 13:41) 

Всички богати, известни и могъщи хора от всички времена ще се изправят пред Него: „И 
земните царе, големците и военачалниците, богатите и силните... се скриха в пещерите и в 
скалите на планините; и казаха на планините и на скалите: Паднете върху нас и ни скрийте от 
лицето на Седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на 
Неговия гняв, и кой може да устои?” (Откровение 6:15-17) 

Една известна актриса непрестанно говори за прераждането. Тя твърди, че е имала много 
животи, и че когато умре ще се върне на земята в друго тяло. 

Какъв ужас очаква нея и последователите й! А Божий ангел ще бъде изпратен при гробовете 
им, за да свърже душата и тялото им и те изведнъж ще разберат, че няма друг живот! Вместо 
това те ще бъдат привикани от Съдията за последен съд – дело без право на обжалване. И 
единственият живот след смъртта им ще бъде вечни мъки за всички, които Го отхвърлят.  
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Всъщност, ангелите ще съберат всички „плевели” – грешните и безбожните – и ще ги съберат 
„в снопи за да ги изгорят” (Матей 13:40, 30). Това няма да се случи доброволно, а с плач, вой 
и скърцане със зъби. 

Бог има книги за всяка жива душа от Адам до сега! 

Бог е записал всяка страст и мотив на всеки човек, всяка една мисъл, дума и постъпка. 
Мотивите на християните са записани в „книгата на спомените”, която е Книгата на Живота. 
И в денят на Съда, Христос ще си спомни за всички, които са в тази книга: „Тогава боящите се 
от ГОСПОДА си говореха един на друг и ГОСПОД внимаваше и слушаше. И се написа книга за 
спомен пред Него за онези, които се бояха от ГОСПОДА... И те ще бъдат Мои, казва ГОСПОД 
на Войнствата, Мое притежание в деня, който ще направя; и ще ги щадя, както човек щади 
сина си, който му служи.” (Малахия 3:16-17) 

Ако обичаш Исус с цялото си сърце и си очистен чрез кръвта Му, тогава името ти е записано в 
книгата на спомените Му. Такива хора няма от какво да се страхуват от това послание; 
всъщност, то би трябвало да донесе голяма радост на сърцето ти, след като видиш всичко, 
което Бог е планувал за онези, които Го обичат! 

И съществува тази Книга, а има и други. Библията казва, че всеки живот има собствена книга 
– запис на целия му живот на земята: „И видях един голям бял престол и Седящия на него, от 
Чието лице побягнаха земята и небето... Видях и мъртвите, големи и малки, да стоят пред 
престола; и се разгънаха книги; и се разгъна и друга книга, която е книгата на живота; и 
мъртвите бяха съдени според написаното в книгите – според делата си. И морето предаде 
мъртвите, които бяха в него, и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те 
бяха съдени – всеки според делата си.” (Откровение 20:11-13) 

Злите и безбожните ще бъдат съдени от всичко, което пише в тези книги – един по един, 
пред Съдията на всичко! 

Библията казва, че всеки човек ще има възкресено тяло по това време. Грешника ще има 
тяло „приготвено за погибел” (Римляни 9:22). Но на вярващите ще им бъде дадено ново 
тяло, подобно на Господното! А когато свърши съда, Агнето ще стане от трона Си и ще 
поведе стадото Си към вечен рай. 

Но преди Съдията да направи това, Той ще ни повика до Себе Си, когато съди грешните: „На 
този, който победи, ще дам да седне с Мен на Моя престол, както и Аз победих и седнах със 
Своя Отец на Неговия престол.”(Откровение 3:21). Исус ще каже: „Елате, седнете отдясно 
Ми, докато трае съда!” 
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Опитай се да си представиш сцената когато започва Съда! 

Хитлер се свива от страх, когато Съдията каже на ангелите Си да прочетат свитъците с 
имената на всички евреи, които е убил. Шест милиона имена – имената на всеки мъж, жена 
и дете, които е убил! Всеки вик, всеки крясък от пещите ще бъде изслушан отново. Всичките 
му последователи ще изживеят същия ужас. След това идва армията от лекарите и сестрите, 
които са правили аборти, струпани пред Съдията. Те слушат и треперят когато прочитат 
имената на милиони бебета. Бог има име за всеки, понеже според Библията на тях са им 
дадени имена от началото на вечността (виж Еремия 1:5)! 

Всеки крясък от утробата ще бъде чут отново, а лекарите, които са извършили тези убийства, 
ще трябва да стоят и да изслушат всеки вик. На всяка майка, която е позволила детето й да 
бъде убито, ще й бъде показан Божия план за нейното дете и как детето е било лишено от 
този живот. Съдията ще изобличи всичко! 

Следват онези, които пренебрегват спасението си (виж Евреи 2:3). Те стоят в голям шок и не 
вярват, че са сред престъпниците. Чуйте виковете им: „Ходихме на църква, давахме десятък. 
Наричахме се с името Ти. Не сме зли!” Но Съдията ще каже: „Цялата ви праведност е като 
омърсена дреха” (Исая 64:6). Други ще кажат: „Ние изгонвахме демони, изцерявахме болни. 
Извършвахме велики дела в Твоето име!” Но Съдията ще отговори: „Аз дори не ви познавам; 
махнете се от Мен всички вие, които вършите неправда.” (виж Лука 13:27) 

Един ангел ще застане до тях и ще им повтори стиховете, които са слушали през живота си: 
„не внимаваше в нещата, които чуваше” (виж Евреи 2:1). „Как се надяваш да избягаш като 
виждаш, че си пренебрегнал толкова голямо спасение, което ти беше толкова ясно открито и 
потвърдено?” (виж Евреи 2:3) 

Пред трона са също и много други лица, които си спомням. Не знам имената им, само си 
спомням омразата, която видях в лицата им, както и ужасните богохулства, които се 
изливаха от устните им. Там ще бъдат лицата на три лесбийки, които се бяха вторачили в мен 
срещу една офис сграда в Манхатън. Операция „Спасение” демонстрираше пред една 
клиника за аборти. А тези три момичета стояха наблизо, проклинаха и крещяха: „Разкарай си 
тоя боклук Христос от улиците. Взимайте си Исус и се завирайте обратно в дупките си!” 

Там е лицето на доктора, който извършва абортите – човека, който направи състояние като 
убиваше неродените. Той размаха юмрук пред демонстрантите, вените на врата му 
изпъкнаха, омраза изпълваше погледа му. Той крещеше: „Ще ви оправя аз, ще ви съдя! Ще 
си платите за това!” 

Там са и лицата на надутите хомосексуалисти, преминаващи покрай „Калъмбъс съркъл” по 
време на гей парада в Ню Йорк преди 2 години. Гледах докато преминаваха 250 000 
хомосексуалисти. И само при вида на един човек, който носеше Библията, те изригнаха: 
„Исус е бил гей! Бог е гей! Ние сме тук, гейове сме и преследваме децата ви!” 
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Не ме ядосаха богохулните знаци или невероятната им арогантност. Ядоса ме омразата им 
към Христос, погледа който говореше, че ако Исус беше там в този ден, те с радост биха Го 
заковали на най-близкото дърво в Сентрал парк! 

Но всички те са изправени пред съдилището, струпани заедно, парализирани от агония и 
страх! Това е денят на Божия гняв и мъст. И сега, когато се отваря всяка книга и всяко зло 
дело е произнесено на висок глас, какво ще остане от заплахите им? Къде са сега смелите 
богохулци, присмивателите на светите неща? Къде е викът им? 

Не отдавна говорих в университета в Йеил и група гей активисти влязоха и се опитаха да 
прекъснат събранието. Проповедта ми беше за ада, и докато говорех, падна тишина от 
Святия Дух. Тишината беше толкова оглушителна, че един репортер каза: „Струваше ми се, 
че молива ми издава шум.” 

Тези демонстранти не можеха да се помръднат, бяха парализирани! И в този момент добих 
идея какво ще бъде за тях да се изправят пред Исус в деня на страшния съд. Библията 
заявява: „Безбожни няма да устоят в съда” (Псалм 1:5). Сега вижте останалите треперещи 
пред съдилището: съдии, които са позволили неродени бебета да бъдат убити. Атеистични 
преподаватели в колежи, които натъпкаха главите на цяло поколение с отстъпничество от 
вярата и омраза към Христос. Лъжливи политици, които премахнаха молитвата и Бог от 
обществото. Безбожни президенти, диктатори и шефове на мафията. Актьори и кино дейци, 
които богохулстваха срещу Христос. Артисти, които потопиха кръста Му във варел с урина. 
Банкери, бизнесмени, богаташи, доскоро горди и силни, които нямаха време за Него. Какво 
ще могат да направят те тогава? 

Ще стоят там, ще слушат и ще си чакат реда. А Божия ангел ще извика: „Да знаете, че грехът 
ви ще ви намери.” (Числа 32:23) 

Съдията ще призове свидетели! 

Съдията – Исус Христос, е верен и ще призове свидетелите Си. Те ще свидетелстват или в 
твоя полза, или срещу теб: 

1. Първият свидетел е Божието Слово: „Който Ме отхвърля и не приема думите Ми, има кой 
да го съди – словото, което говорих, то ще го съди в последния ден.” (Йоан 12:48) 

Ще трябва да бъде даден отчет за всяка проповед, за всяка църковна песен, които някога са 
били чути, за всеки Библейски стих или послание, които някога са били четени. Исус казва: 
„Всяка дума, която съм ви казал ще ви съди в онзи ден. Словото Ми ще бъде свидетел!” 

2. Ще се надигнат свидетели като мъжете на Ниневия, на Содом и Южната царица. 

Исус казва: „Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го осъдят, защото 
те се покаяха чрез проповедта на Йона; а ето, тук има повече от Йона. Южната царица ще се 
яви на съда с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от краищата на земята, за да 
чуе Соломоновата мъдрост; а ето, тук има повече от Соломон.” (Матей 12:41-42) 
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Когато застанеш пред Съдията и отворят книгата ти, голяма част от ниневийците ще излязат 
напред. Онези, които умряха в разоряването на Содом и Гомор ще излязат, както и онези от 
Тир и Сидон. Тези зли хора ще се съберат невярващи на ушите си когато чуят за всички 
възможности , които си имал, за да приемеш Божието Слово: Библии, радио, телевизионни 
учители, свидетели, приятели, семейство. Те ще извикат: „Наказанието на този човек трябва 
да е по-голямо от нашето! Как е могъл той да отхвърли толкова много възможности и да 
отрече толкова силна светлина? Ние нямахме Библии, никой не ни проповядваше 
постоянно, нямахме втори шанс. Но той имаше всичко това!” 

Исус каза, че Содом би се покаял, ако бяха чули онова, което си чул ти: „Защото, ако се бяха 
извършили в Содом чудесата, които се извършиха в теб, той и до днес би останал.” (Матей 
11:23). Содомските жители биха се облекли във вретище и посипали с пепел, ако бяха чули 
дори една малка част от Евангелието, което си чул ти! 

3. Проповедници и пастори ще бъдат привлечени за свидетели. „И това благовестие на 
царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всичките народи; и 
тогава ще дойде свършекът.” (Матей 24:14) 

Ние, пастирите, ще трябва да се изправим и да свидетелстваме, че ти си посещавал Божия 
дом. Чул си Евангелието. И трябва да потвърдим пред Съдията на всички хора всяка истина, 
която си чул – за теб или срещу теб. 

Вероятно най-трагичните души, които ще се изправят пред Съдията 
ще бъдат онези, които Библията нарича „безполезни слуги” 

Това са слугите, които са се наричали с Господното име. Докато подготвях това послание, 
това беше групата, която най-много обремени душата ми. Виждате ли, „безполезния слуга” е 
този, който „скри” таланта си. Той беше твърде мързелив, за да инвестира живота и времето 
си в Божиите интереси и стана „ленив” за Божиите работи. Това са били заетите Божии мъже 
и жени, които са ходели веднъж седмично в Божия дом, за да приличат на религиозни. Но 
ето какво ще каже Господ за случайната, апатична служба към Него: „Зли и лениви слуго! 
Знаел си, че жъна, където не съм сял... Ти обаче трябваше да внесеш парите ми при 
банкерите, и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва... А този безполезен слуга 
хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.” (Матей 25:26-27, 
30) 

Какъв плач ще е само, когато се отвори книгата на безполезния слуга! Съдията ще покаже на 
света колко много усилия и време е вложил той в правенето на пари, търсенето на 
собствената си сигурност, изграждането на банкови сметки, притеснение, пренебрегване на 
семейството си, забравяне на Бог и изоставяне събранието на вярващите.  

В този ден Бог ще извади записките за всяко пренебрегнато църковно събрание, всяко 
мързеливо и егоцентрично действие. Тогава, точно пред очите на този слуга, ще се появи 
всичко, което е натрупал в живота си:  къщи, коли, мебели, лодки, дрехи, бижута, облигации. 
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Изведнъж, в погледа на Съдията преминава искра – искрата на пренебрегнатия Любим, 
която осветява всичко като водороден взрив! Пред Съдията стои ангел, а в ръката му има 
купчина прах. Господ ще се обърне към безполезния и ще му каже: „Това се събра от заетия 
ти живот! Аз се нуждаех от теб и те призовах, но ти Ме пренебрегна. Даде ми много малко от 
времето си, докато накрая напълно Ме изхвърли от живота си. Пропиля живота си за шепа 
прах, въпреки че беше предупреден, че всичко това ще изгори като трева в пещ!” 

О, колко много ще съжалява в този ден човека, който сега няма време за Бог! Той посещава 
задължителните служби в неделя сутрин с жена си и децата си, понеже „е американец”. Но 
той няма сърце за Бог! Никога не го виждате на молитвени събрания или да се радва на 
истинското общение със светиите, окуражаващ и окуражаван в Господ както заповядва 
Словото. Но в деня на страшния съд Съдията ще каже: „Вземете този безполезен слуга и го 
изхвърлете от присъствието Ми! Сърцето Му не е с Мен, никога не е било. Той изостави 
любовта си преди много време. Никога не ме направи Възлюбения на душата си. В противен 
случай би мислил за Мен във всеки миг – на работа, със семейството, във всичките си 
действия. Би поставил интересите Ми на първо място!” 

О, кой ли няма да се страхува в този велик съден ден? 

Какво означава денят на страшния съд за победоносните Божии 
деца? 

Първото нещо в дневния ред на Съдията ще бъде да раздели овцете Си от козите. Той няма 
да позволи праведните Му хора да бъдат причислени към грешниците. Вместо това, Той ще 
накара ангелите Си да съберат стадото Му от дясната Му страна: „И ще се съберат пред Него 
всичките народи; и ще ги раздели едни от други, както овчарят разделя овцете от козите; и 
ще постави овцете от дясната Си страна, а козите – от лявата. Тогава Царят ще каже на тези, 
които са от дясната Му страна: Елате вие, благословени от Отца Ми, и наследете царството, 
приготвено за вас от създаването на света” (Матей 25:32-34) 

Библията говори много ясно, че онези, които живеят в Христос и очакват явлението Му ще 
бъдат смели и сигурни в този ден: „И така, дечица, стойте в Него, та когато се яви, да имаме 
дръзновение и да не се посрамим пред Него при Неговото пришествие.” (1 Йоан 2:28). „В 
това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дръзновение в съдния ден, защото, както е 
Той, така сме и ние в този свят.” (1 Йоан 4:17) 

Как можеш да имаш такава смелост в съдния ден, такава радост дързост? Това се случва 
само, ако познаваш Съдията – като приятел, брат, изкупител, Господ, първосвещеник, 
омилостивител, адвокат, ходатай, любовта на сърцето то, твоя живот! 

Има един тест, който показва дали си готов или не да отидеш на съд като овца – радостно, 
дръзко и смело. Библията казва: „Защото, ако съдехме сами себе си, нямаше да бъдем 
съдени.” (1 Коринтяни 11:31). Готов ли си да направиш теста и да съдиш себе си? 

Ако си готов, задай си тези 3 въпроса: 
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Копнееш ли за идването на Господ? Очакваш ли идването Му? Копнееш ли за деня, в който 
ще се появи Той? 

„Като очакваме блажената надежда и явяването на славата на нашия велик Бог и Спасител 
Иисус Христос” (Тит 2:13). „Отсега нататък за мен се пази венецът на правдата, с който 
Господ, праведният Съдия, ще ме възнагради в онзи Ден; и не само мен, но и всички, които 
са възлюбили Неговото явяване.” (2 Тимотей 4:8) 

Светът не е нашия дом. Но аз те питам: Пускаш ли корени в него? Или изтръгваш корени, 
молейки се: „Исусе, дръж сърцето ми будно!” 

„Като очаквате и ускорявате идването на Божия Ден... Затова, възлюбени, като очаквате тези 
неща, старайте се да бъдете намерени от Него в мир, чисти и непорочни.” (2 Петрово 3:12, 
14) 

Исус каза: „Търгувайте, докато дойда.” (Лука 19:13). Всички трябва да продължим с 
ежедневните си задължения и да работим. Но всеки един момент сърцето ни трябва вика: 
„Амин! Ела, Господи Иисусе!” (Откровение 22:20) 

Божиите врагове твои врагове ли са? Замесен ли си в битката срещу онези, които се 
противопоставят на Бог? Участваш ли във войната Му срещу плътта, света и дявола? Или си 
оставил другите членове на Христовото тяло да водят битката? 

Ако ще се изправиш пред света и ще съдиш Божиите врагове в деня на страшния съд, ти 
трябва да ги превърнеш в свои врагове сега. Давид каза: „Да не мразя ли, ГОСПОДИ, онези, 
които мразят Теб? Да не се ли отвращавам от онези, които се надигат против Теб? Мразя ги с 
крайна омраза, станаха ми врагове.” (Псалм 139:21-22) 

Да, Исус каза, че трябва да обичаме враговете си. Ами Неговите врагове – онези, които Го 
мразят, отхвърлят благодатта Му, хулят името Му и го влачат из мръсотията? Ние не трябва 
да мразим хората, но трябва да мразим греха в сърцата им и демоничните сили, които ги 
управляват. Трябва да мразим злото в света! 

Казваш ли в сърцето си: „Този свят е бил зъл през цялото време и ще става още по-зъл. Но 
какво ме засяга това? Аз ще пазя дрехата си чиста пред Бог.” Не, не можеш! Всички ние 
участваме в битка, в сражение! Портите на ада излизат срещу църквата на Исус Христос в 
тези последни дни както никога досега, а ти не можеш да останеш неутрален! 

Бог пита: „Кой ще стане за мен против злодеите?” (Псалм 94:16). А когато дойде Божият ден 
на страшния съд, искам да кажа като Павел: „Борих се в добрата битка!” Искам да се бия – да 
бъда на колене, пълен със свята омраза към греха в живота си и в света. 

Не ти ли е станало навик да забравяш Божия дом? „Като не преставаме да се събираме 
заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг, и то толкова 
повече, колкото повече виждате, че Денят наближава.” (Евреи 10:25) 
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Не е случайно, че в следващия стих от този пасаж се говори за „самоволно съгрешаване” 
след като истината е била открита. Всъщност, доказан исторически факт е, че хората стават 
най-невнимателни и пренебрежителни точно преди наказание или бедствие! 

Винаги преди някое общество напълно да се излезе извън контрол, хората започват да се 
осигуряват, да правят пари, да се отдават на удоволствия – всичко друго, но не и да търсят 
Бог. А в последният момент нещата стават още по-лоши – вярващите започват да 
пренебрегват Божия дом. Павел ни предупреждава: „Сега, когато деня е толкова близо, 
гледайте да не престанете да се събирате заедно, както са правили толкова много хора! Това 
не е време да се отклонявате или да стоите на страна от Божия дом. Време е да се събирате 
с истинските победители!” 

Ако църквата ти в неделя не е нищо повече от една телевизионна програма, тогава, 
възлюбени, вие не се събирате с вярващите. Не сте окуражавани, нито окуражавате, както 
заповядва Бог! 

Какво е съда, ако не последното събиране на стадото Му? Ще бъдеш ли там – верен, 
очакващ и радостен? Господ познава онези, които Го обичат толкова, че не могат да стоят 
настрана от тялото Му. Казвам ви – книгите ще се отворят в оня ден, а Съдията си води 
записки точно сега! 

Премина ли теста? 

Ако знаеш в сърцето си, че не си готов да се изправиш пред Исус, и че времето идва много 
скоро, тогава ще трябва да отговаряш за онова, което написах тук. Това послание е 
достатъчно, за да те осъди на вечен ад, ако го отхвърлиш. То ще стои като свидетел в деня на 
съда! 

Станали ли са интересите ти – работата ти, имота ти или дори служението ти – по-важни от 
интересите на Господ? Пренебрегнал ли си семейството си? Доволен ли си от това, че ходиш 
на църква в неделя и казваш ли си: „Изпълних моята част с Бог”? Божието Слово към теб е 
ясно: това не е достатъчно! 

Ако си съдил себе си и не си преминал теста, моли се с тази молитва от сърце: „Исусе, 
нуждая се от Теб. Имам нужда да бъда опростен и обичан от Теб. Изповядвам всичките си 
грехове и упоритост. Пренебрегнал съм Те, Господи, не Те поставям на първо място в живота 
си. Но от този ден нататък Ти си моя живот – всичко за мен. Погълни ме, Исусе. Амин” 
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