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ДОМЪТ НА ВЯРАТА 
И НА 

СТЕНЕЩОТО ТВОРЕНИЕ, ПЪРУВАЩО И ОЧАКВАЩО 
ОТКРИВАНЕТО НА СИНОВЕТЕ БОЖИИ 

СЕ ПОСВЕЩАВА ТОЗИ ТРУД 
 
 
 
 
 
 

“ И да просветите всички що в смотрението на тайната, която е била от векове скрита у 
Бога.” „ Която Той е преумножил в нас с всяка премъдрост и разум, като ни обади 
тайната на своята воля, на своето благоволение, което е положил от по-напред в него 
си; в устрoение на изпълнение на времената да съвокупи в Христа всичко и което е на 
небесата, и което е на земята” – Ефесяни 3:4,5,9; 1:8-10 
 
 
 
 
 
 
 

(Публикувано първоначално през 1881 г.) 
 



 

ПРЕДГОВОР 
 

Първото издание на тази малка книга бе публикувано през 1881 г. 
и поради Божието благословение, изглежда, тя е била много 
полезна за класата, за която е специално предназначена- „ 
Царското Свещенство”. Мнозина, принадлежащи към тази класа 
изповядали, че като Божий пръст, тя им посочила значението на 
образите в Стария завет, които никога преди не били разбирани и 
че това ги повело по пътя на саможертвата, като им помогнало да 
разберат истинското им значение и значението на библейските 
изявления: „Представете телата си в жертва жива.” ; „ Изпълнете 
онова, което е зад страданията на Христа.”; Ако страдаме с него и 
да царуваме с него.”; „ Да излезем с него извън стана, понасяйки 
укора с него”, а освен тези и много други изявления в Писанията, 
които приобщават Божия народ към себе си „ в страданията 
понастоящем и славата, която ще последва.” 
 
Авторът се радва, че това е истина и се моли за божествено 
благословение също и за това ново издание, което станало 
необходимо, главно поради износване на електро-плаките на 
предното издание и поради желанието общият му стил да се 
приспособи към серията „Изследване на писанията” - тъй като 
може по подходящ начин да се разглежда като допълнение и 
приложение на петия том на този труд, оставено отделно за 
удобство. Освен тези типографски промени, добавянето на една 
глава и няколко промени във фразеологията, за да се направят 
някои пунктове по- разбираеми, други промени няма. Наистина, 
никакви конкретни промени не са необходими и желани.  
 
Разбирането на изложените тук въпроси, изглежда са били 
направлявани от небето, „ учени от Бога”, по време, когато 
светлината била абсолютно необходима за пълното представяне 
на Плана на вековете. Благословените от средствата, предложени 
в тази малка книга и другите, които още ще бъдат подобно 
благословени, надяваме се, всички да могат да оценят, че са също 
„ учени от Бога”; така че да се отбележи, че авторът на книгата се 
е старал да докаже всеки пункт и всяко приложение с Божието 



Слово, той не е учил нищо от себе си : както го е получил от 
Господ чрез неговото слово и дух, той го е представил същото- с 
доказателства- така че който има уши, да чуе. 
 
Внимателният изучаващ ще схване, че приложението на 
образите, които от сега нататък ще се представят тук, ако се 
окажат правилни, то това ще потвърди целия План на вековете. 
Това са оправдание, освещение и прославяне- първо на Църквата 
и в последствие възстановяване на всеки, който пожелае от 
всички земни племена.На какво славно Евангелие е тогава ключ 
това! 
 
Драги читателю, ако въпросите, които отсега нататък ще се 
представят тук привлекат вниманието ти въобще към истината, то 
те сигурно ще събудят у теб енергия и силна ревност  да жертваш 
земните си интереси, за да спечелиш наградата на Вишното 
звание, да станеш един от Царските свещеници. Те скоро ще се 
присъединят към „Великият Първосвещеник на нашето 
изповядване във великото дело” - в голямата дейност по 
благославяне на стенещото творение. И ако получиш 
благословение от тези истини и участваш в духа им, то ти 
непременно ще пожелаеш да предадеш освежителната чаша и на 
други, които също се нуждаят от такъв подтик, за да се съживят 
отслабналите им сърца. А ако желаеш да сътрудничиш в това 
служение, ще намериш съвършена възможност да се сдобиеш с 
тези книги на съвсем номинална цена- дузини или стотици. 
Всеки, който получава храна от Господнaта трапеза е почетен с 
привилегията да се присъедини към служeнието като 
„съработници Божии”. 
 
С Християнска любов, 
Ваш брат и слуга в Христа, 
Чарлз Т. Ръсел 
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