
 

ДО СВЕЩЕНИК ДРАГУТИН Д.: ЗА ДВАМАТА БОЖИИ СВИДЕТЕЛИ 

 

В удивителната Книга Апокалипсис е предсказано, че преди самия край на света ще 

дойдат двама велики Христови свидетели. Според Преданието това ще бъдат Енох и 

Илия. С властни думи и дела те ще свидетелстват за живия Христос и подобно на 

тръбачи, които тръбят „тревога", ще призовават покварения човешки род към покаяние. 

Вие питате: какво ще говорят те на хората? Мога да Ви отговоря само приблизително. 

Те ще викат в загрубелите човешки уши: 

- Покайте се, без да отлагате нито ден, защото ето - дойде краят на света! 

Хората ще се присмеят на тези техни думи и през смях ще отговорят: 

- Този свят няма нито край, нито начало. А за покаяние някога говореха нашите 

баби и невежите. 

Пророците отново ще кажат: 

- Вие сте чеда на светлината. Вашият Небесен Отец е Отец на светлината. Покайте 

се и заживейте като чеда на светлината. Ето, Съдията иде; вече е на прага! 

През смях и кикот хората ще отговорят: 

- Ние не сме чеда на светлината, а богове на светлината. Ние сами създаваме 

светлина. По-скоро вие, пришълци, се разкайте за вашите басни и за досадните си 

небивалици, докато не сме ви осъдили. 

Отново ще заговорят Божиите човеци и ще кажат: 

-  Хора, изтрезнейте от вашето пиянство, омраза и злоба. Бъдете единодушни и 

единомислени в Господа Иисуса Христа. 

Хората с досада ще възразят: 

-  Ако станем единодушни и единомислени, ще секне целият ни политически 

живот, който е основан на разделението на партии, и то на три главни партии - 

прогресивна, хиперпрогресивна и ултрапрогресивна. Значи, вие сте против 

напредничавата модерна политика! Заради това трябва  да бъдете пребити с камъни. 

Отново ще призоват пророците: 

- Не воювайте едни срещу други; вие сте братя. Дяволът ви заблуждава, разделя и 

съсипва. Освободете се от него. 

Като чуят това, политическите водачи ще им отговорят с нескрит гняв: 

- Цялата ни икономика зависи от военната промишленост. Чрез войната се постига 

селекция на най-силните и жизнеспособните. Така ни учат нашите философи; това 

наблюдаваме и в природата при крокодилите и орангутаните. Значи, вие сте против 

съвременното икономическо развитие! Ако не млъкнете, ще ви убием! 

Тогава Божите люде ще възкликнат: 

- Уви, братя! Оставете безумните си мисли и думи и побързайте да спасите душите 

си от огъня на ада, който вече отваря своята паст, за да ви погълне! Покайте се и 

отхвърлете всяко плътско мъдруване; вие не сте скотове, а Божии синове. Ето, Бог идва, 

за да съди света! 

Изпуснали докрай нервите си, хората ще закрещят яростно: 

- Какви са тези басни за душата, които припомняте? Нашият прогрес отдавна 

разпръсна фантазиите на предците ни за някаква си душа. Тялото е нашето най-ценно 



притежание, нашето божество. То може би някога е отделяло някаква сълзлива слуз, 

наречена душа, но вече не е така. В процеса на еволюцията тялото се е усъвършенствало 

и вече не произвежда душа, а прогрес, само прогрес! 

Тогава, в потвърждение на своите думи, пророците със силата на кръста ще 

превърнат цялата вода на света в кръв и със страшен глас ще призоват: 

- Ние ви говорим, а вие се смеете или гневите. Ние ви учим, а вие бълнувате. За 

последен, наистина последен път вашият Творец ви говори чрез нас; за последен път 

Христос, разпнатият и възкръсналият,  ви призовава чрез нас: покайте се! Смилете се 

сами над себе си, отдръпнете се от ръба на вечната бездна! Не чувате ли далечен тътен? 

Не усещате ли, че земята се тресе? Не долавяте ли странен мирис? Не ви ли посещава 

насън? Не чувате ли гласове от оня свят? Не виждате ли видения? Жеравите усещат 

наближаването на зимата; как тогава вие не усещате близостта на Съда? Покайте се, 

последни потомци на грешния Адам! 

Побеснели от ярост и напълно обезумели, грешниците ще креснат: 

- Иудеите убиха Христос измамника приживе, а нашият прогрес уби Христос 

измамника след смъртта Му! За нас всичко е относително: всяка истина ние превръщаме 

в лъжа и всяка лъжа - в истина. И за да не ни досаждате повече, ще ви убием с помощта 

на нашия цар. О, сатана, царю наш, помогни ни! 

Тогава сатаната ще се вдигне от адската бездна и ще разпали до кипене и 

клокочене човешкия гняв против двамата Божии свидетели. И ще ги убие. И ще има смях 

и веселие сред грешниците. 

Но ето, в този час земята ще се разтресе както никога. Ще изпопадат много 

хълмове и планини и ще пресъхнат водните извори, и много народ ще погине. И няма да 

има кой да погребва мъртъвците. Тогава мнозина ще се уплашат, ще се покаят и ще 

въздадат слава на Бога, Който е жив вовеки веков. Тези покаяли се люде ще бъдат плодът 

от труда и страданията на онези двама свидетели. 

Накрая мрак, гъст като смола, ще покрие целия свят, така че мнозина ще полудеят 

от ужас. Тогава всред отчаяните вопли на хората, всред небивалите земни трусове и 

гъстия мрак неочаквано ще зазвучи хорът на небесните жители, които ще възклицават 

все по-гръмко и по-гръмко: 

- Ето, Женихът идва! 

И като всред тъмна, безлунна нощ изведнъж ще се разлее светлина -напълно нова, 

невиждана, необикновена. Това ще бъде светлината на Кръста - знамението на Човешкия 

Син. Кръстът ще заблести вместо луната и слънцето, и още по-ярко от слънцето, и ще 

освети цялата вселена. 

Тогава, о тогава, служителю Христов и мой съслужителю, ще се яви Той - нашето 

спасение и нашият Спасител! 

 


