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 (28-33) А когато почне това да се сбъдна, изправете се тогава и подигнете главите 

си, защото се приближава избавлението ви. И каза им притча: погледнете 

смоковницата и всички дървета: кога вече покарат, и вие виждате това, сами знаете, 

че е вече близо лятото. Тъй, и кога видите това да се сбъдва, знайте, че е близо 

царството Божие. Истина ви казвам, няма да премине тоя род, докле всичко това 

не се сбъдне. Небе и земя ще преминат, ала думите Ми няма да преминат. Както 

първото пришествие на Господа било заради възсъздаването и възраждането на 

нашите души, така второто ще бъде за възраждането на нашите тела. Понеже душите 

са умрели първи чрез престъпването на заповедта, а телата на дело са се подложили 

на смърт деветстотин години след непослушанието, затова те се възраждат и изправят 

последователно, душите чрез първото пришествие, а телата - чрез второто. И Господ 

казва: когато това започне да се сбъдва, вие, обременените от тлена, изправете се и се 

възползвайте от свободата си. Защото настава изкуплението ви, тоест пълното 

освобождение и на двете - на душата и тялото. Предлогът, струва ми се, посочва 

именно пълното избавление от тлена, което тогава ще получи и тялото по благодатта 

на Господа, Който побеждава последния враг - смъртта (1 Кор. 15:53, 57, 26). Защото 

Той унищожил началата и властите и изкупил душата. Остава само смъртта, която се 

храни с телата ни, и нейното унищожаване ще стане причина за нашата свобода и 

изкупление. Когато се изпълни това, веднага ще настъпи царството Божие. Както 

разлистването на смоковницата сочи приближаването на лятото, така и тези поличби 

и преобразуването на вселената служат за белег, че настъпва лятото, тоест царството 

Божие, което за праведниците идва именно като лято след зима и буря. А за 

грешниците тогава ще дойде зима и буря. Защото те смятат за лято този век и 

бъдещият за тях ще бъде буря. Истина ви казвам, няма да премине тоя род, докле 

всичко това не се сбъдне. Род нарича не живеещите тогава, но цялото поколение на 

вярващите. И Писанието понякога нарича род хората със сходни нрави, например: 

такъв е родът на ония, които го търсят (Пс. 23:6). Понеже е казал, че предстоят 

ужаси и войни и изменения както в стихиите, така и в самите предмети, за да не 

помисли някой, че някога ще се разруши и християнството, Той казва: не! Този род, 

тоест родът на християните, никога няма да премине. Небето и земята ще преминат, 

но Моите думи и Евангелието Ми няма да се разрушат, а ще пребъдват вечно, дори 

всичко друго да премине, и вярата в Мен няма да оскъднее. Оттук се вижда, че Той 

предпочита църквата пред цялото творение; защото творението ще се промени, а от 

църквата на верните, от Неговите думи и от Евангелието Му нищо няма да загине. 


