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Според думите на свети апостол Петър ние, християните, очакваме и желаем 

идването на Божия ден. Не са ли всички дни Божии, питаш ти? Да, всички дни са Божии. 

Всеки ден и всяка нощ са Божии, както е казал и пророкът: „Твой е денят и Твоя е 

нощта”. Бог е основал времената и годините. Той е Господар на времето и на вечността. 

Но този последен ден по преимущество е наречен ден Божи. Това е денят, в който Бог ще 

се яви, за да съди света. Денят на победата на Божията истина и Божията правда. 

Представи си един стопанин, който е посял семе на нивата си. В един ден той е сял 

семето, в други дни поливал и плевил поникналото жито, в трети отпъждал птиците и 

животните от посевите, в четвърти жънал. Накрая настъпил и денят на вършитбата. Кой 

от всички тези дни ти би нарекъл ден на стопанина? Естествено, този последен ден, 

когато той вее и пресява житото на гумното си. И останалите дни са били негови, но този 

последен ден за него е ден на дните, защото в него ще събере добива си и ще отметне 

загубите. Нека твоят ангел-хранител ти помага да бъдеш в добитото от Бога, а не в 

загубите. 

О, колко велик и страшен ще бъде онзи ден на Стопанина на света, когато ще се вее 

и пресява; когато ще се отдели житото от плевелите;  

когато хищните плевели няма повече да могат да смучат соковете на пшеницата;            

когато тайно посетият от врага на Стопанина посев ще бъде отделен и хвърлен в 

неугасим огън; 

когато всяка твар, която самоволно е унищожила в себе си печата на своя 

Стопанин, печата на Светия Дух, ще бъде изхвърлена вън и лишена от Неговата грижа; 

когато ще бъдат изтрити сълзите и изцерени раните на всички, които са плакали в 

този век сред присмехулниците и хулителите; 

когато безброй ангели заедно с безброй праведници ще запеят песента на победата 

и славата. 

Тръби и възклицания, и светлина без нощ. 

Слава, радост и безкраен живот! 

Тържество на Божия Агнец над всички зверове! 

Победоносен край на една неизречена драма, започнала с измамна победа на сатаната над 

прародителите на човешкия род в Рая! 

Край на Христовите страдания, разпрострели се върху милиони праведници от 

сътворяването на света до днес! 

Бог е всичко и във всичко! 

И Царството на светиите е извън времето и извън всички ограничени 

Ето това ще бъде онзи Божи ден! 

Нека и на теб той донесе вечен живот! Амин! 

 


