
1

EUROPEAN YOUNG PEOPLE’S CONFERENCE

Първо Съобщение

Да Имаме Диспенсационна Стойност за Бог в Последните Дни, 
за да се Промени Епохата

 Четене от Писанията: Откр. 12:10; Дан. 12:3; 9:23; 10:11, 19; Бит. 1:26-27; Еф. 3:9-11;
2 Кор. 3:18; 4:4; Мат. 6:10, 13; 24:14; Рим. 12:1-2; Лев. 6:12-13; Чис. 6:2-8;

Мат. 12:48-50; Евр. 13:13; Откр. 3:1
 I. Всеки път, когато Бог иска да направи диспенсационно движение, движение за 

промяна на епохата, Той трябва да придобие диспенсационен инструмент; ние 
трябва да сме тези, които имат диспенсационна стойност за Бог в последните 
дни, за да се промени епохата - Откр. 12:10; Данаил. 12:3; 9:23; 10:11, 19.

 II. Божията работа за промяна на епохата е винаги извършена чрез човека; преди 
да настъпи нова епоха, винаги има хора в предишната епоха, които специално 
са използвани от Бог да променят епохата; във  всяка работа на променяне на 
епохата, Бог нарочно използва  млади хора; двата най-очевидни примера са 
 Самуил и Данаил;

 A. Тъй като човек, използван от Бог в една епоха, често пада и се проваля да по-
стигне Неговата цел, Бог е принуден да промени епохата, да има едно ново на-
чало така че, Той да направи това, което Той иска в една нова епоха.

 Б. Самуил промени епохата на свещеничеството в епоха на царуването, докато 
Данаил промени епохата на пленничество, в епоха на завръщането.

 III. От началото на Библията, можем да видим, че това, от което се интересува Бог в 
човека, са образът и владеенето; от Битие до Откровение, от началото на чове-
чеството чак до новото небе и новата земя в бъдещето, Божията специална 
 насока за човека е била свързана с тези две неща - Битие 1:26; Матей 6:13; Еф. 
3:9-11:

 A. “Образ” означава Божието изразяване; изразяването е въпрос на слава; човекът 
бе създаден по Божия образ за Божието изразяване, за Божията слава - 2 Кор. 
3:18; 4:4.

 Б. Владеенето е въпрос на престола и царството; на човека бе дадено Божието вла-
деене над цялата земя за Божия власт и царство на земята - Мат. 6:10, 13.

 В. Провалите на човека през епохите са преобръщането на властта на Бога и про-
вала на възможността на Бог да бъде изразен.

 Г. Трябва да осъзнаем какво се случва във вселената; тогава лесно  ще получим 
бреме; ще осъзнаем, че в сегашната епоха, Бог се нуждае от някой, който да бъде 
издигнат и да промени епохата, както направиха Самуил и Данаил - Мат. 24:14; 
Откр. 12:10.

 ΙV. Един важен принцип, свързан с човека, който преобръща епохата, е принципът 
на доброволното посвещение; и Самуил и Данаил бяха назиреи - Назиреят е 
личност, която доброволно посвещава  себе си на Бог - Рим. 12:1-2; Левит  6:12-13; 
Числа  6:2-8:

 A. Назиреят трябваше да се въздържа от вино и всичко свързано с източника му, 
това означава, че ние трябва да се въздържаме от всякакви видове земна насла-
да и удоволствие, които водят до похотливо поведение и похотливи намерения 
- Числа 6:3; преп. Псалм 104:15; Екл. 10:19; 2 Тим. 2:22; 3:1-5.

 Б. Назиреят трябваше да остави косата си дълга, което означава, че трябва да ос-
танем подчинени на  върховенството на Христос - Чис. 6:5; преп. 1 Кор. 11:3, 6; 
Евреи 13:13.

 В. Назиреят не трябваше да бъде осквернен от смърт, която идва от природна 
привързаност - Числа 6:7; Мат. 12:48-50; препр. Деян. 15:35-39.
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 Г. Назарянина не трябваше да докосва нищо мъртво, така че да не бъде осквер-
нен; най-омразното нещо в очите на Бог е смъртта - Чис. 6:6-7; Откр. 3:1.

 V. Младежите трябва да осъзнаят важността за промяна на епохата и да осъзнаят, 
какви хора използва Бог, за да промени епохата; такъв вид хора са тези, които 
посвещават себе си доброволно; докато всички останали вървят надолу, някои 
хора стоят като анти-свидетелство.
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