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24. АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН ВЯРВАТ…

В НЕБЕТО има СВЕТИЛИЩЕ, истинското светилище, което Бог 
е установил, а не човек. В него Исус служи за нас, като пре-
доставя на разположение на вярващите ползите, предлагани от 
Неговата изкупителна жертва, принесена веднъж завинаги на 
кръста. Въведен е в длъжност като наш велик Първосвещеник и 
започва Своята посредническа служба след възнесението Си. В 
1844 г., в края на пророческия период от 2300 дни, Той навлиза 
във втората и последна фаза на изкупителната Си служба. Тя е 
дело на изследователен съд, част от окончателното ликвидира-
не на греха, символизирано чрез очистването на старото еврей-
ско светилище в Деня на умилостивението. В тази символична 
служба светилището се е очиствало с кръв от жертвени животни, 
но небесните неща се очистват със съвършената жертва на Ису-
совата кръв. На небесните разумни същества изследователният 
съд открива кой измежду мъртвите е заспал в Христос и се счита 
достоен да има дял в първото възкресение. Открива кой измеж-
ду живите е пребъдвал в Христос, пазил е заповедите на Бог и 
вярата в Исус и чрез Него може да бъде преселен във вечното 
Му царство. Този съд защитава Божията справедливост, проявя-
ваща се при спасяване на вярващите в Исус. Съдът обявява, че 
останалите верни на Бог ще приемат царството. С края на тази 
Христова служба приключва благодатното време преди Прише-
ствието. (Евр. 8:1-5; 4:14-16; 9:11-28; 10:19-22; 1:3; 2:16, 17; Дан. 
7:9-27; 8:13, 14; 9:24-27; Чис. 14:34; Йез. 4:6; Лев. 16; Откр. 14:6, 
7; 20:12; 14:12; 22:12.)
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отвъд кръста. Възкресението и въз-
несението насочват вниманието ни 
към небесното светилище, където 
вече не като Агне, Исус служи като 
Свещеник. Жертвата е била прине-
сена веднъж завинаги (Евр. 9:28), 
сега Той прави достъпно за всич-
ки спечеленото с тази изкупителна 
жертва.

СВЕТИЛИЩЕ В НЕБЕТО
Бог заповядва на Моисей да на-

прави светилище – място, където да 
обитава на земята (Изх. 25:8), първата 
скиния, в която се изпълняват служ-
бите при първия (стария) завет (Евр. 
9:1). Това е място, където хората са 
поучавани върху пътя на спасението. 
Около 400 години по-късно постоян-
ният храм в Йерусалим, изграден от 
цар Соломон, замества преносимата 
скиния на Моисей. След като На-
вуходоносор разрушава този храм, 
заточениците, завърнали се от вави-
лонското пленничество, построяват 
втори храм, който Ирод Велики раз-
красява, а римляните унищожават в 
70 г. сл. Хр.

ЧАСЪТ НА ВЕЧЕРНАТА СЛУЖБА 
НАБЛИЖАВА. Свещеникът е 
в двора на Йерусалимския 

храм, готов да принесе в жертва 
едно агне. Когато издига нож да за-
коли жертвата, земята се разтърсва. 
Уплашен, той изпуска ножа и агнето 
побягва. Сред шума от земетресе-
нието чува силен звук – една неви-
дима ръка раздира завесата на храма 
от горе до долу.

Срещу града черни облаци за-
булват кръста. След като Исус, па-
схалното Божие Агне, извиква: „Из-
върши се!”, Той умира за греховете 
на света. 

Символът среща първообраза. 
Събитието, което храмовите служби 
са сочили през вековете, е станало. 
Спасителят принася Своята умилос-
тивителна жертва и тъй като симво-
лът среща действителността, обре-
дите, предвещаващи тази жертва, са 
преустановени. И така, следват раз-
късаната завеса, изпуснатият нож, 
побягналото агне.

Но в историята на спасението 
има нещо повече. То се простира 
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Писанието разкрива, че в новия 
завет също има светилище и то е в 
небето. В него Исус Христос служи 
като Първосвещеник, „Който сед-
на отдясно на престола на Величи-
ето”. Това светилище е „истинската 
скиния, която Господ е поставил, а 
не човек” (Евр. 8:1, 2).1 На планина-
та Синай на Моисей е показан „об-
раз”, копие, миниатюрен модел на 
небесното светилище (вж. Изх. 25:9, 
40).2 Писанието нарича светилище-
то, издигнато от Моисей, „образите 
на небесните неща” и неговите свети 
места – „образ на истинското” (Евр. 
9:23, 24). Земното светилище и него-
вите служби ни помагат да вникнем 
в ролята на небесното светилище.

Цялото Писание доказва съ-
ществуването на небесно светилище 
или храм (Пс. 11:4; 102:19; Мих. 1:2, 
3).3 Във видение Йоан вижда небес-
ното светилище. Той го описва като 
„храма на скинията на свидетелство-
то” (Откр. 15:5) и „Божия храм, кой-
то е на небето” (Откр. 11:19). Там той 
вижда принадлежностите в светили-
щето: седемте светилници и златния 
олтар (Откр. 1:12; 8:3). Вижда и ков-
чега на завета, като онзи в земната 
Светая Светих (Откр. 11:19).

Небесният кадилен олтар е по-
ставен пред Божия престол (Откр. 
8:3; 9:13) в небесния храм (Откр. 4:2, 
7:15, 16:17). Небесната престолна зала 
(Дан. 7:9, 10) е в храма на небесно-
то светилище. Ето защо последни-
те присъди идват от небесния храм 
(Откр. 15:5-8).

Следователно е ясно, че Пи-
санието представя небесното све-

тилище като действително място 
(Евр. 8:2), а не като символ или 
абстракция.4 Небесното свети-
лище е главното място на Божия 
престол.

СЛУЖБАТА В 
НЕБЕСНОТО СВЕТИЛИЩЕ

Светилището въплъщава вестта 
за спасението. Чрез неговите служби 
Бог разкрива евангелието (Евр. 4:2). 
Службите в земното светилище са 
били „образ (на гр. parabole – прит-
ча) на сегашното време” за първо-
то идване на Христос (Евр. 9:9, 10). 
Чрез символ и обред Бог е целял 
да съсредоточи вярата на Израел в 
жертвата и свещеническата служба 
на световния Изкупител, „Божия Аг-
нец”, Който носи греха на света (Гал. 
3:23; Йоан 1:29).5

Светилището описва три фази 
на Христовата служба: (1) замест-
ническата жертва; (2) посредничест-
вото на свещеника и (3) последната 
присъда.

Заместническата жертва. 
Всяка жертва в [земното] светилище 
символизира Исусовата смърт за оп-
рощение на греха, изявявайки исти-
ната, че „без проливане на кръв няма 
прощение” (Евр. 9:22). Тези жертви 
илюстрират:

1. Божието осъждане на греха. 
Тъй като грехът е дълбок бунт про-
тив всичко, което е добро, чисто 
и вярно, той не може да бъде пре-
небрегнат. „Заплатата на греха е 
смърт” (Рим. 6:23).
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2. Христовата заместническа 
смърт. „Всички ние се заблудихме 
като овце... и Господ възложи на 
Него беззаконието на всички ни” 
(Ис. 53:6). „Христос умря за грехо-
вете ни според Писанията” (1 Кор. 
15:3).

3. Бог осигурява изкупителната 
жертва. Тази жертва е Исус Христос, 
„Когото Бог постави за умилостиве-
ние чрез Неговата кръв посредством 
вяра” (Рим. 3:24, 25). „Който (Бог) за 
нас направи грешен Онзи (Христос), 
Който не знаеше грях, за да станем 
ние чрез Него праведни пред Бога” 
(2 Кор. 5:21). Христос, Изкупите-
лят, понася осъждането на греха 
върху Себе Си. Следователно „Хрис-
тос беше наранен поради нашите 
престъпления, беше бит поради на-
шите беззакония; върху Него дойде 
наказанието, донасящо нашия мир и 
с Неговите рани ние се изцелихме” 
(Ис. 53:5).6

Жертвите в земното светилище 
са се повтаряли. Тази обредна прит-
ча за изкупление се е разказвала и 
преразказвала година след година. 
В контраст, изпълнението на симво-
ла – истинската изкупителна жерт-
ва на нашия Господ – се случва на 
Голгота, веднъж завинаги (Евр. 
9:26-28; 10:10-14).

На кръста наказанието за греха 
на човека е платено напълно. Бо-
жественото правосъдие е удовлетво-
рено. От гледна точка на Закона Бо-
жията благосклонност към света е 
възстановена (Рим. 5:18). Изкуплени-
ето или примирението е завършено 

на кръста, както е било предвиждано 
чрез жертвите. Разкаялият се вярващ 
може да приеме с доверие завърше-
ното дело на нашия Господ.7

Свещеникът посредник. Ако 
жертвата изкупва греха, защо е необ-
ходим свещеник?

Ролята на свещеника насочва 
вниманието върху потребността от 
посредник между грешниците и Бог. 
Посредничеството на свещеника 
разкрива сериозността на греха и от-
чуждението, което грехът причинява 
между безгрешния Бог  и  г решно -
то  създание. „Както всяка жертва 
предвещаваше Христовата смърт, 
така всеки свещеник предвещаваше 
Христовата посредническа служба 
на Първосвещеник в небесното све-
тилище. „Защото има само един Бог 
и един ходатай между Бога и човеци-
те – човекът Христос Исус” (1 Тим. 
2:5).”8

1. Посредник и изкупление. По-
ръсването с изкупителната кръв по 
време на посредническата служба 
на свещеника е считано за форма на 
изкупление (Лев. 4:35). Английската 
дума изкупление предполага прими-
рение между две отчуждили се стра-
ни. Както примирителната смърт 
на Христос примирява света с Бога, 
така и Неговото посредничество чрез 
заслугите на безгрешния Му живот и 
заместническа смърт правят прими-
рението с Бог лична действителност 
за вярващия.

Свещенството на левитите 
илюстрира спасителната служба на 
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Христос от смъртта Му насам. На-
шият велик Първосвещеник служи 
„отдясно на престола на Величието 
в небесата” като „Служител на све-
тилището и на истинската скиния, 
която Господ е поставил, а не човек” 
(Евр. 8:1, 2).

Небесното светилище е велики-
ят команден център, където Христос 
извършва свещеническата Си служ-
ба за нашето спасение. Той може 
„съвършено да спасява тези, кои-
то идват при Бога чрез Него, поне-
же винаги живее, за да ходатайства 
за тях” (Евр. 7:25). Ето защо ние 
сме насърчени да „пристъпваме с 
дръзновение към престола на благо-
датта, за да придобием милост и да 
намерим благодат, която да помага в 
подходящото време” (Евр. 4:16).

В земното светилище свещеници-
те извършват две специални служби 
– всекидневна служба в Светая, или 
първото отделение (вж. гл. 4 на тази 
книга), и веднъж в годината в Светая 
Светих, или второто отделение. Тези 
служби символизират Христовата 
свещеническа служба.9

2. Службата в Светая. Свеще-
ническата служба в Светая на све-
тилището може да се определи като 
служба на посредничество, проще-
ние, примирение и възстановяване. 
Като непрестанно служене, тя дава 
възможност за постоянен достъп до 
Бог чрез свещеника.10 Така се сим-
волизира истината, че покаялият 
се грешник има пряк и постоянен 
достъп до Бог чрез свещеническата 
служба на Христос като Ходатай и 

Посредник (Еф. 2:18; Евр. 4:14-16; 
7:25; 9:24; 10:19-22).

Когато разкаялият се грешник11 
донася жертвата си в светилището, 
той поставя ръцете си върху главата 
на невинното животно и изповядва 
греховете си. Този акт символично 
прехвърля и греха, и наказанието за 
него върху жертвата. В резултат на 
това самият той получава прощение 
на греховете.12 Еврейска енциклопе-
дия пояснява: „Полагането на ръце 
върху главата на жертвата е обикно-
вен обред, чрез който се извършва 
прехвърлянето на греховете. Всяка 
жертва съдържа идеята за замест-
ване; жертвата заема мястото на 
грешника”.13

Кръвта на жертвата се прилага 
по два начина: а) когато се внася в 
Светая, с нея се попръсква пред въ-
трешната завеса; от нея се слага и на 
роговете на олтара за благоуханно 
кадене (Лев. 4:6, 7, 17, 18); б) когато не 
се внася в светилището, тя се слага 
на роговете на олтара за всеизгаряне 
в двора (Лев. 4:25, 30). В този случай 
свещеникът изяжда част от месото 
на жертвата (Лев. 6:25, 26, 30). И в 
двата случая участниците разбират, 
че техните грехове и отговорност са 
пренесени върху светилището и не-
говото свещеничество.14

„В тази образна притча свети-
лището поемаше вината и отго-
ворността на каещия се грешник – 
поне в настоящия момент, – когато 
той принасяше жертва за грях, изпо-
вядвайки прегрешенията си. Той си 
отиваше опростен, сигурен, че Бог 
го е приел. Така и в първообразна-
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та опитност, когато грешникът е во-
ден от Светия Дух към покаяние, да 
приеме Христос за свой Спасител и 
Господ, Исус взема  г реховете  и 
задължени ята  м у.  Човекът бива 
опростен щедро. Христос е Гарант 
на вярващия и негов Заместник.”15

Като символ и първообраз служ-
бата в Светая цели преди всичко 
едно правилно разбиране от човека 
на свещеническата служба на Хрис-
тос, осигуряваща на грешника про-
щение и примирение с Бога (Евр. 
7:25). „Заради Христос Бог проща-
ва на покаялия се грешник, като му 
вмен ява  праведни я  характер 
и  посл у шание  на Своя Син и за-
писва името му в книгата на живота 
като Негово дете (Еф. 4:22; 1 Йоан 
1:9; 2 Кор. 5:21; Рим. 3:24; Лука 10:20). 
Когато вярващият живее в Христос, 
чрез благодатта на Господ и Светия 
Дух той расте духовно и развива до-
бродетели и качества, отразяващи 

Божествения характер (2 Пет. 3:18; 
Гал. 5:22, 23).”16

Службата в Светая осъществява 
в грешника оправдание и освещение.

Последният съд. Събитията в 
Деня на умилостивението описват 
трите фази на окончателния Божи 
съд. Те са: (1) „съдът преди хилядата 
години” (или „изследователният”), 
наречен още „съд преди Прише-
ствието”; (2) „съдът през хилядата 
години”; (3) „изпълнителният съд”, 
който се извършва в края на хиляда-
та години.

1. Службата в Светая Светих. 
Свещеническата служба във второ-
то отделение се занимава главно с 
очистването на светилището и 
на Божия народ.  Тази форма на 
служене, която се фокусира в Светая 
Светих на светилището и която само 
първосвещеникът може да изпълня-

           ПЛАН НА ЕВРЕЙСКОТО СВЕТИЛИЩЕ   

СВЕТАЯ СВЕТИХ

СВЕТАЯ

КОВЧЕГ НА ЗАВЕТА И
УМИЛОСТИВИЛИЩЕ

КАДИЛЕН
ОЛТАР
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ва, е ограничена до един ден от ре-
лигиозната година.

Очистването на светилището 
изисква два козела – Господния ко-
зел и козела за отпускане (евр. ез. 
Azazel). Принасяйки в жертва Гос-
подния козел, първосвещеникът из-
вършва умилостивение (Лев. 16:20; 
16:16-18).

Внасяйки в Светая Светих кръв-
та на Господния ярец, представящ 
кръвта на Христос, свещеникът в 
присъствието на Бога веднага поп-
ръсква умилостивилището – плоча-
та на ковчега с десетте заповеди, – за 
да задоволи изискванията на Божия 
свят закон. Това дело символизира 
неизмеримата цена, която Христос 
трябва да плати за нашите грехове 
и изразява силното желание на Бог 
да примири Своя народ със Себе Си 
(2Кор. 5:19). С тази кръв свещеникът 
попръсква олтара за благоуханно ка-
дене и олтара за всеизгаряне, попръ-
скван всеки ден в годината с кръвта 
на представяните жертви за изповя-
дани грехове. Така първосвещеникът 
извършва умилостивение за свети-
лището и за народа (Лев. 16:16-20, 
30-33).

После, представяйки Христос 
като посредник, първосвещеникът 
взема върху себе си греховете, ом-
ърсили светилището, и ги възлага на 
живия козел Азазел, който изпраща 
в пустинята, далеч от стана на Бо-
жия народ. Това дело премахва гре-
ховете, символично прехвърлени от 
изповядващите се чрез кръвта на 
жертвите за прощение в светили-
щето (Лев. 16:16-20, 30-33).17 Така се 

уреждат отношенията между Бог и 
Неговия народ.18

Денят на умилостивението пояс-
нява съдебния процес, който се зани-
мава с изкореняването на греха. Из-
куплението, извършавано в този ден, 
„загатваше как заслугите на Христос 
премахват греха навеки и как се осъ-
ществява пълно примирение на Все-
лената в хармонично съжителство 
под управлението на Бог”.19

2. Азазел, козелът за отпуска-
не. Преводът на израза „козел за 
отпускане”, от евр. ез. azazel, идва от 
Вулгата – caper emissaries, „изгонен 
ярец” (Лев. 16:8).20 Един внимателен 
преглед на Левит гл. 16 открива, че 
азазел представя Сатана, а не Хрис-
тос, както някои мислят. Доказател-
ствата в подкрепа на това обяснение 
са: (1) козелът за отпускане не е за-
клан като жертва и затова не може 
да се употреби като средство за про-
щение на греха. Защото „без проли-
ване на кръв няма прощение” (Евр. 
9:22); (2) светилището бива изцяло 
очистено чрез кръвта на Господния 
козел преди още козела за отпускане 
да се включи в обреда (Лев. 16:20); (3) 
стихът третира козела за отпускане 
като същество, което стои срещу Бог 
и Му се съпротивлява (Лев. 16:8; бук-
вално гласи: „един жребий за Гос-
пода и другия жребий за отпускане 
[азазел]”). Следователно в контекста 
на светилищната притча по-логич-
но е да виждаме в яреца за Господ 
символ на Христос и в яреца 
за отпускане – азазел – символ 
на Сатана.21
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3. Различните фази на съда. Об-
редът с козела за отпускане в Деня 
на умилостивението сочи отвъд 
Голгота към завършека на конфли-
кта с греха – осъждането на греха и 
на Сатана. „Цялата отговорност за 
греха ще падне върху Сатана, негов 
инициатор и подстрекател. Сатана 
и неговите последователи, и всички 
резултати от греха ще бъдат уни-
щожени и премахнати от Вселената. 
Следователно умилостивението чрез 
съд ще доведе до пълно помирение 
и хармония във Вселената (Еф. 1:10). 
Това е крайната цел, която втората и 
последна фаза на Христовата свеще-
ническа служба в небесното свети-
лище ще осъществи.”22 Този съд ще 
оправдае Бог пред Вселената.23

Денят на умилостивението опис-
ва трите фази на последния съд:

а. Заличаването на греховете 
от светилището е свързано с пър-
вата фаза на съда преди Пришестви-
ето. Тя „разглежда имената, записа-
ни в книгата на живота, както в Деня 
на умилостивението изповяданите 
грехове на каещия се биват премах-
вани от светилището. Фалшивите 
вярващи ще бъдат отсети; вярата 
на истинските вярващи и тяхната 
връзка с Христос ще бъдат потвър-
дени пред Вселената и греховете им 
заличени”.24

б. Заточаването на козела за 
отпускане в пустинята символи-
зира хилядагодишното оставане на 
Сатана в плен на тази опустошена 
земя, което започва при Второто 
пришествие и съвпада с втората 
фаза на съда в небето (Откр. 20:4; 

1 Кор. 6:1-3). Този хилядагодишен 
съд преглежда случаите на нечес-
тивите и ще помогне на спасените 
да вникнат в Божиите постъпки с 
греха и с онези грешници, които не 
са били спасени. Той ще отговори 
на всички въпроси на спасените за 
Божията милост и правда (вж. гл. 
27 на тази книга).

в. Очистеният лагер символи-
зира резултатите на третата изпъл-
нителна фаза на съда, когато огън 
унищожава нечестивите и очиства 
земята (Откр. 20:11-15; Мат. 25:31-46; 2 
Пет. 3:7-13, вж. гл. 27 на тази книга).

НЕБЕСНОТО СВЕТИЛИЩЕ 
В ПРОРОЧЕСТВОТО

Дотук съсредоточихме внимани-
ето си върху светилището от гледна 
точка на символите и тяхното из-
пълнение. Сега ще го разгледаме в 
пророчеството.

Помазване на небесното све-
тилище. Пророчеството за 70-те 
седмици от Дан. гл. 9 разкрива встъ-
пването на Христос в свещениче-
ска служба в небесното свети-
лище. Едно от последните събития 
през 490-те години е помазването 
на „Пресвятия” (Дан. 9:24, вж. гл. 
4 на тази книга). Еврейскoто qodesh 
qоdeshim, преведенo като „Пресвя-
тия”, буквално значи „Светая Све-
тих”. Следователно по-добре би било 
фразата да се преведе „да се помаже 
Светая Светих” или „да се помаже 
най-святото място”.

При освещаване земното све-
тилище е помазвано със свято 
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масло, за да бъде посветено за 
службите си. Така и при тържест-
веното откриване на небесното 
светилище то трябва да бъде по-
мазано и посветено за посредни-
ческата служба на Христос. След 
Своята смърт и възнесение (Дан. 
9:27)25 Христос започва служба-
та Си като наш Първосвещеник и 
Посредник.

Очистване на небесното све-
тилище. Говорейки за очистването 
на небесното светилище, Послание-
то към евреите казва: „Всичко се оч-
иства с кръв; и без проливане на кръв 
няма прощение. И така, необходимо 
беше образите на небесните неща 
(земното светилище) да се очистват 
с тези жертви (кръвта на животни), 
а самите небесни неща (небесното 
светилище) – с жертви по-добри от 
тях” – скъпоценната кръв на Хрис-
тос (Евр. 9:22, 23).

Мнозина коментатори са обър-
нали внимание на това библейско 
учение. Хенри Алфорд отбелязва, 
че „самото небе имаше нужда от 
очистване и го получи чрез уми-
лостивителната кръв на Христос”.26 
Б. Ф. Уесткот коментира: „Може да 
се каже, че дори „небесните неща”, 
доколкото олицетворяват условията 
на бъдещия живот на човека, дове-
доха посредством грехопадението 
до необходимостта от нещо, което 
изискваше очистване”. Кръвта на 
Христос – казва той – е на разпо-
ложение „за очистването на не-
бесния първообраз на земното 
светилище”.27

Както греховете на Божия народ 
са се полагали чрез вяра върху жерт-
вата за грях и после символично 
са се пренасяли в земното све-
тилище, така и под новия завет из-
повяданите грехове на покаяните се 
полагат чрез вяра върху Христос.28

И както в символичния ден на 
умилостивението с очистването 
на земното светилище се за-
личават натрупаните там грехове, 
така небесното светилище се 
очиства чрез заличаване на запи-
саните грехове в небесните книги. 
Но преди да стане това, книгите ще 
бъдат прегледани, за да се определи 
кой с покаяние и вяра в Христос има 
право да влезе във вечното царство. 
Следователно очистването на небес-
ното светилище включва разследва-
не или съд29, който е символизиран 
чрез Деня на умилостивението като 
ден на съд.30 Този  съд  решава кой 
ще бъде спасен и кой загубен преди 
Второто пришествие, защото тогава 
Христос се връща с наградата, коя-
то дава да отплати на всеки според 
делата му (Откр. 22:12). Тогава ще се 
отговори и на сатанинските обвине-
ния (Откр. 12:10).

Всички истински покаяни, при-
ели с вяра умилостивителната жерт-
ва на Христос, биват опростени. Ко-
гато този съд ги намери облечени в 
дрехата на Христовата правда, гре-
ховете им биват заличени и те биват 
счетени годни за вечен живот. „Кой-
то победи, ще се облече така в бели 
дрехи – казва Исус – и Аз никога 
няма да залича името му от книгата 
на живота, а ще изповядам името му 
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пред Моя Отец и пред Неговите ан-
гели” (Откр. 3:5).

Пророк Даниил разкрива ес-
теството на този изследователен 
съд. Докато отстъпническата сила, 
символизирана чрез малкия рог, 
продължава да богохулства против 
Бог и да преследва народа Му (Дан. 
7:8, 20, 21, 25), тронове се полагат и 
Бог председателства последния съд. 
Този съд става в престолната зала 
на небесното светилище и на него 
присъстват множество небесни сви-
детели. Когато съдът заема мястото 
си, книгите се отварят, показвайки, 
че съдилището започва разслед-
ването (Дан. 7:9, 10). В резултат на 
този съд отстъпническата сила бива 
погубена (Дан. 7:11).31

Времето на съда. Отец и Хрис-
тос участват в изследователния съд. 
Преди да се върне на земята на „не-
бесните облаци”, Христос идва като 
„Човешки Син” с „небесните обла-
ци” при „Стария по дни”, Бог-Отец, 
и застава пред Него (Дан. 7:13). От-
както се е възнесъл, Христос служи 
като първосвещеник, наш посредник 
пред Бога (Евр. 7:25). Но сега идва да 
получи царството (Дан. 7:14).

1. Засенчване на Христовата 
свещеническа служба. Дан. гл. 8 ни 
говори за борбата между доброто и 
злото и за последната Божия побе-
да. Тази глава разкрива, че в пери-
ода между встъпването на Христос 
в първосвещеническа служба и очис-
тването на светилището една земна 
сила ще засенчва Неговата служба.

Овенът в това видение предста-
влява Мидо-Персийската империя 
(Дан. 8:3). Двата рога, от които по-
високият се появява по-късно, по-
казват ясно двете фази на развитие 
– доминиращата персийска част от 
империята, която възниква по-къс-
но. Както предсказва Даниил, това 
източно царство разпростира силата 
си към „запад, към север и към юг” 
и става „велико” (Дан. 8:4).

Козелът, който идва от запад, 
символизира Гърция. Нейният го-
лям рог, „първият цар”, представля-
ва Александър Велики (Дан. 8:21). 
Идейки от „запад”, Александър бър-
зо покорява Персия. Няколко години 
след смъртта му империята е разде-
лена на „четири царства” (Дан. 8:8, 
22): царствата на Касандър, Лизи-
мах, Селевкий и Птоломей.

В „следващите времена на цару-
ването им” (Дан. 8:23), с други думи, 
към края на разделената Гръцка им-
перия „един малък рог” ще се появи 
(Дан. 8:9). Някои смятат, че Антиох 
Епифан, сирийски цар, който упра-
влявал Палестина за кратко време 
във II век пр. Хр., изпълнява тази 
част на пророчеството. Други, вклю-
чително мнозина от реформаторите, 
са идентифицирали този малък рог 
като Рим в двете му фази – езическа 
и папска. Това последно обяснение 
подхожда точно на подробностите, 
дадени от Даниил, докато при дру-
гото не е така.32 Обърнете внимание 
на следните точки:

а. Силата на малкия рог се 
простира от падането на Гръцката 
империя до „последните времена” 
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(Дан. 8:17). Само Рим, езическият 
и папският, отговаря на това време.

б. Пророчествата на Дани-
ил (гл. 2, 7, 8) съвпадат едно с друго 
(вж. пророческата карта, приложена 
в тази глава). Четирите метални час-
ти на образа в Дан. гл. 2 и четирите 
звяра в Дан. гл. 7 представляват едни 
и същи световни империи: Вавилон, 
Мидо-Персия, Гърция и Рим. Крака-
та от желязо и глина и десетте рога 
на четвъртия звяр представят пада-
нето на Рим; тези разделени държа-
ви трябва да продължават същест-
вуването си до Второто пришествие. 
Забележете, че и двете пророчества 
сочат Рим като наследник на Гърция 
и последно царство преди Второто 
пришествие и преди последния съд. 
Малкият рог от Дан. гл. 8 следва съ-
щия път; идва след Гърция и бива 
погубен свръхестествено – „смазан 
не с ръка” (Дан. 8:25; 2:34).33

в. Мидо-Персия се „възвели-
чи”, Гърция се „възвеличи много”, 
а малкият рог „порасна твърде 
много” (Дан. 8:4, 8, 9). Рим, една от 
най-големите световни империи, 
отговаря и на тази подробност.

г. Само Рим разширява импе-
рията си към юг (Египет), изток (Ма-
кедония и Мала Азия) и „Славната 
земя” (Палестина) точно както про-
рочеството предсказва (Дан. 8:9).

д. Рим се повдига против 
„Началника на множеството”, 
самия „Началник на началниците” 
(Дан. 8:11, 25) Исус Христос. „Про-
тив Него и Неговия народ Римската 
сила води най-изумителната война. 
Това описание се отнася за езическа-

та и папската фаза на Рим. Докато 
езическият Рим се противопоставя 
на Христос и наистина разрушава 
храма в Йерусалим, папският Рим 
успешно засенчва посредническата 
служба на Христос за грешниците 
в небесното светилище (Евр. 8:1, 2), 
като я замества със свещенство, ко-
ето претендира да прощава чрез по-
средничество на хора.”34 (вж. гл. 13 на 
тази книга.) Тази отстъпила сила ще 
действа успешно, защото „тръшна на 
земята истината, направи по волята 
си и успя” (Дан. 8:12).

2. Времето на възстановяване, 
очистване и съд. Бог няма да поз-
воли помрачаването на истината 
за първосвещеническата служба на 
Христос да продължи безкрайно. 
Чрез верни, богобоязливи мъже и 
жени Той възстановява Своето дело. 
Реформацията разкрива отчасти ро-
лята на Христос като наш Посред-
ник, което причинява голямо съжи-
вяване в християнския свят. Но има 
да се открият още много истини за 
небесната служба на Христос.

Видението на Даниил пояснява, 
че ролята на Христос като първос-
вещеник ще бъде прогласена в „по-
следните времена” (Дан. 8:17), когато 
Той започне особеното Си дело на 
очистване и съд в допълнение към 
постоянното му застъпническо слу-
жене (Евр. 7:25).35 Видението опре-
деля точно кога Христос трябва да 
започне изследователния съд и очис-
тването на светилището, символизи-
рани чрез Деня на умилостивението 
(Дан. 7). „До две хиляди и триста 
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денонощия; тогава свети лището 
ще  се  очисти” (Дан. 8:14).36 Тъй 
като видението се отнася за края на 
времето, светилището, за което се 
говори, не може да бъде земното, за-
щото то е разрушено в 70 г. сл. Хр. 
Следователно пророчеството трябва 
да се отнася за небесното светили-
ще на новия завет, мястото, където 
Христос служи за нашето спасение.

Какво са 2300 дни, или „2300 
вечери и утрини”, както гласи на 
еврейски?37 Съгласно Бит. гл. 1 „вечер 
и утрин” съставляват един ден. Как-
то видяхме в гл. 4 и 13 на тази книга, 
времевият период в едно символич-
но пророчество е също символичен; 
един пророчески ден представлява 
една година. Но много християни 
през вековете са вярвали, че 2300 дни 
от Дан. гл. 8 означават 2300 буквални 
години.38

а. Дан. гл. 9 – ключ за разби-
ране на Дан. гл. 8. Бог заповядва 
на ангел Гавриил да направи така, 
че Даниил „да разбере видението” 
(Дан. 8:16). Но въздействието на ви-
дяното е толкова силно, че Даниил 
се разболява и Гавриил трябва да 
прекъсне обяснението. В края на гла-

вата Даниил обяснява: „А се чудех за 
видението, защото никой не го раз-
бираше” (Дан. 8:27).

Поради това прекъсване Гавриил 
трябва да забави обяснението за вре-
мевия период – единствената страна 
на видението, която той не обясня-
ва. Дан. гл. 9 описва връщането на 
ангела с цел да изпълни тази отго-
ворност. Дан. гл. 8 и 9 са свързани; 
последната е ключът за откриване на 
тайната за 2300 дни.39 Когато Гаври-
ил се връща, той казва на Даниил: 
„Излязох да те направя способен да 
разбереш... затова размисли за рабо-
тата и разбери видението” (Дан. 9:22, 
23). Тук той се връща към видението 
за 2300 дни. Желанието му да обяс-
ни времето на видението от Дан. гл. 
8 посочва защо той представя обяс-
нението чрез пророчеството за 70-те 
седмици.

70-те седмици, или 490 години, 
са „определени”, т.е. „декрети-
рани” за евреите и Йерусалим (Дан. 
9:24). Основният глагол на еврейски 
е chathak. Макар че е употребен само 
веднъж в Писанията, неговото значе-
ние може да се разбере от дру-
ги еврейски източници.40 Според 

2300 ДНИ - 2300 ГОДИНИ

457 г.пр.Хр.   34 г.сл.Хр.                1844 г.сл.Хр.

70 седмици
490 години        1810 години
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добре познатия еврейско-английски 
речник на Гезений глаголът често 
означава „да отрежа” или „да раз-
деля”.41

На тази основа обясненията на 
Гавриил са много показателни. Той 
казва на Даниил, че 490 години 
трябва да се отрежат от по-дългия 
период 2300 години. За начална точ-
ка на 490-те години Гавриил посочва 
„излизането на заповедта да се съг-
ради отново Йерусалим” (Дан. 9:25), 
което става в 457 г. пр. Хр., седмата 
година на Артаксеркс (вж. гл. 4 на 
тази книга).42

490-те години завършват в 34 г. 
сл. Хр. Като „отрежем” 490 години 
от 2300, остават 1810 години, които 
се простират до 1844 г. сл. Хр.43

б. Към по-пълно разбиране на 
Христовата служба. В началото на 
XIX век много християни – включи-
телно баптисти, презвитерианци, 
методисти, лутерани, англиканци, 
епископални, Ученици на Христос, 
конгрешани, започват усилено изуча-
ване на пророчеството от Дан. гл. 8.44 

Всички те очакват важни събития в 
края на 2300 години. Облягайки се на 
своето разбиране за силата на мал-
кия рог и светилището, те очакват 
този пророчески период да завърши с 
очистване на църквата, освобождение 
на Палестина и Йерусалим, завръща-
не на евреите, падане на турската, т.е. 
мюсюлманската власт, унищожаване 
на папството, възстановяване на ис-
тинското поклонение, започване на 
хилядата години на земята, деня на 
съда, очистване на земята чрез огън и 
Второто пришествие.45

Нито едно от тези предсказания 
не се осъществява и всички се раз-
очароват. Жестокостта на тяхното 
разочарование е пропорционална с 
величието на предсказаното съби-
тие. Но разочарованието на хората, 
които очакват Христос да дойде 
в 1844 г., е по-травмиращо от това на 
тези, които очакват завръщането на 
евреите в Палестина.46

В резултат на разочарованието 
си, мнозина се отказват от изследва-
не на пророчествата или изоставят 
историческия метод за тълкуване, 
който ги е довел до тези заключе-
ния.47 Но има някои, които продъл-
жават с много молитви да гледат 
на Христовата служба в небесното 
светилище. Нови, богати проникно-
вения възнаграждават усилията им. 
И тогава откриват, че вярата в ис-
торическите пророчества на ранна-
та църква и на Реформацията е още 
валидна. Изчисленията на пророче-
ското време са наистина верни. 2300 
години са завършили в 1844 г. Тях-
ната грешка – и грешката на всич-
ки тълкуватели от онова време – е в 
събитието, което трябва да отбележи 
края на този период. Новата светли-
на за Христовата служба в светили-
щето обръща разочарованието им в 
надежда и радост.48

Изследването на библейското 
учение за светилището открива, че 
в 1844 г. Христос идва при Стария 
по дни и започва последната фаза 
на първосвещеническата Си служба 
в небесното светилище. Тази служба 
е символизирана с Деня на умилос-
тивението и очистването на свети-
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лището, което Дан. гл. 7 описва като 
изследователен съд преди Прише-
ствието.

Това ново вникване в Христовата 
небесна служба не е отклонение от 
историческата християнска вяра. То 
е в логична връзка с нея като неизбе-
жен неин завършек. То е изпълнение 
на пророкуваното прогласяване на 
вечното евангелие, заключителната 
част на свидетелството за света.49

ЗНАЧИМОСТТА В РАМКИТЕ 
НА ВЕЛИКАТА БОРБА

Пророчествата от Дан. гл. 7 и 8 
разкриват по-широката перспектива 
на окончателната развръзка на вели-
ката борба между Бог и Сатана.

Защита на Божия характер. 
Чрез дейността на малкия рог Сата-
на се е опитвал да оспори Божия ав-
торитет. Действията на тази сила са 
опозорили и погазили небесното све-
тилище, центъра на Божието упра-
вление. Виденията на Даниил сочат 
към един съд преди Пришествието, 
в който Бог ще издаде осъдителна  
присъда над малкия рог, следовател-
но и над самия Сатана. В светлина-
та на Голгота предизвикателствата 
на Сатана ще бъдат опровергани. 
Всички започват да разбират и да се 
убеждават, че Бог е справедлив, че не 
Той е отговорен за проблема с греха. 
Неговият характер ще излезе опра-
вдан и управлението Му, пропито с 
любов, ще бъде потвърдено.

Защита на Божия народ. До-
като съдът осъжда силата на малкия 

рог, „бе извършен съд за светиите 
на Всевишния” (Дан. 7:22). Наистина 
този съд оправдава пред Вселената 
не само Бог, но и Неговия народ. 
Макар светиите да са презирани и 
гонени заради вярата си в Христос 
през всички векове, този съд решава 
нещата. Божият народ ще постигне 
обещанието на Христос: сле-
дователно „Всеки, който изповяда 
Мен пред човеците, ще го изповя-
дам и Аз пред Моя Отец, Който е на 
небесата” (Мат. 10:32; Лука 12:8, 9; 
Откр. 3:5).

Съдът и спасението. Изследо-
вателният съд излага ли на опасност 
спасението на вярващите в Исус 
Христос? Никак! Истинските вярва-
щи живеят в единство с Христос и 
Му се доверяват като на посредник 
(Рим. 8:34). Тяхната сигурност се ос-
новава на обещанието: „Имаме Хо-
датай при Отца – Исус Христос 
Праведния” (1 Йоан 2:1).

Тогава защо е необходим изсле-
дователен съд преди Пришествие-
то? Този съд не е за Божеството. Той 
е главно заради Вселената, тъй като 
отговаря на сатанинските обвинения 
и дава уверението, че в царството ще 
влязат само онези, които са се пре-
образили истински. Така Бог отваря 
книгите за справедливо разглеждане 
(Дан. 7:9, 10).

Човешките същества принадле-
жат към някоя от следните три кла-
си: (1) нечестивите, които отхвърлят 
Божия авторитет; (2) истински вяр-
ващите, които чрез вяра се доверя-
ват на Христовите заслуги и живеят 
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в послушание към Божия закон и 
(3) тези, които изглеждат като истин-
ски вярващи, но не са.

Непадналите същества могат 
лесно да различат първата класа. Но 
кой е истински вярващ и кой не? И 
двете групи са записани в книгата на 
живота, която съдържа имената на 
всички, отдали се някога на служба 
на Бога (Лука 10:20; Фил. 4:3; Дан. 
12:1; Откр. 21:27). Самата църква има 
истински и фалшиви вярващи, жито 
и плевели (Мат. 13:28-30).

Божиите непаднали същества не 
са всезнаещи, те не могат да четат в 
сърцето. „Затова е необходим един 
съд – преди второто идване на Хрис-
тос, – който да пресее истинското от 
фалшивото и да докаже на Вселената 
справедливостта на Бог при спасява-
нето на искрените вярващи. Спорът 
е между Бог и всемира, не между Бог 
и вярното Му чедо. Това изисква от-
варяне на книгите, за да се открият 
онези, които са изповядвали вяра и 
чиито имена са записани в книгата 
на живота.”50

Христос описва този съд в прит-
чата за сватбата и гостите, отго-
ворили на поканата Му. Тъй като не 
всички, които избират да бъдат хрис-
тияни, са истински ученици, царят 
идва да провери гостите и да види 
кой е със сватбарска дреха. Тази дре-
ха е чистият, неопетнен характер на 
истинските Христови последователи. 
На църквата се дава „да се облече в 
светъл и чист висон”, без да има пет-
но или бръчка, или друго подобно 
нещо (Откр. 19:8; Еф. 5:27). Чистият 
висон, казва Писанието, е „правед-

ните дела на светиите” (Откр. 19:8). 
Той е правдата на Христос, Неговият 
неопетнен характер, който чрез вяра 
се придава на всички, приемащи Го 
за свой личен Спасител.51

Когато царят преглежда гостите, 
само облечените в дрехата на Хрис-
товата правда, щедро предложена в 
евангелската покана, биват приети 
като истински вярващи. Онези, кои-
то претендират, че са последователи 
на Бог, но живеят в непослушание и 
не са облечени в Христовата правда, 
ще бъдат заличени от книгата на жи-
вота (вж. Изх. 32:33).

Изследователният съд за всички, 
които проявяват вяра в Христос, не 
противоречи на спасението по бла-
годат чрез вяра.

Апостол Павел знае, че един ден 
ще застане пред съда. Той изразява 
желанието „да се намеря в Него, 
без да имам за своя правда она-
зи, която е от закона, а онази, която е 
чрез вяра в Христос, т. е. правдата, 
която е от Бога въз основа на вяра” 
(Фил. 3:9). Всички свързани с Хрис-
тос получават уверение за спасение. 
В последния съд преди Пришествие-
то истинските вярващи, съеди-
нени с Христос, биват потвърдени 
пред непадналата Вселена.

Христос не може да осигури спа-
сение на онези, които само са изповя-
дали, че са християни и са извършили 
много добри дела (вж. Мат. 7:21-23). 
Небесните доклади следователно са 
повече от средство за отсяване на ис-
тинското от фалшивото. Те са основа-
та за потвърждаване на спасението на 
истинските вярващи пред ангелите.
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„Учението за светилището не 
само че не ограбва вярващия от уве-
рението за спасение чрез Христос, 
но го подкрепя. То просветлява ума 
и пояснява нагледно плана на спасе-
нието. Покаяното сърце с радост се 
надява на действителната заместни-
ческа смърт на Христос за сторени-
те грехове, предварително символи-
зирана чрез жертвоприношенията. 
Нещо повече, човекът протяга ръка, 
за да открие истинското £ значение 
в живия Христос, неговия Свещеник 
и Застъпник, в самото присъствие на 
святия Бог.”52

Време е да бъдем готови. 
Бог възнамерява преди Христовото 
пришествие тези добри вести за за-
ключителната служба на Христос за 
спасението на човечеството да об-
хванат целия свят. Центърът на тази 
вест е вечното евангелие. То трябва 
да се оповестява настойчиво, защо-
то „настана часът, когато Той ще 
съди” (Откр. 14:7). Този зов преду-
преждава света, че Божият съд за-
седава сега.

Днес живеем във времето на този 
съд, символизиран чрез Деня на уми-
лостивението. Както израелтяните са 
били призовани да смирят душите си 
в този ден (Лев. 23:27), така Бог при-

зовава целия Си народ да преживее 
искрено покаяние. Които искат да за-
пазят имената си в книгата на живо-
та, трябва да уредят отношенията си 
с Бог и ближните си през това време 
на Божи съд (Откр. 14:7).

Делото на Христос като Първос-
вещеник наближава своя завършек. 
Годините на благодатното53 време се 
нижат бързо. Никой не знае кога Бо-
жият глас ще заяви: „Извърши се”! 
„Бдете и се молете, защото не зна-
ете кога ще настане времето” (Марк 
13:33).

Макар и да живеем в страшното 
време – Деня на умилостивението – 
не трябва да се боим. Исус Христос 
в двойната Си същност на жертва и 
свещеник служи в небесното светили-
ще заради нас. Понеже, „като имаме 
велик Първосвещеник, Исус, Божия 
Син, Който е преминал до най-висо-
ките небеса, нека държим това, което 
сме изповядали. Защото нямаме та-
къв първосвещеник, който да не може 
да състрадава с нас в нашите слабо-
сти, а имаме Един, Който е бил във 
всичко изкушаван като нас, но пак е 
без грях. Затова нека пристъпваме с 
дръзновение към престола на благо-
датта, за да придобием милост и да 
намерим благодат, която да помага в 
подходящото време” (Евр. 4:14-16).

Бележки
1. Книгата „Евреи” разкрива реално светилище в небето. В Евр. 8:2 думата светилище 

е превод на гр. дума ta hagia – множествено число за свято (място, нещо). Допълнител-
ните употреби на този множествен термин могат да се срещнат например в Евр. 9:8, 12, 
24, 25; 10:19; 13:11. Различните преводи оставят впечатлението, че Христос служи само в 
Светая Светих или в святото място, а не в светилището. Това е защото преводачите считат 
ta hagia за интензивно множествено число, преведимо като единствено. Но изучаването на 
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Септуагинта и на Йосиф Флавий показва, че терминът ta hagia се отнася последователно 
до „святите неща” или до „святите места” – т.е. самото светилище. Това е общ термин, 
използван да отразява цялото светилище с неговите Светая и Светая Светих.

Фактът, че еврейският език използва ta hagia по отношение на цялото светилище, на-
мира силна екзегетична подкрепа в самото послание. Първата употреба на ta hagia в еврей-
ския се среща в 8:2 и се отнася към „истинската скиния”. Тъй като от 8:5 е ясно, че „скиния-
та” (skene) сочи на цялото светилище, по същия начин в Евр. 8:2 ta hagia трябва да посочва 
цялото небесно светилище. Няма причина множественото число на ta hagia на еврейски 
да се превежда като Светая Светих. В повечето случаи контекстът подкрепя превода на ta 
hagia като „светилището” („Christ and His High Priestly Ministry”; Ministry, October 1980, р. 
49).

От проучването си върху земното светилище и ta hagia адвентните пионери са стигна-
ли до заключението, че небесното светилище има две отделения. Това разбиране е залегна-
ло в основата на развитието на тяхното учение за светилището (Damsteegt, „The Historical 
Development of the Sanctuary Doctrine in Early Adventist Thought” [unpublished manuscript, 
Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists, 1983]; срв. 
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