
28. АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН ВЯРВАТ…

На НОВАТА ЗЕМЯ, в която ще обитава правда, Бог ще осигури 
вечен дом за изкупените и съвършена среда за вечен живот, лю-
бов, радост и познание в Неговото присъствие. Защото тук сам 
Бог ще обитава с народа Си, а страданието и смъртта ще са от-
минали. Великата борба ще бъде завършена и грях няма да има 
вече. Всички неща, живи и неодушевени, ще свидетелстват, че 
Бог е любов; и Той ще царува вечно. Амин. (2 Пет. 3:13; Ис. 35; 
65:17-25; Мат. 5:5; Откр. 21:1-7; 22:1-5; 11:15.)
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Той го пресъздава, възстановява 
земята от опустошенията, нанесе-
ни от греха.

Отново и отново Библията за-
явява, че този вечен дом на изкупе-
ните ще бъде реално място, където 
истински хора с тяло и ум ще могат 
да виждат, чуват, докосват, вкусват, 
миришат, обхващат, представят, из-
питват и да живеят пълноценно. Но-
вата земя е мястото, където Бог ще 
установи този реален дом.

Във Второто послание на апос-
тол Петър гл. 3 е обобщена накратко 
библейската истина за това понятие. 
Апостол Петър говори за предпо-
топния свят като „тогавашния свят”, 
унищожен с вода. Вторият свят е 
„днешните небе и земя”, но ще бъде 
очистен с огън, за да направи път за 
третия свят – „нова земя, в която да 
живее правда” (ст. 6, 7, 13).1 „Трети-
ят свят” ще бъде така реален, както 
първите два.

Приемственост и разлики. 
Терминът „нова земя” изразява по-
добие и разлика от сегашната земя.2 

Апостолите Петър и Йоан разбират 
под тези думи старата земя, очистена 

С
ЛЕД КАТО СЕ РАЗМИНАЛ НА 
КОСЪМ ОТ СМЪРТТА, един 
младеж казал с облекчение: 

„Домът ми е на небето, но все пак 
аз не страдам от носталгия”. Също 
като него мнозина считат, че след 
смъртта е много по-добре да отидат 
на небето, а не на „другото място”. 
Това обаче не е достатъчен стимул 
за тях, за да започнат различен на-
чин на живот тук и сега. Ако въз-
гледите, които мнозина поддържат 
за задгробния живот, са верни, това 
чувство би било напълно оправдано. 
От описанието и загатването на Све-
щеното писание за това, което Бог е 
приготвил за изкупените, разбираме, 
че то далеч надхвърля сегашния ни 
живот и малцина биха се поколебали 
да се хванат за този свят вместо за 
новия. 

ЕСТЕСТВОТО НА НОВАТА ЗЕМЯ
Осезаема реалност. Първите 

две глави на Библията разказват 
за създаването на съвършен дом за 
хората, които Бог е създал. Послед-
ните две глави на Библията също 
говорят, че Бог създава съвършен 
свят за човечеството, но този път 
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с огън от всякаква нечистота и после 
подновена (2 Пет. 3:10-13; Откр. 21:1).3 
Следователно новата земя е тази 
земя, а не някое извънземно място. 
Подновена, тя остава близък, познат 
дом. Това е добре! Тя е нова в сми-
съл, че Бог ще премахне от нея всеки 
дефект, причинен от греха.

НОВИЯТ ЙЕРУСАЛИМ
Новият Йерусалим е столицата 

на новата земя. На еврейски Йеру-
салим значи „град на мир”. Земни-
ят Йерусалим рядко е отговарял на 
името си. Новият Йерусалим ще от-
разява точно тази реалност.

Свързващо звено. В определен 
смисъл градът свързва небето и но-
вата земя. Когато Писанието употре-
бява думата небе, тя се отнася: (1) за 
атмосферното небе (Бит. 1:20); (2) за 
звездното небе (Бит. 1:14-17) и (3) за 
„третото небе”, където се намира 
Раят (2 Кор. 12:2-4). От тази връз-
ка на „небе” с Рай понятието небе 
става синоним на Рая, мястото на 
Божия трон и на Божието обитава-
не. Следователно в по-широк смисъл 
Писанието определя като „небесно 
царство” царството и управлението 
на Бог и хората, които с готовност 
приемат Неговия авторитет.

В отговор на всички очаквания 
Бог ще изпълни молбата в Господ-
ната молитва: „Да дойде Твоето 
царство; да бъде Твоята воля както 
на небето, така и на земята!”, кога-
то разположи Новия Йерусалим на 
планетата Земя (Откр. 21:1, 2). Той не 
само подновява земята, Той я възди-

га. Превъзхождайки своето състоя-
ние преди грехопадението, тя става 
столица на Вселената.

Физическото описание. Апос-
тол Йоан употребява романтични 
термини, за да предаде красотата на 
Новия Йерусалим: Градът е като „не-
веста, украсена за мъжа си” (Откр. 
21:2). Физическите съставни части на 
града изявяват неговата реалност.

1. Неговата светлина. Първият 
особен атрибут, който Йоан забеляз-
ва, когато вижда „невестата, жената на 
Агнеца”, е „нейната светлина” (Откр. 
21:9, 11). Божията слава осветява гра-
да; светлината на слънцето и луната 
става излишна (Откр. 21:23, 24). Тъм-
ни алеи няма да помрачават Новия 
Йерусалим, защото стените и улици-
те са полупрозрачни и „нощ няма да 
има там” (Откр. 21:25). „Няма да имат 
нужда от осветяване от светило или 
от слънчева светлина, защото Господ 
Бог ги осветява” (Откр. 22:5).

2. Неговата конструкция. За из-
граждането на града Бог е употре-
бил само най-прекрасния материал. 
Стената е от яспис, „много скъпоце-
нен камък” (Откр. 21:11, 18). Основите 
са украсени с дванадесет различни 
скъпоценни камъка: яспис, сапфир, 
халкидон, смарагд, сардоникс, сард, 
хрисолит, вирил, топаз, хрисопрас, 
яцинт и аметист” (Откр. 21:19, 20).

Но скъпоценните камъни не са 
основният градивен материал, защо-
то по-голямата част на града – не-
говите постройки и улици – Бог е 
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направил от злато (Откр. 21:18, 21), 
като е употребил този ценен метал 
така щедро, както днес хората упо-
требяват обикновен строителен ма-
териал. Това злато е по-фино от по-
знатото днес, защото Йоан го вижда 
като „чисто злато, подобно на чисто 
стъкло” (Откр. 21:18).

През дванадесет порти, всяка 
направена от един бисер, се влиза в 
града. „Бисерите са продукт на стра-
данието: един мъничък дразнител 
се вмъква в черупката на стридата 
и понеже малкото създание страда, 
то превръща тази болка в блестяща 
перла. Портите са от бисер. Твоето 
и моето влизане Бог е осигурил с 
цената на безкрайно лично страда-
ние, примирявайки всичко със Себе 
Си чрез Христос.” 

4

Така многозначителен като спи-
съка на материалите, вложени в из-
граждането на града, е фактът, че ан-
гелът, който показва на апостол Йоан 
града, измерва стените му. Това, че 
те могат да се измерват, че имат ви-
сочина, дължина и широчина, дава 
представа на съвременния информи-
ран човек за реалността на града.

3. Снабден с храна и вода. От 
Божия трон в центъра на града изти-
ча „реката на живота” (Откр. 22:1). И 
подобно на индийска смокиня с мно-
гобройни стволове дървото на живо-
та расте „от двете страни на реката”. 
Неговите дванадесет плода съдър-
жат жизнените елементи, от които 
човешката раса е лишена, откакто 
Адам и Ева е трябвало да напуснат 
Едем – противоотровата срещу ос-

таряване, изтощение и обикновена 
умора (Откр. 22:2; Бит. 3:22). Онези, 
които ядат от плода на това дърво, 
не се нуждаят от нощна почивка 
(Откр. 21:25), защото в Новата земя 
няма да чувстват умора.

НАШИЯТ ВЕЧЕН ДОМ
Библията пояснява, че спасени-

те най-после ще наследят тази земя 
(Мат. 5:5; Пс. 37:9, 29; 115:16). Исус 
обещава да приготви „обиталища” 
в дома на Своя Отец за последова-
телите Си (Йоан 14:1-3). Както отбе-
лязахме, Писанието поставя Божия 
трон и небесното управление в Но-
вия Йерусалим, който ще слезе на 
тази земя (Откр. 21:2, 3, 5).

Градски дом. Йерусалим е гра-
дът, който Авраам е очаквал (Евр. 
11:10). Вътре в този просторен град 
Христос приготвя обиталища (Йоан 
14:2), или както оригиналната дума 
показва, „места за живеене” – реал-
ни домове.

Извънградски домове. Но из-
купените няма да бъдат ограничени 
от стените на Новия Йерусалим, те 
ще наследят земята. Ще излизат из-
вън градския си домове, за да проек-
тират и строят къщите, за които са 
мечтали, да садят, да жънат и да ядат 
от плода на труда си (Ис. 65:21).

У дома с Бог и с Христос. На 
Новата земя обещанието, дадено от 
Исус на учениците Му, ще намери 
своето изпълнение във вечността: 
„Така че където съм Аз, да бъдете 



430

Адвентистите от седмия ден вярват...

и вие” (Йоан 14:3). Целта на въплъ-
щението, „Бог с нас”, постига своето 
намерение. „Ето, скинията на Бога е 
с човеците; Той ще обитава с тях; те 
ще бъдат Негов народ; и сам Бог ще 
бъде с тях – техен Бог” (Откр. 21:3). 
Спасените имат привилегията да жи-
веят в присъствието на Отец и Сина 
и да общуват с тях.

ЖИВОТ НА НОВАТА ЗЕМЯ
Какъв ще бъде животът на Нова-

та земя?

Царуване с Бог и с Христос. 
Бог ще включи изкупените в делата 
на Неговото царство. „Престолът на 
Бога и на Агнеца ще бъде в него и 
Неговите слуги ще Му служат... И те 
ще царуват до вечни векове” (Откр. 
22:3-5; 5:10).

Без да знаем степента на тяхната 
роля, можем да смятаме безопасно, 
че важна част от работата им в 
царството ще бъде да служат като 
посланици на Христос във Вселената, 
за да свидетелстват за Божията лю-
бов от личен опит. Най-голямата им 
радост ще бъде да прославят Бог.

Физическа активност в Но-
вата земя. Животът в Новата земя 
ще стимулира най-амбициозния 
стремеж за вечност. Един поглед 
върху разните дейности, достъпни 
за изкупените там, показва, че тези 
дейности стимулират нашите стре-
межи, като ни най-малко не ограни-
чават възможностите ни.

Вече разгледахме библейското 
обещание, че изкупените ще „постро-

ят къщи и ще живеят в тях” (вж. Ис. 
65:21). Думата построят намеква за 
планиране, строеж, мебелировка и 
възможност да се твори или възобно-
вява. И от думата „живеят” можем да 
подразберем един цял спектър от дей-
ности, свързани с ежедневния живот.

Основната причина за съществу-
ването на цялата Нова земя е възста-
новяването на това, което Бог е пла-
нирал за оригиналното Си творение. 
В Едем Той е дал на първия човек 
градина „да я обработва и да я пази” 
(Бит. 2:15). Ако, както казва Исая, из-
купените ще садят лозя, защо не и 
овощни градини и житни ниви? Ако, 
както показва „Откровение”, те ще 
свирят на арфи, защо не и на всички 
други инструменти? Сам Бог е вдъх-
нал на човека творчески сили и го е 
поставил в свят с неограничени въз-
можности (Бит. 1:28-31).

Социален живот в Новата 
земя. Във вечността ще се радваме 
на красиви взаимни отношения.

1. Приятели и семейство. След 
като бъдем прославени, променени 
по образа на Исус, ще можем ли да 
познаем нашите приятели и семей-
ство? На учениците не е било трудно 
да познаят Христос след Неговото 
възкресение. Мария е познала гла-
са Му (Йоан 20:11-16), Тома – фи-
зическата Му външност (20:27, 28), 
а учениците от Емаус – Неговите 
маниери (Лука 24:30, 31, 35). В небес-
ното царство Авраам, Исак и Яков 
ще носят личните си имена и своята 
самоличност (Мат. 8:11). Можем със 
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сигурност да приемем, че на Новата 
земя ще продължим нашите взаимо-
отношения с хората, които познава-
ме и обичаме сега.

Фактически взаимоотношения-
та, на които ще се радваме там, и не 
само тези със семейството и със се-
гашните ни приятели, правят небето 
наша надежда. Неговите материални 
облаги „ще са нищо в сравнение с 
вечните стойности на взаимоотно-
шението с Бог-Отец, с нашия Спа-
сител, със Светия Дух, с ангелите, 
със светиите от всяко племе, народ, 
език и хора и с нашите семейства. 
Няма да има вече съсипани лично-
сти, съкрушени семейства, разбити 
отношения. Всичко ще бъде пълно и 
красиво. В небето и във вечността ще 
се осъществят изцяло физическото и 
умственото съвършенство”.5

„Чувствата на любов и състрада-
ние, които сам Бог е посял в душата, 
там ще се проявяват по най-благоро-
ден и мил начин. Чистото общуване 
със свети същества, хармоничният 
социален живот с благословените 
ангели и с верните от всички веко-
ве... ще допринасят за щастието на 
изкупените.”6

2. Брак? Някои съвременници на 
Христос разказали случая на една 
жена, овдовявала седем пъти. Те Го 
попитали на кого от седмте мъже тя 
ще бъде жена. Нужно е малко въоб-
ражение, за да се видят безкрайните 
усложнения, които ще възникнат, ако 
брачните отношения на тази земя 
бъдат подновени в небето. Отгово-
рът на Христос открива Божестве-

ната мъдрост: „При възкресението 
нито се женят, нито се омъжват, но 
са като [Божии] ангели на небето” 
(Мат. 22:29, 30).

Тогава изкупените ще бъдат ли 
лишени от привилегиите, които сега 
имат чрез брака? В Новата земя из-
купените няма да бъдат лишени от 
никое добро. Бог е обещал, че „няма 
да лиши от никакво добро ходещи-
те с незлобие” (Пс. 84:11). Ако това е 
вярно в този живот, колко по-вярно 
ще бъде в бъдещия.

Най-същественото в брака е лю-
бовта. Същността на радостта е в 
изразяването на любов. Писанието 
казва: „Бог е любов” и „пред Твоето 
присъствие има пълнота от радост, 
отдясно на Теб – винаги веселие” (1 
Йоан 4:8; Пс. 16:11). В Новата земя на 
никого няма да липсва любов или 
радост, или удоволствие. Никой няма 
да се чувства самотен, без стойност 
или необичан.

Можем да бъдем сигурни, че лю-
бимият Спасител, Който е замислил 
брака да достави радост в този свят, 
ще даде нещо по-добро в бъдещия 
свят – нещо, което толкова ще пре-
възхожда брака, колкото Неговият 
нов свят ще е по висш от този.

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН
ЖИВОТ В НОВАТА ЗЕМЯ

Умствено възстановяване. 
„Листата на дърветата бяха за из-
целение на земните племена” (Откр. 
22:2). Изцелението, за което „От-
кровение” говори, означава повече 
от „лекуване”; то значи „възстано-
вяване”, защото там никой няма да 
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боледува (Ис. 33:24, 20). Като ядат 
от дървото на живота, изкупените ще 
надрастват прекъснатото физическо 
и умствено развитие, което вековете 
на грях са спъвали. Те ще бъдат 
възобновени в Божия образ.

Неограничен потенциал. 
Вечността предлага неограничени 
умствени хоризонти. В новата земя 
„безсмъртни умове ще разглеждат с 
неуморимо възхищение чудесата на 
творческата сила и тайните на спаси-
телната любов. Там няма да има ни-
какъв жесток, лукав неприятел, който 
да подвежда хората да забравят Бог. 
Всяка способност ще се развива, всяка 
дарба ще се увеличава. Умножаването 
на знанията няма да изморява памет-
та, нито ще изчерпва силите. Там ще 
могат да се осъществяват най-великите 
предприятия, да се постигат най-възви-
шените стремежи, да се осъществяват 
най-висшите копнежи, и все пак, посто-
янно ще се явяват все нови височини 
за преодоляване, нови чудеса за възхи-
щение, нови истини за възприемане и 
нови предмети ще развиват силите на 
разума, на душата и на тялото”.7

Духовни занимания в Новата 
земя. Без Христос вечният живот 
ще бъде безсмислен. През цялата 
вечност изкупените ще гладуват и 
жадуват за Исус. Ще получават още 
познания за живота и делото Му. Ще 
имат привилегията да свидетелстват 
пред непадналите светове за Негова-
та несравнима любов, за постигане 
на характер, който да отразява Него-
вия. Изкупените ще живеят за Хрис-

тос и с Него. Само така те ще бъдат 
напълно задоволени!

Сам Христос е живял, за да 
служи на другите (Мат. 20:28). Той 
призова последователите Си към 
подобен живот. Да работиш с Него 
сега, значи да бъдеш възнаграден. И 
връзката, която се създава, приба-
вя още по-голямо благословение и 
привилегията да работим с Него на 
Новата земя. Там с голяма радост и 
задоволство „Неговите слуги ще Му 
служат” (Откр. 22:3).

Макар изкупените да имат въз-
можността да изследват Божията 
съкровищница на природата, най-по-
пулярната наука ще бъде науката за 
Кръста. С умове, възобновени до ос-
тротата, която Бог е възнамерявал да 
притежава умът на човека, освободе-
ни от слепотата на греха, те ще бъдат 
способни да схващат духовната исти-
на по начин, за който тук могат само 
да копнеят. Те ще направят темата за 
спасението – тема, която съдържа 
дълбочина, височина и широчина, 
надхвърлящи всяко въображение – 
предмет на изучаване и песни през 
цялата вечност. Чрез това изучаване 
изкупените ще виждат все по-голяма 
светлина в истината, както е в Исус.

Седмица след седмица спасени-
те ще се събират за съботно покло-
нение: „И от събота до събота ще 
идва всяка твар да се покланя пред 
Мен, казва Господ” (Ис. 66:23).

ТАМ НЯМА ДА ИМА ВЕЧЕ...
Всяко зло ще бъде премах-

нато. Някои от най-утешителните 
обещания за Новата земя се отнасят 
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за това, което няма да съществува 
вече там. „Смърт няма да има вече; 
нито ще има вече жалеене, нито 
плач, нито болка, защото предиш-
ното премина” (Откр. 21:4).

Тези злини ще изчезнат завинаги, 
защото Бог ще премахне всяка фор-
ма на грях, причината за всяко зло. 
Писанието споменава за дървото 
на живота в Новата земя, но не и за 
дървото за познаване на добро и зло, 
нито някакъв източник на изкуше-
ние. В тази добра земя християнинът 
няма да има нужда да се бори със 
света, плътта или дявола.

Гаранция, че Новата земя ще ос-
тане „нова”, е фактът, че ще бъде не-
възможно проникването на емигранти 
от осквернената с грях стара планета. 
Бог няма да допусне „мерзавците, 
убийците, блудниците, магьосниците, 
идолопоклонниците и всички лъжци” 
(Откр. 21:8; 22:15). Той не трябва да ги 
допуска – защото грехът разрушава 
всяко място, в което влиза.

„Всяка следа от проклятие е 
премахната... Остава само един 
спомен: Нашият Спасител ще носи 
вечно белезите на Своето разпятие. 
На някога наранената Му глава, по 
ръцете и нозете Му личат единстве-
но следи от жестокото дело, извър-
шено от греха. Пророкът, виждайки 
Христос в Неговата слава, казва: 
„Сиянието Му беше като светли-
ната; лъчи се пръскаха от страната 
Му; и там беше скривалището на 
силата Му” (Ав. 3:4) От вечност на 
вечност раните от Голгота ще Го 
славят и ще възвестяват Неговата 
мощ.”8

Миналото няма да се помни. 
На Новата земя, според Исая, „пре-
дишните неща няма да се спомнят, 
нито ще дойдат на ум” (Ис. 65:17). Но 
от контекста става ясно, че изкупе-
ните ще забравят грижите на стария 
живот ( вж. Ис. 65:16). Но няма да се 
забравят добрите неща, които Бог е 
направил, изобилната благодат, чрез 
която Той ги е спасил, иначе цялата 
борба срещу греха би била напразна. 
Спасяващата благодат на Христос 
в личния живот на светиите е същ-
ността на тяхното свидетелство през 
вечността.

Историята на греха формира 
увереността, че „бедствие няма да 
ви нападне втори път” (Наум 1:9). 
Мислите за тъжните резултати на 
греха ще служат като вечна спирачка 
на всеки, за да не избере отново този 
гибелен път. Но докато събитията 
на миналото служат за постигане на 
важна цел, небесната атмосфера оч-
иства ужасните спомени за преживя-
ната мъка. Обещанието е, че споме-
ните няма да извикват в изкупените 
угризение на съвестта, скръб, отчая-
ние, тъга и огорчение.

СТОЙНОСТТА НА ВЯРАТА 
В ЕДНО НОВО СЪТВОРЕНИЕ
Вярата в създаването на Новата 

земя донася и практическа полза на 
християнина.

Тя дава импулс за устоява-
не. Сам Исус „заради предстоящата 
Нему радост издържа кръст, като пре-
зря срама” (Евр. 12:2). Апостол Павел 
подновява смелостта си, съзерцавай-
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ки бъдещата слава: „Затова ние не се 
обезсърчаваме... Защото нашата бързо 
отминаваща лека скръб произвежда 
все повече и повече една вечна тежина 
на слава за нас” (2 Кор. 4:16, 17).

Тя създава радост и сигур-
ност за наградата. Христос казва: 
„Радвайте се и се веселете, защото 
голяма е наградата ви на небесата” 
(Мат. 5:12). Павел повтаря: „Този, 
на когото работата, която е градил, 
устои, ще получи награда” (1 Кор. 
3:14).

Тя дава сила против изкуше-
ния. Моисей е получил силата да се 
откъсне от насладите на греха и „еги-
петските съкровища”, понеже „гледаше 
към бъдещата награда” (Евр. 11:26).

Тя е предвкусване на Небе-
то. Християнската награда не е 
само в бъдещето. Самият Христос 
чрез Светия Дух идва в християнина 
и обитава в него като „залог”, кой-
то гарантира предстоящото благо-
словение (2 Кор. 1:22; 5:5; Еф. 1:14). 
Христос казва: „Ето, стоя на вратата 
и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и 
отвори вратата, ще вляза…” (Откр. 
3:20). Когато идва, Христос винаги 
носи Небето със Себе Си. Общува-
нето с Него „е Небето в сърцето; то е 
предвкусване на спасението”.9

 Тя води до по-голяма ефек-
тивност. Някои гледат на христи-
яните като толкова привързани към 
Небето, че те нямат земна стойност. 
Но точно самата вяра в бъдещия 

свят дава на християните здрава ос-
нова за придвижване напред. Както 
К. С. Луис казва: „Ако четете исто-
рията, ще видите, че най-много за 
настоящия свят са направили точно 
хората, които са мислили най-вече за 
следващия... Именно това, че хрис-
тияните до голяма степен са прес-
танали да мислят за другия свят, е 
причината за тяхното бездействие в 
този свят. Имайте за цел небето и ще 
получите и земята в прибавка; имай-
те за цел земята и няма да получите 
и двете”.10

„Мъдрият ще положи повече ста-
рания за извайване на статуя от мра-
мор, отколкото за направа на снежен 
човек.”11 Християнинът, възнамеря-
ващ да живее вечно, естествено ще 
подреди живота си с повече старание 
(като по този начин ще окаже много 
по-положително влияние върху об-
ществото), отколкото човек, който 
смята себе си като вещ за еднократ-
на употреба, роден само за да бъде 
изхвърлен.

 „Занимаването с небесни теми, 
към които Светият Дух подтиква, 
има мощна изграждаща сила. Чрез 
нея душата бива възвишавана и обла-
городявана. Нейното поле и нейните 
сили да преценява се разширяват и 
относителните размери и стойности 
на нещата, видими и невидими, ста-
ват по-ясно разбираеми.”12

Тя открива характера на 
Бог. Светът, който сега виждаме, не 
представя точно Божия характер и 
оригиналния Му план за тази плане-
та. Грехът така е повредил околната 
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среда, че мнозина едва могат да си 
представят някаква връзка между 
този свят и рая, описан в Бит. гл. 1 
и 2. Днес една постоянна борба за 
оцеляване характеризира живота. 
Даже животът на вярващия, който 
трябва да се бори със света, плътта 
и злото, не представя точно първо-
началния Божи план. В света, кой-
то Бог е планирал за изкупените – 
свят, недокоснат от сатанинското 
влияние, в който господстват само 
Божиите намерения, – ще имаме и 
една по-вярна представа за Неговия 
характер.

Тя ни привлича към Бог. Биб-
лията описва Новата земя, за да 
привлече вниманието на нерели-
гиозния човек към Христос. Един 
човек, слушайки, че земята, възста-
новена в нейната едемска красота, 
„така реална, както е земята сега”, 
ще бъде последният дом на светиите, 
които, „освободени от скръб, болка 
и смърт, ще се познават и виждат 
един друг лице в лице”, възра-
зил упорито:

„Как, това не може да бъде: това 
е точно онова, което би задоволило 
света, то е точно това, което нечес-
тивите биха харесали.”

Мнозина „смятат, че религията с 
нейната вечна награда е нещо, което 
светът не желае. Затова, когато се спо-
мене някакво състояние на щастие, 
за което човешкото сърце в своето 
паднало състояние копнее истински, 
те смятат, че то не може да е част от 
истинската религия”.13 Нищо не може 
да бъде по-далеч от истината.

Божията цел да открива онова, 
което е приготвил за хората, които 
Го обичат, е да привлече човеците от 
тяхната претовареност в този свят – 
да им помогне да схванат стойността 
на бъдещия свят, да зърнат прекрас-
ните неща, приготвени от изпълне-
ното с любов сърце на Отец.

ЗАВИНАГИ НОВА
На тази стара земя често е пов-

таряно, че „всички добри неща имат 
край”. Най-добрата новина за Новата 
земя е, че те няма да имат край. То-
гава ще се чуе песента: „Световното 
царство стана царство на нашия Гос-
под и на Неговия Христос; и Той ще 
царува за вечни векове” (Откр. 11:15; 
Дан. 2:44; 7:27). Писанието разкрива, 
че всяко създание ще се присъе-
дини към тази тържествена песен: 
„На Този, Който седи на престола, и 
на Агнеца да бъде благословение и 
почит, слава и господство до вечни 
векове” (Откр. 5:13).

„Великата борба е приклю-
чила. Няма повече грях и греш-
ници. Цялата Вселена е чиста. 
Необятно творение бие в един 
пулс на хармония и радост. От 
Този, Който е сътворил всич-
ко, се излъчва живот и светли-
на към безкрайните селения на 
неограниченото пространство. 
От най-малкия атом до най-
голямото небесно тяло, всички 
неща одушевени и неодушевени 
в непомрачена чистота и пълна 
радост разгласяват: 

 „Б ОГ  Е  Л ЮБОВ .”14
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