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ИДВА НОВ СВЯТ! 
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7 Ноември 1994 

 

БИБЛИЯТА казва, че в последните времена ще се появят присмиватели, които се подиграват 
на посланието, че Исус Христос ще се върне, за да установи царство. Дори и днес те казват: 
„Къде е Той? Не виждам никакво доказателство, че Исус ще се върне. Всичко си е такова, 
каквото си е било от началото. Няма признаци, че идва нов свят и Христос ще е негов цар!” 

Ако се опиташ да убедиш тези присмиватели, че Исус идва, за да пречисти земята с огън и да 
установи царство на вечна праведност, ще те нарекат луд! Мнозина днес се подиграват на 
самата идея за Второ пришествие. Но без да им мигне окото, същите тези присмиватели 
твърдят, че се задава „нов световен ред”. Скоро ще се появи Ню ейдж обществото! 

Тези присмиватели са се хванали на адска лъжа! Сатана винаги пуска фалшификат точно 
преди появата на оригинала. Виж, той знае, че цар Исус ще се върне, и че новия Му свят чака 
пред вратата, и поради това се опитва да държи собствените си деца в лъжа, рекламирайки 
измислен свят с измислени надежди. Така е изобретил и демонична доктрина за идваща 
Нова ера, за да попречи на хората да приемат истината за идването на Христос! 

Най-скорошния Ню ейдж фалшификат се появи първо в „Ерата на Водолея”. Единадесетото 
съзвездие трябваше последно да премине в Ню ейдж царство, което да бъде познато като 
„новия световен ред”. (Президента Буш често използваше тази фраза, което непрекъснато 
ме ядосваше! Той не знаеше, че говори за Ню ейдж!) 

Ню ейджърите казват, че новия световен ред скоро ще дойде. Те предвиждат, че преди това 
ще се случи катастрофално бедствие. След което, от хаоса ще се издигне новия световен ред, 
който ще донесе любов, разбирателство и световен мир. СПИН-а ще бъде победен. Всички 
болести ще бъдат изцерени. Войните ще престанат. Няма да има повече мизерия. А 
единственият Христос, който ще съществува, ще бъде Христово съзнание – световно братство 
от осъзнати хора. Всеки човек ще бъде малък бог! Любовта към себе си ще е цар, а 
удоволствието ще е главната цел. Няма да има задръжки. Всеки може да прави каквото му 
харесва! 

Имам лоши новини за тези ню ейдж присмиватели – съжалявам, но сте били измамени от 
дявола! Няма такова нещо като измисления свят, към който той тласка човечеството в тези 
последни дни! 

О, да, идва нов свят, издига се в този момент. Но това не е „нов световен ред” или нова ера. 
Скоро всяко царство на този свят ще принадлежи на нашия Господ и всичките Си врагове Той 
ще положи под нозете Си! Христос се връща, за да установи святото Си царство, но 
присмивателите няма да бъдат част от него: „Но ние според обещанието Му очакваме нови 
небеса и нова земя, в които обитава правда” (2 Петрово 3:13). 
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Никой от изброените няма да бъде допуснат в този нов свят: „...страхливите, невярващите, 
нечистите, убийците, блудниците, чародеите, идолопоклонниците и всичките лъжци...” 
(Откровение 21:8). Всъщност, всички те :... ще бъдат в езерото, което гори с огън и сяра...” 
(стих 8). 

Помислете за ужаса на ню ейдж измамата! Милиони хора днес са напълно убедени, че ще 
бъдат част от новия световен ред. Те вярват, че скоро ще намерят мир и ще бъдат 
задоволени... че всичката вина, страх и осъждение ще се изпарят..., че греха ще спре да ги 
преследва..., че ще могат свободно да се отдават на хомосексуализъм и прелюбодейство без 
наказание, болест или възмездие. Те уверяват себе си: „Разкарайте я тая религия на 
новорождението! Стига с това осъждение, което кара хората да се чувстват зле. Ще имаме 
нов световен ред, където ще правим каквото пожелаем. Никой няма да ни безпокои и 
притеснява!” 

Но те ще преживеят трагично пробуждане! Ще се озоват в безбожния ад, където 
подиграващия се дявол радостно им заявява: „Добре дошли в новия ви Ню ейдж. Добре 
дошли в новия световен ред!” 

Нищо чудно, че ада ще е място на плач, скръб и скърцане със зъби. Там ще бъде изобличена 
лъжата – там, във вечната огнена пещ! Изведнъж осъдените ще извикат: „Бях измамен! 
Новата ера, за която бях убеден, че идва, е вечен ад!” И ужасите на измамата ще 
продължават да се усилват през цялата вечност! 

В този момент множество хора в Америка се обръщат към окултизма. Шефове от Холивуд, 
акули от „Уол Стрийт”, актьори и актриси от „Бродуей”, правителствени лидери, хора от 
всички среди. Те се предават на лъжливите евангелия на новата ера: сциентология, 
спиритизъм, сатанизъм, вуду, астрология, всевъзможни демонични религии от Изтока. Те са 
слепи, измамени, вярват в една лъжа! 

Апостол Петър ни казва истината за идването на новия свят и как ще изглежда. Той говори, 
че сегашния свят ще се разпадне - устремил се е към разтопяване с огън, който самия Бог ще 
донесе! Господ ще освободи складирания Си огън, за да прочисти небето и земята: 

„А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите 
нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат” (2 Петрово 
3:10). 

Това не означава, че небето и земята ще бъдат напълно унищожени, по-скоро, че всичко ще 
бъде обновено и пречистено с огън. Виж, Бог е предвидил очистване с огън, който има сила 
много по-голяма от коя да е водородна бомба или атомна експлозия. То е много по-мощно 
от всяко нещо, което човечеството може да произведе и ще го изпрати с такава сила, че 
стихиите ще се разтопят! 

Всичкият „космически боклук” – сателитите и техниката, която сме изстреляли в небесата - 
ще изгорят. Всички замърсявания, болести, корупция на земята – ще бъдат поядени. Самите 
природни стихии ще се разпаднат и това ще роди ново небе и нова земя! 
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Петър казва, че причината, поради която е написал посланието за края на настоящия свят и 
началото на новата земя е, за да „събуди чистия разум” на всички вярващи: „Ето възлюбени, 
пиша ви това второ послание; и в двете събуждам чрез напомняне вашия чист разум” (стих 
1). Посланието му има за цел да събуди надежда у нас, да ни помогне да не пускаме котва в 
този свят! 

Ето го истинското значение на „събуждането на разсъдъка ни”: 

1. Всичко на тази планета ще бъде унищожено! 

„И така, защото всичко това ще се разпадне...” (стих 11). Всичко, за което е привързано 
човечеството – което хората имат за скъпоценно; всичко, за което се трудят цял живот, за да 
запазят и да му се радват - ще се разпадне във внезапния огън! 

Опитай се да си го представиш:  всички фирми на Уол Стрийт, корпоративни офиси, банки, 
компютърни щаб квартири – няма ги! ООН ще се изпари. Сградите на щатските и федерални 
конгреси ще изгорят до основи. Форт Нокс и всичкото му злато ще изчезне. Вече няма да има 
заводи, небостъргачи, мостове, тунели, самолети, влакове. Дори няма да има никаква пепел! 
Божието Слово ясно казва, че всичко ще „... изгори... ще се разпадне...” (стихове 10-11). 

Гръцката дума за „разпадне” тук означава „да се разхлаби, разчупи и разтопи”. С други думи, 
Бог ще закрие партито! Той ще отдели хората от онова, към което изпитват похот, след което 
ще го разтопи в нажежена горещина! 

Сега искам да споделя с теб една истина, която ще ти помогне да разбереш защо света 
никога няма да те приеме напълно, ако си посветен на Исус Христос. Няма значение къде 
работиш – в банка, училище, чистиш улиците, където и да е. Вероятно изпитваш силно 
отхвърляне, снизходително отношение, безсилие и неразбиране. Получаваш малко или 
никакво уважение за работата си. Преследван си, присмиват ти се, говорят зад гърба ти и ти 
разбираш, че никога няма да бъдеш „един от тях”. Така че никога не се чувстваш удобно или 
в безопасност. Защо? 

Всичко това е Господна работа! Той го позволява, така че да не се закачиш за мимолетния, 
отиващ си свят! Много християни се чувстват твърде удобно в него и накрая се отвръщат от 
Господ. Просперитета, одобрението и признанието завладява сърцата и умовете им. 

Но ако Бог види, че ти си склонен да се изкушиш от тези неща, милостта и благодатта Му ще 
те предпазят от това да бъдеш уловен! Той ще те накара да се чувстваш неудобно на 
работното си място, защото те познава. Той знае, че можеш да Го забравиш и вероятно да 
отидеш в ада! Така че не ти позволява да пуснеш корени в света. Винаги те прави зависим от 
Себе Си! 

В момента може би се чудиш: „Господи, защо работата ми е толкова неприятна? Защо 
другите ме използват и забиват нож в гърба ми? Защо винаги се чувствам като аутсайдер? 
Кое не ми е наред?” 
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Всичко ти е наред! Това е Божието дело! Той те прави да си погнусен и уморен от умиращия 
свят. Казва: „Не можеш да си отдаден твърде много на това да се „справиш” тук, защото 
всичко ще изгори. Насочи обичта си към горните неща – към новия свят, който идва!” 

Ще кажеш: „Но каква загуба! Аз съм пълен с енергия. Имам талант, идеи, остър ум, желание 
да направя толкова много неща. А чувствам, че се задушавам, че съм в безизходица. Толкова 
е отчайващо! 

Скъпи светии, имам добри новини за вас: когато всичко приключи и подиграващите ви се 
приятели бъдат отсечени – делата им се разтопят, кариерите им се разпаднат, парите им 
изгорят – вашата работа едва ще започва! 

Виж, небето не е дом за пенсионери. Не е „Сънсет сити”. Нашият вечен дом е място на 
голяма активност, пълно с нови хоризонти и невероятни планове! Там Бог ще използва 
изцяло всичките ти дарове, таланти и желания. Той няма да пропилее нито един дар, който 
ти е дал. Напротив, те ще бъдат многократно увеличени! Той ще те използва за славата Си 
във вечността! 

Исус прави няколко загатвания за това какво ще бъде усещането там: 

1. Матей 24:46-47: „Блажен е онзи слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави 
така. Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.” Гръцката дума за „господар” 
тук означава и „вечна служба”. Ние ще бъдем определени от Бог да пазим имота Му през 
цялата вечност! 

2. Матей 25:21: „Господарят му каза: Хубаво, добри и верни слуго! Над малкото си бил 
верен, над многото ще те поставя...” 

3. Лука 19:17: „И той му каза: Хубаво, добри слуго! Защото се показа верен в твърде малкото, 
имай власт над десет града.” 

Вечна служба... да управляваш дома Му... имота Му... да имаш власт над градове... Ние ще 
управляваме и царуваме с Исус в царството Му, като царе и свещеници! 

Понякога си представям, че когато идем в небето, ще открием изцяло нови планети и 
светове, създадени за славата Му – дълбоко в космоса, далеч зад всичко, което ограничения 
ум може да схване. (Наскоро учени използваха нов телескоп, за да открият съвсем непознати 
вселени, които не знаеха, че съществуват!) Творението на нашия Господ се простира далеч 
отвъд всичко, което бихме могли някога да си представим! 

Като допълнение, във вечността с Исус ще има безброй множества светии. Мисля си за 
стотиците милиони абортирани бебета, които ще бъдат там. Сатана се опита да ги убие, но 
успя само да ги посади в Божието царство! Мисля си и за милионите изоставени, убити, 
умрели от глад през вековете деца. В този момент скъпоценни сирачета са убивани от 
полицията по улиците на Бразилия, защото с просията си пречат на туристическия бизнес. 
Полицаите получават по 25 долара за всяко дете, което убият. 
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Когато отида на небето, искам да срещна малкото четири годишно „безименно момиче”. 
Безжизненото й, обгорено тяло беше открито в куфар в апартамент в Спаниш Харлем. 
Въпреки, че вестниците публикуваха снимка с лицето на момичето, никой не отиде да я 
потърси. Полицията трябваше да събере дарение, за да я погребе. 

Казвам ви – тези деца ще бъдат в небето! И там ще се чувстват чудесно! Наскоро чух за 
малко момче без баща, което мечтае да отиде на небето и Исус да играе на топка с него.  

Кой ще бъде там, за да играе с тези деца и да ги благослови, ще попитате? Ние! Ние ще 
бъдем поставени там, за да ги обичаме завинаги! Така че, не се притеснявай, че таланта ти е 
пренебрегван или енергията ти е потъпкана. Бог ще те използва изцяло в новия Си свят и в 
този момент Той те обучава да управляваш и царуваш с Него! 

2. Във всяко поколение, включително и нашето, Бог е запазил хора, 
които да населяват новия Му свят! 

Бог няма да създаде нов свят без да има кой да живее в него - във всяко поколение Той е 
запазвал хора, които да прати в чудесното ново царство! 

Вярваш или не, Петър каза, че ние трябва искрено да желаем края на настоящия свят. Може 
да кажеш: „Това звучи отвратително!” Въпреки това апостолът пише, че ние трябва да 
очакваме разпада на този зъл век: „като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, 
поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат!” (2 
Петрово 3:12) 

Това не означава, че когато дойде унищожението, ние трябва да викаме радостни: „Гледай, 
всичко гори!” Не, думите на Петър имат за цел да ни насърчат. Ако този живот ни 
обезкуражава, ние трябва да се радваме: „Така или иначе, всичко ще изгори!” 

Тази истина има за цел също да ни „пробуди” за това какви хора трябва бъдем: „И така, 
защото всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в своя свят живот и 
благочестие...” (стих 11). 

Питам те: радваш ли се, когато четеш за големите пожари, които ще дойдат и за светлия нов 
свят, където ще управлява праведността? Вероятно вместо да се радваш, ти плачеш: „О, 
Господи, вярвам в това, което казва Словото Ти. Вярвам, че един ден ще изпратиш огъня Си, 
за да разтопиш този проклет от греха свят, и вярвам, че идва нов, осветен свят... 

Но не вярвам, че аз се вписвам в тази святост! Не усещам, че покривам стандарта, за който 
пише Петър и се страхувам, че няма да се справя. Може да се проваля и да пропусна 
всичко!” 

Възлюбени, имам страхотни, славни новини за теб: мога да ти покажа без никаква сянка от 
съмнение, че Бог изключително много иска да те запази за новия Си свят! Имаш нужда от 
животворната Му истина в сърцето си, която да те укрепи, когато врага като потоп излезе 
срещу теб. 
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Ето какво е обещал да направи Бог за теб: „ГОСПОД ще те пази от всяко зло, ще пази душата 
ти. ГОСПОД ще пази излизането ти и влизането ти отсега и до века” (Псалм 121:7-8). 

„Защото ГОСПОД обича правда и няма да остави Своите светии — те ще бъдат опазени до 
века...” (Псалм 37:28). 

„... Той пази душите на светиите си, избавя ги от ръката на безбожните” (Псалм 97:10). 

„ГОСПОД пази всички, които Го любят, а всичките безбожни ще изтреби” (Псалм 145:20). 

„... и дано се запазят непокътнати вашият дух, душа и тяло без порок при пришествието на 
нашия Господ Исус Христос. Верен е Онзи, който ви призовава, и ще го направи” (1 Солунци 
5:23-24). 

„И Господ ще ме избави от всяко зло дело и ще ме спаси и въведе в Небесното Си царство, 
на когото да бъде слава за вечни векове” (2 Тимотей 4:18). 

Думата „избави” тук означава „пази, защитава, огражда с плет”. Бог казва: „Ще те пазя, 
защитавам, ще те оградя с плет, така че дявола да не може да те докосне. Самият Аз ще те 
заведа в небесното Си царство!” 

Виждаш ли какъв лъжец е дяволът? Той казва, че ще се добере до теб, докато през цялото 
време Бог обещава да те пази! 

Неотдавна имах невероятно преживяване. Бях станал рано, за да се моля и седях в хола с 
Библията в ръка. Изведнъж Сатана започна да нахълтва в съзнанието ми. Изкрещя грозно, 
заплашвайки ме с клетви: „Ще бъдеш унищожен! Прекара целия си живот да служиш на Бог 
напразно, защото сега ще те хвана! Ще те съсипя в последните години от живота ти!” 

Пред очите ми минаха всички евангелизатори, които Сатана беше съборил през последните 
години. Дявола извика: „Улових всички тях, а те обичаха Исус точно колкото и ти! Та, защо си 
мислиш, че си специален? Не си добър, ти си просто един лъжец и измамник и аз ще те 
съборя – теб и служението ти – завинаги!” 

Това беше най-яростната атака, която съм имал през живота си! Беше толкова силна, че бях 
съкрушен. Буквално ми секна дъха!  

Но след това Божият Дух дойде върху мен и аз се изправих в свят гняв, вързах Сатана и го 
изгоних от присъствието си! Извиках: „Дявол, ти си лъжец, бащата на всички лъжи!” И го 
смъмрих с Божието Слово, което казва как Бог ще ме пази и защитава! Божието Слово ме 
избави от всички страхове! 

Възлюбени, Бог иска същото и за теб. Ще Му позволиш ли? Чуй отново Божието Слово за теб: 
„...Той пази душите на светиите си, избавя ги от ръката на безбожните” (Псалм 97:10). Бог ще 
те пази, защитава, ще те огради с плет – до деня, в който Исус се върне! 
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Чувстваш ли се уловен от стар грях? 

Сатана прошепва ли ти, че никога няма да си свободен и да видиш новия свят на Бог? 
Цитирай му този пасаж и го вярвай за себе си: 

„Благословен да е ГОСПОД, който не ни предаде като плячка в зъбите им! Душата ни избяга 
като птица от примката на ловеца; примката се скъса и ние избягахме” (Псалм 124:6-7). 

Бог е счупил капана на Сатана завинаги, а ти си бил освободен! Може да се страхуваш, че ще 
се провалиш, но Бог иска да смаже този страх! Той ще те отведе у дома, а ти можеш да 
очакваш новото небе и земя, където обитава Неговата праведност! 

Така че, съсредоточи вниманието си върху Неговия свят, а не върху настоящия и вземи 
присърце скъпоценното Му слово за това, че ще те закриля. Той няма да позволи на дявола 
да те превърне в лесна плячка. Не, ти ще стъпиш върху врата на врага! А Бог напълно ще те 
освободи! 

Алилуя! 
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