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Какво предстои за църквата на Исус Христос? Това е въпрос от голямо значение за вярващите 
по цял свят. Докато навсякъде по земята стават катаклизми, мнозина се чудят: „Святият Дух 
ще съживи ли църквата преди завръщането на Исус? Тялото Христово ще си тръгне от този 
свят хленчейки или с вик?” 

Новият Завет е пълен с пророчества за отпадането на вярващите в последните дни. 
Лъжепророци ще се издигнат и ще измамят мнозина. Ще дойдат вълци в овчи кожи, носещи 
със себе си силни измамливи учения, за да „измамят ако е възможно и Божиите избрани”. 
Злото ще се увеличи, карайки някога горещите вярващи да изгубят първата си любов. 
Потопът от беззаконие ще охлади любовта на мнозина. 

Исус пророкува всичко това и предупрежденията Му имаха за цел да предизвикат вярата ни. 
Докато съкрушителното беззаконие залива земята, Той пита: „Но когато дойде Човешкият 
Син, ще намери ли вяра на земята?” (Лука 18:8) 

Помислете за това: Христос знаеше всичко, което щяхме да видим днес – от ужасните 
престрелки в училище, през увеличаването броя на хомосексуалисти в армията до 
терористичните актове, които се случват по цялата земя. По време на тези събития, Той ни 
пита: „Ще продължаваш ли да вярваш, въпреки че положението се влошава? Ще отслабне ли 
твоята увереност, когато нещата не се случват така, както мислиш, че трябва? Или ще 
продължиш да Ми вярваш?” 

Виждате ли, въпреки нарастването броя на беззаконията и големите бедствия, Исус знаеше, 
че ще има голямо съживление в последните дни. Святият Дух вдъхнови пророчествата на 
Исая и на него му бе напълно известно за предсказанията за съживление с наближаването 
на края. 

Исая каза, че ще има велико световно пробуждане точно преди да 
се върне Христос. 

Това пророчество се намира в Исая 54 глава и се съдържа в следните стихове: „Защото ще се 
разпространиш надясно и наляво и потомството ти ще наследи народите и ще насели 
пустите градове” (Исая 54:3). 

Аз вярвам, както и неколцина библейски учени, че пророчеството на Исая има две 
приложения. То говори не само за физическия Израел след робството във Вавилон, но и за 
духовния Израел, който щеше да дойде – тялото на Исус Христос, църквата от Новия Завет. 
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Павел цитира Исая, когато говори за „а горният Ерусалим... е майка на (всички) нас” 
(Галатяни 4:26). Павел разглеждаше пророчеството на Исая като отправено към „децата по 
обещание”- тези, които са в Христос чрез вяра. 

Ако Исая написа пророчеството си само за физическия Израел, това щеше да означава, че 
обещанията Му все още не са се сбъднали. Накратко, все още не се е случило „ще се 
разпространиш надясно и наляво и потомството ти ще наследи народите” (Исая 54:3), което 
беше ясно изпълнено в Христос, на кръста и на Петдесятница. Помислете - когато Исая каза 
това послание, 42 000 израилтяни се бяха върнали от робство във Вавилон. По времето на 
Исус броят им беше нараснал на около три милиона. 

Исая нарича пророчеството си Божие обещание, клетва от небето. Ние виждаме Господ да се 
кълне от планините и дори говори за завета Си с Ной. Той казва: „Точно както няма да 
позволя друг потоп на земята, така ви казвам, че ще има пробуждане в Моята църква в 
последните дни.” 

В тези последни дни Божият поглед не е съсредоточен върху 
световните сили, а върху църквата на Исус Христос. 

Бог не се е съсредоточил върху икономиката, възраждането на световните религии, 
гръмогласните езичници. Според Исая, за Бог народите са като „капка от ведро” (Исая 40:15). 
Всички те са под личното Му господство и разпореждане. 

Той знае всичко за терористичните заплахи, войни и слухове за такива. Словото Му 
предупреждава, че езичниците ще се разгневят, светските власти ще се опитат да поставят 
християнството извън закона, а бързорастящи антихристки движения ще се хвалят, че ще 
управляват света и ще унищожат последователите на Исус. Библията казва всичко за това: 

„Земните царе застават и управниците се съветват заедно против ГОСПОДА и против Неговия 
Помазаник и казват: Нека разкъсаме връзките Им и въжетата Им нека отхвърлим от себе си!” 
(Псалм 2:2-3). С две думи: „Нека премахнем всички морални пречки, всички морални белези 
от миналото.” 

Ето я Божията реакция към тези земни сили и повлияни от демони хора: „Този, който седи в 
небесата, ще се смее, Господ ще им се подиграе” (2:4). Без значение колко зле изглежда 
ситуацията, всичко остава под Божията власт. 

Аз съм благодарен за това слово от Псалмите. Все по-често и по-често чуваме новини за 
отхвърляне от държавата на евангелските църкви в Европа, за това, че исляма е най-бързо 
растящата религия в света, че хомосексуалисти превземат цели деноминации, че Христовата 
църква е отслабнала толкова много, че вече няма никакво влияние в обществото. Но 
Божието Слово заявява: „Върху Скалата Христос Бог ще построи църквата Си.” 
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„И портите на ада няма да й надделеят” (Матей 16:18). Няма нищо в недрата на ада, което 
може да се надява да унищожи Божията църква. Той винаги бди над народа Си и чрез 
всичко предупреждава Сатана и ордите му: „Не докосвайте зеницата на окото Ми.” „Ето, 
непременно ще се съберат, но не чрез Мен; който се събира против теб, пред теб ще падне” 
(Исая 54:15). Виждаш ли какво казва Бог тук? „Дяволът ще се изправи срещу теб. Врагове от 
ада ще се съберат против теб. Но Сатана няма да успее.” 

Нека дяволът прави каквото си иска. Нека ада отвори недрата си и излее всяко гнусно нещо. 
Това няма да има абсолютно никакво влияние върху Божия план за неговите хора в 
последните дни. Слава на Бог, църквата Му не може да бъде унищожена! 

1. Накъдето и да погледнем в последните дни, виждаме Божията 
слава да води към последното съживление. 

Христовата църква ще се разпростре отвъд всички граници от миналото, за да донесе 
добрата новина: „Разшири мястото на шатрата си и нека разпрострат завесите на жилищата 
ти! Не пести, удължи въжетата си и закрепи колчетата си. Защото ще се разпространиш 
надясно и наляво и потомството ти ще наследи народите и ще насели пустите градове” (Исая 
54:2-3). С две думи - църквата ще се усили и ще надигне множествата в Христос. 

Като гледаме пророчеството на Исая отблизо, ние виждаме че то се отнася не само за 
църковното тяло, но и за отделните членове. Познавам благочестиви слуги, мои приятели, 
които са се хванали за това пророчество като за лично слово от Святия Дух и са изградили 
вярата си върху това обещание: „Не бой се, защото няма да бъдеш посрамена, и не се 
смущавай, защото няма да бъдеш опозорена; защото ще забравиш срама от младостта си и 
няма вече да помниш позора на вдовството си” (Исая 54:4). Исая казва ясно – Божията 
църква няма да бъде посрамена. 

Но само няколко стиха по-надолу четем следното предупреждение към църквата от 
последните дни: „О, горкана, блъскана от буря, безутешна! Ето, Аз ще вложа камъните ти 
върху здрав материал и ще положа основите ти от сапфири” (54:11). Казва ни се, че ще 
бъдем блъскани от бурята, но ни е обещано и, че ще имаме основа от сапфири. Какво точно 
означава това? 

Като вярващи ние можем да сме в завет с Бог, носейки в сърцата си скъпоценните Му 
обещания за това да живеем без страх, срам, объркване, укор. Въпреки всичко можем да 
сме блъскани от бурите, да изпитваме самота, да няма кой да ни утеши. С две думи, на 
Сатана му е позволено да ни удря. 

В стих 16 Исая ни показва как работи противника. Бог казва: „Ето, Аз създадох ковача, който 
раздухва въглищата в огъня и изважда оръжие за делото си. И Аз създадох разорителя, за да 
съсипва” (54:16). Това е картина на ковач, който раздухва въглищата, за да стане 
температурата висока. След това той използва това нажежаване, за да изкове оръжия върху 
наковалнята си. Ковача изобразява Сатана, който непрестанно измисля нови оръжия срещу 
църквата и срещу всеки вярващ. 
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Каква невероятна картина. Като че Бог казва: „Ето, дяволът раздухва огъня си, произвежда 
оръжия, с които се опитва да унищожи народа Ми. Аз създадох ковача, бях го направил 
ангел. Преди той имаше сила и власт, но беше изхвърлен от небето поради бунт. Аз го 
създадох, така че мога да го окова. Той може да стигне само дотам, докъдето Аз позволя.” 

Обърнете внимание на невероятното Божие обещание в следващия стих: „Нито едно 
оръжие, направено против теб, няма да успее; и ще осъдиш всеки език, който би се 
повдигнал против теб в съд. Това е наследството на слугите на ГОСПОДА и правдата им е от 
Мен, заявява ГОСПОД” (54:17). С други думи: „Нека врагът направи всичките си оръжия. Нека 
въоръжи легиони демони. Нито едно оръжие няма да те повали.” Какво славно обещание! 

Сатана използва оръжията си от безнадеждност срещу Божия народ, твърде силни бури, за 
да могат да се издържат без утехата на Святия Дух. Но Бог казва: „Аз ще положа основите ти 
от сапфири” (54:11). Това послание означава: „Когато всичко в света се разклати, ти няма да 
се помръднеш. Основата, която полагам под теб е здрава като тези камъни. Това, което 
правя в теб не може да се поклати.” 

Сапфирите изобразяват духовно знание и мъдрост, прозрения в самото Божие сърце. Ние 
знаем, че онези, които понасят страдание излизат от него въоръжени с по-голямо знание за 
Божията милост. Може да си изкушаван, блъскан, нараняван и самотен, но във всичко това 
Той оформя здрава като скала основа. Това се случва, за да можеш да утешаваш другите по 
време на изпитанията им. 

2. Павел повтаря Исая, когато казва, че Господ се грижи за църквата 
Си както любящ съпруг за жена си. 

Мнозина са добре запознати с пасажа, където Павел говори за Божията връзка с църквата 
като за брак: „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и 
двамата ще станат една плът.“ Тази тайна е голяма; но аз казвам това за Христос и за 
църквата” (Ефесяни 5:31-32). 

Сега обърнете внимание на това, което казва Исая: „Защото твоят съпруг е Творецът ти, 
ГОСПОД на Войнствата е Името Му. И Изкупителят ти е Светият Израилев, Той ще се нарече 
Бог на цялата земя” (Исая 54:5). Кой е Творецът тук? Това е Христос, Създателя на небето и 
земята. А Исая ни казва, че Той е нашия съпруг. Но съпругата се е отделила от съпруга си: „Но 
вашите беззакония ви отделиха от вашия Бог и вашите грехове скриха лицето Му от вас, да 
не чува” (59:2). 

Къде днес виждаме това разделение между църквата и Бог? Аз го виждам най-ясно в 
големите църкви, които правят компромиси. Но го виждам и в мекото евангелие на 
модерните църкви. Очевидно е, че има отделяне от присъствието на Бог. Всъщност, случва 
се точно онова, което пророкуваха Исус и Павел: мнозина обичат удоволствията повече 
отколкото Бог, имат вид на благочестие, но са лишени от силата му, презират Евангелието на 
бащите си, разкъсват старите морални норми, променят непогрешимото Божие Слово, така 
че да се вмести в настоящето време. 



www.sviatost.info  

ПОСЛЕДНОТО СЪЖИВЛЕНИЕ 5 5 

Предизвиквам те да отидеш в някой град и да ходиш от църква на църква във всяка 
деноминация. Опитай се да намериш една, в която да разпознаеш великото изявено 
присъствие на Исус, в която да отчетеш, че има Неговото сърце разтапящо осъждение. 
Когато Господ наистина присъства, ти ще го усетиш – било в пеенето, проповядването или 
общението. Нещо раздвижва душата ти и предизвиква благоговение и почит. Рядко съм бил 
на подобни места. 

Да ме опази Господ, не обвинявам съвременната църква. Но Бог да ни е на помощ в случай, 
че не разполагаме с присъствието Му в тези последни дни. Поради компромиса в такива 
църкви, Той би трябвало да скрие присъствието Си от тях за известно време. Бог не се е 
развел с компрометираната църква. Исая казва, че Той я вика да се върне при Него: „Така 
казва ГОСПОД: Къде е разводното писмо на майка ви, с което я отпратих? Или на кого от 
заемодателите Си ви продадох?” (Исая 50:1). Бог казва: „Ти си отиде от Мен. Ти обикна света 
и нещата от света и Ме остави заради тях. Аз не те оставих, ти ме остави. Покажи ми 
разводното писмо! Покажи къде те продадох на друг.” 

„Защото така казва ГОСПОД: Продадохте се за нищо и без пари ще бъдете изкупени” (52:3). 
Той продължава: „Казвам ти, че с този брак не е свършено. Положението не е безнадеждно. 
Все още те обичам, въпреки че проституираше. Отегчи се от Мен, въпреки това Аз те обичам. 
Искам да се върнеш.” 

„Защото ГОСПОД те повика като жена оставена и наскърбена духом, и като жена на 
младостта, когато е отхвърлена, казва твоят Бог. За малък миг те оставих, но с голяма милост 
ще те събера. С бликащ гняв скрих лицето Си от теб за миг, но с вечна благост ще се смиля за 
теб, казва ГОСПОД, твоят Изкупител” (54:6-8). 

Ето клетвено обещание от Бог да върне при Себе Си проституиращата си съпруга. С две думи 
- последното съживление ще бъде само по милост. Господ казва на църквата Си: „Когато се 
върнеш при Мен, няма да те обвиня или укоря. Вместо това ще те помажа с Духа Си. Ще ти 
дам сила там, където преди беше слаба.” 

Някои биха казали: “Исая 54 се отнася само за истинския Израил“. 

Предлагам ви неопровержимо доказателство, че Исая 54 се отнася за Божията църква днес. 
Той ясно говори за Христос в 53:10: „Той ще види потомство”. Просто казано, родилните 
мъки и скръбта на Христос ще родят много деца: „Ще види плод от мъката на душата Си и ще 
се насити. Праведният Ми Слуга ще оправдае мнозината чрез познаването Му от тях и ще се 
натовари с беззаконията им” (53:11). Всичко това ще се изпълни след Кръста. 

Пироните, които пронизаха ръцете и краката на Исус бяха направени върху наковалнята на 
дявола. Мечът, който прободе ребрата Му беше направен в ковачница в ада. Но кръвта, 
която се проля от тялото Му, никога не е губила силата си. Исая ни казва: „Бог се е заклел, че 
кръвта на Сина Му ще бъде поръсена върху беззакониците от всяка нация по земята. Тя има 
власт над всеки арабски народ, над Израел, Африка, Европа. Той ще види потомството Му да 
се простира сред множествата от всяко племе и език.” Голямо пробуждане ще настане в 
последните дни. 
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Може да е обезкуражаващо да виждаме как броя на лъжеученията нараства, докато 
Христовата църква изглежда толкова малобройна. Но Исая казва: „Време е да запееш, о, 
безплодна съпруго. Разшири хвалението си, удължи и усили видението си. Ще видиш 
пробив във всички посоки.” „Радвай се, безплодна, която не си раждала! Запей от радост и 
извикай, която не си била в родилни мъки! Защото синовете на пустата са повече от 
синовете на омъжената, казва ГОСПОД” (54:1). 

3. Как ще се случи това последно съживление? 

Как ще се случи това съживление? То се нуждае от нещо мощно, което да разтърси земята. 
Исая ни говори, че ще се случи в един ден. В глава 47, той казва, че трябва да се приключи с 
духа на Вавилон, който в цялата Библия винаги е изобразявал духа на просперитета, 
спокойствието и удоволствието, и е един и същ във всяка епоха. 

Накратко, Исая казва, че няма да има голямо съживление в последните дни докато не падне 
духа на измамната сигурност и алчността. Можем да се молим за съживление, можем да 
викаме към Бог да излее Духа Си, но това е невъзможно докато Господ първо не разтърси 
всичко: „И сега, чуй това, ти, отдадена на разкош, която седиш безгрижна, която казваш в 
сърцето си: Аз съм и освен мен няма друга... Затова ще дойде върху теб зло и няма да 
можеш да го отвърнеш с магии; и ще те връхлети беда и няма да можеш да я покриеш; и ще 
дойде внезапно върху теб опустошение и няма да го знаеш” (Исая 47:8, 11). 

Бог няма да си затвори очите пред греха, но ще събори крепостите на дявола. Той ще бие 
тревога за църквата Си чрез „внезапно опустошение”. Всъщност, това ще бъде велик знак на 
любов от страна на Господ. Той толкова много обича църквата Си, че отказва да позволи на 
спокойствието и отстъпничеството да заслепят и унищожат обекта на Неговата любов. 

„Ако се окаже милост на безбожния, той пак няма да се научи на правда; в земята на 
правотата ще постъпва неправедно и няма да погледне на величието на ГОСПОДА” (26:10). 
Това е доказателството, че съживлението е невъзможно по време на спокойствие и 
просперитет. Исая ясно казва: „Във време на благословения, хората няма да се обърнат.” 
Нищо няма да се случи докато не ни бръкнат в джоба. Само, „когато Твоите присъди се 
вършат на земята, жителите на света се учат на правда” (26:9). 

Исая дава още едно доказателство, че последното съживление ще стане по време на трус: 
„Според делата, така ще отплати — ярост на противниците Си, възмездие на враговете Си; 
ще отдаде възмездие на островите. И ще се обоят от Името на ГОСПОДА на запад и от 
славата Му — към изгрев слънце; защото ще дойде като стремителен поток, тласкан от 
ГОСПОДНОТО дихание. И Изкупител ще дойде в Сион и за онези от Яков, които се обръщат 
от престъпление, заявява ГОСПОД.  

А от Моя страна, ето Моя завет с тях, казва ГОСПОД: Духът Ми, който е на теб, и словата Ми, 
които сложих в устата ти, няма да отстъпят от устата ти, нито от устата на потомството ти, 
нито от устата на потомството на потомството ти, казва ГОСПОД, отсега и до века”(Исая 
59:18-21). 
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Духът на Вавилон ще бъде унищожен чрез опустошение. Но не тълкувайте погрешно 
пророчеството на Исая като послание за мрак и съд. Напротив, Исус казва: „А когато започне 
да става това, се изправете и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава” 
(Лука 21:28). 

Ние вече виждаме началото на последното съживление след като Деяния 2:17 се изпълнява. 
„И в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа Си на всяко създание; и синовете ви и 
дъщерите ви ще пророкуват; юношите ви ще виждат видения; старците ви ще сънуват 
сънища” (Деяния 2:17). През всичките си години на служение никога не съм си представял, 
че това пророчество ще се случи в наши дни. Сега вярвам, че то се изпълнява. 

В държавите по целия свят Христос изявява себе си на множествата в сънища и видения. В 
Китай, Индия и арабския свят хората говорят за преживяванията си с Исус в сънища. Дори и 
тук, в Таймс Скуеър Чърч това се случва. 

Един от охранителите в църквата ни преди е бил третия по ранг първосвещеник в сатанинско 
поклонение. Неговата територия била Бронкс, а апартамента му бил пълен с човешки кости. 
Той се бил продал на Сатана – душа и тяло. Но сърцето на този човек било подбудено от 
Святия Дух. Той станал неспокоен и една нощ предизвикал Исус: „Ако си по-силен от дявола, 
на когото служа, покажи ми това в сън тази нощ.” 

Същата нощ, в сън, човекът видял себе си във влак, пътуващ към ада. Докато минавал през 
един тунел, видял от другата страна да стои Сатана. Дяволът казал на човека: „Ти си ми бил 
верен и сега ще те заведа до мястото ти на вечна почивка.” След което изведнъж се появил 
кръст. В този момент човекът се събудил. 

Той излязъл от това преживяване горящ за Исус, изчистил апартамента си от всяка следа зло 
и предал живота си на Господ. Днес той е мил, посветен на Бога човек, и е активен в 
църквата ни. Наскоро го спрях и му казах: „Виждам Исус в теб.” Той отговори: „Брат Дейв, 
нямаш представа какво означават тези думи за мен след двайсет и пет години служба на 
дявола.” Чудният му нов живот дойде от съня, който Бог му беше дал. 

Скъпи светии, идва ден, когато целия свят ще види Исус. Апостол Йоан видя „голямо 
множество, което никой не можеше да изброи, от всяка нация и от всички племена, народи 
и езици, стояха пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в 
ръцете си, и викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, който седи на престола, и 
на Агнето!” (Откровение 7:9-10) 

Това не е малък остатък, а неизброимо множество – точно както Исая пророкува. И всички те 
се покланят на Господ. Слава на Бог за обещания ден! 
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