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1. ПРОБЛЕМЪТ НА ЛОТ

Неслучайно избирам личността на този човек като първи фокус на

разсъжденията ми за империята Содом. Библията ни показва, че Лот беше

племенник на Авраам. И когато Авраам излезе от Ур Халдейски, Лот го

последва. Това сигурно би накарало мнозина да видят в Лот мъж, достоен

за подражание. Но истината е, че Лот беше много впечатлен от Божият

избор върху Авраам. И още тогава със сигурност в сърцето на Авраамовия

племенник е имало нещо скрито, тайно, неизвестно на Авраам. Самото име

на Лот подсказва това, защото в смисловия си превод означава “таен,

скрит човек”.

Каква беше мотивацията на Лот, за да последва Авраам?

Лот нямаше Божий избор върху себе си. Той не беше посочен от Бога

да напуска Ур Халдейски, но въпреки това го направи.

Защо?

Отговорът е, че Лот беше впечатлен от Божиите думи към Авраам.

Защото, призовавайки Авраам, Бог каза:

“Излез от отечеството си, измежду рода си и бащиния си дом,

та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ;

ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за

благословение...” 1

Каква по-добра възможност за Лот покрай благословението на Авраам

и той самия да бъде благословен?

Явно е, че Лот имаше едно типично хазартно отношение към съдбата.

Той нямаше какво да губи, като стане и последва Авраам. Най-много да

спечели богатства, каквито в Харан никога нямаше да има. Действително

става така, че покрай вуйчо си Лот забогатява. Забогатя толкова, че слугите

му имаха спречкване със слугите на Авраам. Словото казва за двамата

следното:

“...понеже земята не ги побираше да живеят заедно, тъй като

имотът им беше много, и не можеха да живеят заедно...” 2

1 (Битие 12:1-2)
2 (Битие 13:6)
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Кои или какво ги разделяше?

Естествено - имотът им. И по реакцията на Авраам ние ще разберем,

че не неговият имот е причина за разделяне между двамата, но имотът на

Лот, който имаше предостатъчно, но беше алчен за още. И ето тук за първи

път се появи проблемът на Лот. Той не беше способен да осъзнае, че ако

има благоденствие в живота му, то се дължи на Божието благоволение над

Авраам, а не над него. И стана така, че сякаш Авраам живееше под

сянката на Лот, а не Лот под сянката на Авраам...

Не можеше ли Лот да обуздае говедарите си? Не можеше ли да не се

дели от имота на вуйчо си и всичко да им бъде общо?

Разбира се, че можеше, но Лот търсеше кариера. Той беше забравил

гладните години в Ур Халдейски и сърцето му се беше надигнало поради

богатството му. Именно в тази логика на разсъждения аз си обяснявам

огромното великодушие на Авраам. Защото Авраам имаше богатство, което

никой не можеше да му отнеме. Той имаше благоволението на Небесния

Отец. Той не търсеше благословение. Самият той беше благословението и

където стъпеше кракът му, Бог подпечатваше мястото с огромно изобилие.

Затова Авраам каза на племенника си:

“Да няма, моля ти се, спречкване между мене и тебе и между

моите говедари и твоите говедари, защото ние сме братя. Не е ли

пред тебе цялата земя. Моля ти се, отдели се от мене; ти ако идеш

наляво, то аз ще ида надясно; или ако ти идеш надясно, аз ще ида

наляво...” 3

Това беше съдбовен изпит пред Лот. Ако имаше разум в сърцето си,

той можеше да коленичи пред вуйчо си и да му каже:

“Прости ми, че алчност завладя сърцето ми! Как да се отделя от тебе,

след като от свидетелствата на живота ти знам, че Божията ръка движи

живота ти? Аз искам тя да задвижи и моя живот! Ето, отричам се от

богатството си и го предоставям в твоята ръка! Нека бъде наше, общо

богатство, понеже всичко дойде от Бога, за да прослави Бога...”

3 (Битие 13:8-9)
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Но в този момент един дух дърпаше сърцето на Лот и това беше духът

на Содом. Авраам усети този дух и не пожела да има каквото и да е общо с

него. Вижте колко е категоричен Божият човек! Той казва:

“Ако ти тръгнеш надясно, аз тръгвам наляво! Ако ти тръгнеш

наляво, аз тръгвам надясно! Отдели се от мене!”

Всъщност, Авраам не желаеше да споделя покварата, пуснала семена

в сърцето на Лот. Той обичаше племенника си, но повече обичаше Онзи,

Който го беше извикал, за да промени съдбата му. Но нека видим какво

прави Лот. Словото казва за него:

“Лот, прочее, подигна очи и разгледа цялата равнина на

Йордан и видя, че беше добре напоявана доде се стигне в Сигор,

(преди да беше разорил Господа Содом и Гомор) като Господната

градина, като Египетската земя. За това Лот си избра цялата

Йорданска равнина. И Лот тръгна към изток и се разделиха един от

друг...” 4

Тук е моментът, в който Лот излиза от Божието благословение, от

Небесната протекция над Авраам. И тогава в живота му се случва нещо,

което аз наричам “ефектът на въжето”.

Какъв е този ефект?

Представете си, че някой ви е вързал с дълго въже и започва да ви

дърпа към себе си с голяма сила. В един момент, искате или не, вие се

оказвате при него. Така и Лот, иска или не, в един момент се оказа под

духа на Содом. Ето как предава това Библията:

“Лот се засели между градовете на Йорданската равнина, и

преместваше шатрите си, докато стигна до Содом. А Содомските

мъже бяха твърде нечестиви и грешни пред Господа...” 5

Виждате ли, когато излезем от Божията Воля, ние преживяваме именно

такъв “ефект на въжето” и причината за неговата изява е похотта на

плътта. Именно похотта на плътта дръпна Лот към Содом. Содомският дух

беше вързал въжето си в Лотовата алчност и го теглеше към себе си. За

този ефект на въжето ни говори и Апостол Петър, като казва:

4 (Битие 13:10-11)
5 (Битие 13:12-13)
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“Понеже, ако, след като са избягали от светските мърсотии

чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се

вплели в тях и остават победени, то последното им състояние е

станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за тях да не

бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали,

да се отвърнат от предадената на тях свята заповед...” 6

Ще перифразирам тези стихове спрямо живота на Лот. И вижте тогава

какъв прочит ще имаме:

Понеже, ако след като е избягал от грешния живот в Ур Халдейски и е

последвал Авраам и Онзи, Който го е призовал, той пак се е вплел в

живота на греха чрез алчността си и остава победен от нея, то последното

състояние на Лот е станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било

за него да не бе последвал Авраам, отколкото след като е познал Божието

благоволение над Авраам, да се отдели от него и последва духа на Содом.

Въпреки това Бог запази благоволение към Лот не заради праведността

му, но заради избраника си Авраам. И тогава Всевишният реши да изпита

Авраам, тоест, да допусне духа на Содом да го изкуси. Как стана това? По

онова време трима царе отвориха война против царете на Содом, Гомор и

околните царе. Тези трима царе надвиха над тях, плениха богатствата им,

като взеха в плен и Авраамовия братанец Лот, “който живееше в Содом”.

Това нашествие беше известено на Авраам и сърцето на Божия избраник

трепна за племенника си. Авраам, разбира се, можеше да каже:

“Пада му се на този алчен младеж! Каквото е търсил, това е намерил!”

Но Авраам не каза това, въпреки, че нямаше да бъде грях, ако го беше

казал. Той обичаше Лот, въпреки всичко, и затова ето какво стори:

“...изведе своите триста и осемнадесет обучени мъже, родени в

неговия дом и гони неприятелите до Дан. И през нощта той и

слугите му като се разделиха против тях, поразиха ги и ги гониха

до Хова, която е от ляво на Дамаск. И възвърна всичкия имот,

върна и брата си Лота с имота му, както и жените и людете...” 7

И сега искам да видите духовно какво се случи с Авраам. Виждаме, че

той върна всичкия имот и човеци на град Содом. Това беше огромна
6 (2 Петрово 2:20-21)
7 (Битие 14:14-16)
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проява на Божията Милост, нежели се покаят и отвърнат от греха. Искам

да знаете, че винаги преди Божия Гняв идва Божията Милост. Така беше и

при Содом. Но содомският цар изтълкува грешно Божията Милост и реши

да изтъргува победата на Авраам. Ето какво каза той на Божия избраник:

“Дай ми човеците, а имота задръж за себе си...” 8

С две думи:

“Пито - платено”.

Само че Божията Милост към грешните пари не струва, нито какъвто и

да е имот. Затова, воден от Божия Дух, Авраам в отговор му каза:

“Аз вдигнах ръката си пред Господа, Всевишния Бог, Създател

на небето и земята, и се заклех, че няма да взема нищо от твоето,

ни конец ни ремък за обуща, да не би да речеш: Аз обогатих

Авраама...” 9

Виждате ли, духът на Содом искаше да погълне Авраам с користолюбие,

но сърцето на Божия слуга знаеше Кой е неговото богатство. През това

време със сигурност Лот е наблюдавал разговора и отново сърцето му не е

трепнало да остави Содом и да се върне при Авраам. Лот е щастлив, че е

избавен от плен и имотът му отново си е с него. След тези събития съвсем

естествено наближава мигът, когато Бог щеше да накаже нечестието на

Содом и Гомор. И тук се случват събития, които трябва да забележим, понеже

в тях през вековете и до днес ще се открива стратегията и тактиката на

духа на Содом, императорът на плътската похот. Повечето от нас със

сигурност са чели “Книгата Битие” и знаят съдържанието й.

Но дали са забелязали една важна подробност?

Безспорно, Лот не е изгубил напълно чистотата на сърцето си, за

разлика от нечестивите содомци, но в поведението му ще забележим, че

той признава колко по-силни и властни са те от него. Когато Бог изпраща

двамата ангели да изведат Лот от нечестивия град, тогава се случва едно

събитие, на пръв поглед дребно и едва ли заслужаващо голямо внимание,

но аз ще ви го разкрия, тъй като то предопределя следващите събития.

Лот, естествено, кани Божиите ангели в къщата си с голяма настоятелност

и те приемат. Духът на Содом знае, че това са ангели и че за да праща Бог
8 (Битие 14:21)
9 (Битие 14:22-23)
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ангели, то краят на нечестието му е близо. Ето защо той си отваря врата за

отстъпление, тъй щото, въпреки погубването на градовете му, да остане

активен и в бъдещите поколения.

Какво прави духът на Содом?

Нищо повече от това, че внушава на всички свои жертви да атакуват

дома на Лот. Ето стихът, говорещ за това:

“...градските мъже, Содомските жители, млади и стари,

всичките люде отвсякъде обиколиха къщата и викаха на Лота,

казвайки: Где са мъжете, които дойдоха у тебе тая нощ? Изведи ни

ги да ги познаем...” 10

Духът на Содом знае, че няма никакъв шанс да победи ангелите на

Бога, но въпреки това внушава на всичките човеци да крещят пред дома

на Лот и да го молят да изведе именно мъжете.

Защо? Какво ще спечели духът на Содом от тази работа?

На пръв поглед - нищо! Но ние, ако сме духовни, ще разберем, че

целта на содомската провокация е Лот да излезе от духовната защита на

Божиите пратеници и да извърши голямо нечестие. И Лот прави именно

това:

“А Лот излезе при тях пред вратата, затвори вратата зад себе

си, и рече: Моля ви се, братя мои, не правете такова нечестие...” 11

Съществува една духовна закономерност, един духовен принцип,

действащ в абсолютна ненарушимост. И това е принципът на отварянето и

затварянето на вратите. Много християни не знаят този принцип и затова

търпят удари от дявола.

Какъв е принципът?

Той е основан върху факта, че в човешкото сърце има две врати.

Едната врата се отваря към Бога, към духовното измерение, а другата

врата се отваря към плътта, света и дявола. Едната врата се нарича вяра, а

другата врата се нарича похот. Затварянето на едната врата непременно

води до отварянето на другата. Моля ви да запомните това, защото върху

тази истина има да се кажат много неща. В “Евангелието от Матей” Исус ни

10 (Битие 19:4-5)
11 (Битие 19:6-7)
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съветва да бъдем духовни в общението си с Бога и сочи начинът да го

сторим, като ни казва:

“А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като

си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно...” 12

 В онзи момент на провокацията Лот излезе сред содомците “пред

вратата”, и, като “затвори вратата зад себе си” започна да разговаря с

тях.

Коя “врата” беше затворил Лот?

Вратата към плътта или вратата към Бога?

Несъмнено, вратата към Бога, защото остави двамата си гости и излезе

при духа на Содом. Лот затвори вратата към Бога и се отвори за внушенията

на Содомския дух. А те се изразяваха със следващите му думи към жителите

на Содом:

“Вижте сега, имам две дъщери, които не са познали мъж; тях

да ви изведа вън, и сторете с тях, каквото ви се вижда угодно; само

на тия мъже не струвайте нищо, понеже затова са влезли под

покрива на стряхата ми...” 13

Как ви се вижда подобна “жертва” от страна на Лот? Угодна ли е тя на

Бога? Какво значи това, че ще закриляш гостите си, когато си готов да

дадеш дъщерите си на обезчестяване? Готов ли е Бог да приеме такава

“цена” за гостоприемство? Кой баща би дал чедото си, за да мърсуват с

него и да изливат семето си върху него? Несъмнено - само човек, вързан и

атакуван от духа на Содом. А със своята изповед, Лот всъщност каза на

този дух да вземе дъщерите му и да прави с тях каквото си поиска.

Колко е хитър дяволът! Той прие жертвата на Лот и ние ще видим как

се възползва от думите му по-нататък. В онзи момент отново Божията

Милост погледна на Авраамовия братанец и Бог заповяда на ангелите Си

да приберат Лот отново вътре “зад вратата”:

“...мъжете простряха ръце, дръпнаха Лота при себе си, в къщи

и затвориха вратата...” 14

Имали ли сте досега такъв поглед на онова, което се случи с Лот?

12 (Матея 6:6)
13 (Битие 19:8)
14 (Битие 19:10)
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Ако не сте, приемете го, защото Библията е духовна книга и ние

трябва да изваждаме скритото от Бога знание за духовните реалности. В

онзи момент Бог наказа Содом и Гомор, а Лот се избави от наказанието. Но

имаше нещо, от което той не можа да се избави. И това бе неговата жертва

пред духа на Содом. Той предаде дъщерите си под властта на този дух и

въобще не се замисли за последствията. А последствията бяха тези, че

духът на Содом създаде свое духовно потомство, като беляза с печата си

дъщерите на Лот. Нека видим как се реализира този печат:

“А Лот излезе от Сигор и живееше в планината, и с него двете

му дъщери, понеже се боеше да остане в Сигор; затова живееше в

една пещера, той и двете му дъщери. Тогава по-старата рече на по-

младата: Баща ни е стар, и няма мъж на земята да влезе при нас

(затова пък има дух - б.а.) според обичая на цялата земя. Ела, да упоим

баща си с вино и да преспим с него, за да запазим потомството от

баща си. И тъй, оная нощ упоиха баща си с вино; и по-старата влезе

та преспа с баща си; а той не усети нито кога легна тя, нито кога

влезе. На другия ден по-старата рече на по-младата: Виж, миналата

нощ аз преспах с баща си; да го упоим с вино и тая нощ, та влез ти

и преспи с него, за да запазим потомство от баща си. И тъй, и оная

нощ упоиха баща си с вино, и по-младата влезе, та преспа с него; а

той не усети нито кога легна тя, нито кога стана...” 15

Ето такова беше последствието от “жертвата” на Лот. Духът на Содом

увековечи потомството си с чреслата на Авраамовия братанец. А това беше

огромно беззаконие пред лицето на Бог, защото в “Книгата Левит” изрично

е заповядано:

“Никой да не приближи при никоя своя кръвна роднина, за да

открие голотата й. Аз съм Йеова. Голотата на баща си, тоест, голотата

на майка си, да не откриеш...” 16

Но нека продължим и видим какъв беше резултатът от блудството на

двете дъщери с баща им:

“Така и двете Лотови дъщери зачнаха от баща си. И по-старата

роди син и го наименува Моав; той и до днес е отец на моавците.
15 (Битие 19:30-35)
16 (Левит 18:6-7)
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Роди и по-младата син и го наименува Бен-ами; той и до днес е

отец на амонците...” 17

Ето, че от активността на духа на Содом се появиха родоначалниците

на две племена. Племето на моавците и племето на амонците. Аз ви моля

да оставим настрана генеалогията (наука за произхода на родовете) и да

настроим умовете си в духовното, което ще открием в активността на тези

племена, защото с тяхната изява духът на Содом държи изключителни

позиции в света. Затова Бог с пророческото Си Слово заявява против Амон

и Моав:

“...заклевам се в живота Си, казва Господ на Силите, Израилевият

Бог, Моав непременно ще бъде като Содом, и амонците като Гомор,

място, завладяно от коприви и солници, - вечна пустота;...” 18

В края на тази първа глава вярвам, че сте разбрали какъв е проблемът

на Лот. Той беше непоследователен в отстояването на Божията Воля. Той

прегърна в сърцето си похотта и користолюбието, за да завърши безславно

живота си, а името му да стане нарицателно за негативния живот на

вярващия човек.

17 (Битие 19:36-38)
18 (Софония 2:9)
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2. ДУХЪТ НА СОДОМ - СТРАТЕГИИ И ЦЕЛИ

Преди да разгледам активността на моавците и амонците, които днес

действат сред църквите, е нужно да видим какво място заема духът на

Содом в сатанинския план за поквара над човечеството. Аз вече говорих за

сатанинското управление и там вие видяхте, че дяволът изгражда пет

империи на този свят, като империята Асирия, предстои да бъде изявена.

Така че империите са пет и това са:

Изток: Империя на религиозно-окултната власт и престол на Авадон

Вавилон: Империя на религиите и престол на духа на Антихрист

Содом: Империя на плътската похот и престол на духа на Содом

Египет: Империя на окултизма и престол на самия Сатана

Асирия: Империя на човека-Антихрист, която ще съчетае в себе си

коварството и опита на останалите четири.

Тук въпросът е:

Каква е ролята на империята Содом и как тя взаимодейства с

останалите империи на Злото?

Отговорът ще разберем, като се замислим върху факта, че Содом е

империя на плътската похот. А похотта на плътта, казана по друг, духовен

начин, е отворена врата. Вие помните това от разсъжденията за Лот, нали?

И сега помислете, че ако вратата на вашия дом е отворена, то може да

очаквате много и най-различни посетители. Всеки може да влезе вътре,

независимо от това какъв е той. В това отношение ролята на духа на Содом

е да бъде “главен диспечер и разпределител” на демоните на Сатана. В

зависимост от това към кого е отворено сърцето на човека и към какво

клонят копнежите му, ще се реализира съответно посещение от демоните.

Но важното при духа на Содом е, че той отваря вратата за изявата на

другите империи. В плановете на Сатана той има главно място и неговата

дейност е със запазена марка.

Нека видим как Исус ни разкрива активността на духа на Содом. Този

дух няма друга длъжност пред Сатана, освен да наблюдава състоянието на

вратите в човешкото сърце. Той не може да припари до никой, който е

отворил вратата си за Бога, но я вижте какво прави с другите:
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“Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през

безводни места да търси покой и не намира...” 19

Божията Благодат е изгонила духа на Содом и той разочарован е

напуснал човешкото сърце, но в никакъв случай не се е отказал да го

наблюдава и търси възможност отново да се върне. А когато намери такава

възможност:

“Тогава казва: Ще се върна из къщата отгдето съм излязъл. И,

като дойде намира я празна, (Духът на Бог Си е отишъл) пометена и

наредена. (Божията Благодат е действала вътре, но вече не действа)

Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от

него...” 20

Именно за тази важна роля на духа на Содом като “главен диспечер и

разпределител” ви говорих по-горе. Той е взел със себе си демони от

другите империи на Сатана:

“...и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня

човек става по-лошо от първото. (Проблемът на Лот – забелязвате ли

го?) Също така ще бъде на това нечестиво поколение...” 21

Ето защо е от огромно значение и изключителна важност да победим

духа на Содом, защото ако победим разпределителя и диспечера, то Сатана

няма да има възможност да реализира останалите си империи.

Ах, как мрази дяволът тези истини!

Разбирате ли стратегическото място на духа на Содом?

Разбирате ли неговата роля?

С тази глава аз искам да го “хванете за гушата” и да го обесите с

въжетата на Божието Слово. Първото по-дълбоко нещо, което искам здраво

да положите в сърцата си, е да разберем каква тактика използва духът на

Содом, за да отваря вратите на човешките сърца към света и себе си. Исус

казва за тази негова тактика следното:

19 (Матея 12:43)
20 (Матея 12:45)
21 (Матея 12:45)
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“Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да

дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта

дохожда...” 22

За да реализира активността на духовните си империи Луцифер се

нуждае от отворени врати. Това е закон, валиден за всяка духовна сила.

Така също, за да реализира Волята Си и Бог се нуждае от отворени врати.

Въпросът е коя врата отваряме ние. Защото съблазните на духа на Содом

целят само едно - да отворят вратата на сърцето ви към плътта, греха и

света. През всички тези хилядолетия на демонична активност тъмнината

винаги е преследвала това свое желание. Но Исус, знаейки нейните планове,

не ни е оставил без нужното просветление и Сила. Защото Той ни казва:

“Ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и хвърли я;

по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав, отколкото

с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния огън...” 23

Знаете ли как се превежда “Содом”? Според Славянския библейски

конкорданс” на д-р Стефан Банков е следното:

Содом, “Горящ или в пламъци”, Бит. 10:19, стр. 83

Така разбираме духовното предупреждение на Исус:

Не се съблазнявай, защото съблазънта отваря вратата и ти попадаш

във властта и под духа на Содом!

“Какво тогава да направя?” - ще попита някой и може би ще си даде и

отговор:

“Ами да взема и да си отсека ръката, понеже е съблазнена, и кракът,

понеже и той е съблазнен!”

Ако знаеш с този отговор какво удоволствие влиза в ушите на дявола!

Не бъди плътски в прочита на Христовите думи! Вземи духовното в тях!

Защото иначе по нищо няма да се различаваш от служителите на “Светата

Инквизиция”, които точно това са правели - режели са ръце и крака, за да

изгонят съблазните... Но съблазън не се гони с плътско мислене, защото

самото то вече е победа на съблазънта в човешката душа. Затова нека да

ви разкрия духовния прицел на Исус, за да победите духа на Содом:

“Ако те съблазни ръката...” - говори Спасителят.
22 (Матея 18:7)
23 (Матея 18:8)
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Чудно! Само едната ли ръка ще ти се съблазни? А другата? Тя читава

ли ще остане? Когато крадецът влезе и открадне един японски телевизор,

то с една ли ръка ще го носи? Трябва да е силен като културист, за да го

стори, но никой крадец не краде с една ръка. Той краде с двете. Никой

побойник не се бие с една ръка. Той се бие с двете.

Как е възможно да изпълним Христовите думи, след като те са така

необясними? Ами че то е парадокс едната ръка да е съблазнена, а другата

да не е... Това наистина е парадокс, но само за онези, които са плътски

настроени към Словото на Бога. А духовното в думите на Исус се разкрива

така:

Когато Бог дойде да живее в нас чрез Благодатта на Святия Си Дух,

тогава ние имаме две ръце, тоест, две възможности да вършим делата си.

Първата възможност е с нашата човешка и плътска воля. Това е едната

“ръка”. Втората възможност е Божията Воля в Святост, послушание и

покоряване на Истината. Това е другата “ръка”.

Коя “ръка” атакува духът на Содом? Божията ли?

Ами че той трепери от нея! Естествено е да разбираме, че духът на

Содом атакува нашата лична, човешка и плътска воля. Тя е, която се

съблазнява. Бог не може да бъде съблазнен. Тя е, която се изкушава. Бог

не може да бъде изкушен. Яков казва:

“Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава, защото

Бог се не изкушава от зло, (от духа на Содом) и Той никого не

изкушава. А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената

си страст; (отворената врата) и тогава страстта зачева (от духа на

Содом) и ражда грях, а грехът като се развие напълно (тоест, като се

реализират и другите духовни империи на Сатана) ражда смърт...” 24

Разбирате ли сега защо трябва да отсечете тази “ръка” и да влезете с

една ръка в Живота на Исус, защото иначе може да си имате и две ръце,

тоест, Бог да не престава да ви призовава на покаяние чрез Милостта Си, и

пак да отидете в огнения пъкъл.

Същата закономерност важи и за крака, който олицетворява избрания

път на следване и покоряване. По-добре да изхвърлим всички останали

24 (Яков 1:13-15)
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пътища и в нас да остане само Пътят на Исус, вместо с двата си крака да

отидем в ада. Ако прочетете и девети стих от същата осемнадесета глава

на Матея, вие ще видите, че Исус говори и за очите, които символизират

погледа на нашия дух и желанието на сърцето ни. По-добре да изхвърлим

всички други погледи и да останем само с Неговия поглед, всяко друго

слово и да остане само Неговото Слово, защото иначе можем да си имаме

най-луксозните библии с метални ъгълчета и позлатени страници и пак да

отидем в ада. Всичко, с което Исус ни предупреждава в осемнадесета

глава на “Матея”, показва целите и стремежите на духа на Содом - да

отваря вратата на сърцата ни към греха, плътта и света. Тази е причината

Апостол Йоан да е толкова категоричен в посланието си, като казва:

“Не любете света. Ако люби някой света, в него няма любов

към Отца...” 25

Запомнете и положете завинаги във вашето разбиране онова, което

вече казах, но пак ще повторя:

Вратата към света се нарича похот и нейното отваряне категорично

затваря вратата към Бог! Тези врати винаги враждуват помежду си и не е

възможно да бъдат съгласени в нищо!

Няма любов към Отец, когато има любов към света. Защо е така?

“Защото всичко, що е в света, - похотта на плътта, пожеланието

на очите и тщеславието на живота, - не е от Отца, но е от света; и

светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля,

пребъдва до века...” 26

И сега, когато знаете стратегията на духа на Содом, вие вече със

сигурност може да бъдете предпазени не само от него, но и от всички

империи на Злото. Пак ще повторя, че духът на Содом е главен диспечер и

координатор на всички духовни империи. Той подготвя условията за тяхната

активност в сърцата на хората. Искам да се убедите в истинността на това,

за което ви говоря, като прочетем в “Посланието към Галатяните” какво

говори Апостол Павел за активността на содомския дух:

“А делата на плътта са явни; те са: блудство, (след плътското

идва духовно и след духовното плътско - б.а.) нечистота, (след плътската
25 (1 Йоаново 2:15)
26 (1 Йоаново 2:16-17)
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идва духовна, а след нея плътска - б.а.) сладострастие, идолопоклонство,

(изява на демони от империята Вавилон, разпределени от духа на Содом -

б.а.) чародейство, (изява на демони от империята Вавилон, разпределени

от духа на Содом - б.а.) вражди, разпри, ревнования, ярости,

партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания

и тям подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих,

че които вършат такива работи, (тоест, които отварят вратата на духа

на Содом - б.а.) няма да наследят Божието царство...” 27

Толкова по въпроса за диспечерската роля на духа на Содом. Сега

искам да поговоря и за другата му активност. Под властта и ръководството

на този дух се намират демоните, които Словото нарича “земни зверове”.

Това са всички онези болестотворни демони, както и демоните на гняв,

злоба, завист, отмъстителност, коварство и др. Мнозина от нас не разбират

защо човек боледува, защо има толкова мъка и страдания, причинени от

болести. Преди всичко, знайте, че всяка болест и всяко страдание в плътта

е категорично свидетелство за отворена врата на сърцето към плътта.

Соломон казва в една своя притча:

“Повече от всичко друго, що пазиш, пази сърцето си, защото от

него са изворите на живота...” 28

Когато изворите на живота са застрашени от демонично присъствие,

тогава животът започва да отстъпва пред смъртта. Така се дава изява на

болестта. Болестта е свидетел, че властта на живота е отслабнала за сметка

на властта на смъртта. Ето защо е много важно да очистим сърцата си от

всяка похот и да не живеем с непростени грехове, понеже така злощастието

винаги ще стои и ще ни дебне, за да ни порази. Каквото и повече да кажа

за духа на Содом, то вече ще влезе в размишленията за духовните племена

на Моав и Амон. Племена, за които ще разсъждавам в следващите глави.

27 (Галатяни 5:19-21)
28 (Притчи 4:23)
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3. МОАВ И АМОН - УБИЙЦИТЕ НА ДУХОВНОТО ОБЩЕНИЕ

С БОГА

Вече разбрахме как се родиха Моав и Амон. Те станаха родоначалници

на две богопротивни племена, които някога заставаха против Израил, а

днес застават против Църквата на Господ Исус Христос. Искам да знаете,

че когато говорим за духа на плътската похот, то в понятието “похот” трябва

да включим много повече, отколкото някой би предполагал или свивал

представата. Похотта е отворена врата към света. Ето защо всичко, което

светът ще вкара през тази врата, ще е негово, а не Божие. Всичко, което

светът ще култивира и разработи в човешкото сърце, ще е негово, а не

Божие. По този въпрос има да се направят някои допълнения и аз ще ги

направя тук. Защото така ще ни стане ясен духовният спектър на духа на

Содом. Когато говорим за плътта трябва да имаме предвид, че тя, сама по

себе си, не може да извърши нищо против Бога. Нужен е слуга на плътта,

който да проявява нейните копнежи и страсти и едва тогава плътта става

силна и нейният контрол започва да действа против духа и духовното.

Този слуга на плътта е умът. Ето защо, когато умът служи на плътта, тогава

се формира плътското мислене, което е най-голямата реализация на плътта.

Именно плътското мислене е главен прицел на духа на Содом. То е почвата, в

която семената на лукавия дават стопроцентова реколта. Амон и Моав в

своята богопротивност са племена, които издигат в култ плътското и тогава

то става плътско-демонично. Нека видим какво заповядва Бог за тези две

племена:

“Амонец и моавец да не влизат в Господното събрание;

потомците им до десето коляно да не влизат в Господното събрание

никога; защото не ви посрещнаха с хляб и вода по пътя, когато

излизахте из Египет, и защото наеха против тебе Валаама Веоровия

син от Фатур месопотамски, за да те прокълне. Но Господ твоят Бог

не склони да послуша Валаама; а Господ твоят Бог промени

проклетията в благословение за тебе, понеже Господ твоят Бог те
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обикна. Да не им благопожелаваш мир или благополучие през

всичките си дни до века...” 29

Аз ще разсъждавам върху тези стихове, за да ви стане ясно какво

правят Моав и Амон. Първата изрична заповед от Бога е “амонец и

моавец да не влизат в Господното събрание”. За да казва Бог това, то

Той е видял колко опасно и разрушително може да бъде присъствието на

тези племена всред вярващите. И като основен мотив за решението Си Бог

изтъква две причини.

Първата: “Защото не ви посрещнаха с хляб и вода по пътя,

когато излизахте из Египет...”

Нека се замислим. Кое е духовното в този стих? За хляб и вода ли се

грижи тука Бог? Не даваше ли Той на Израил манна в пустинята? Не наваля

ли пъдпъдъци от Небето?

Ясно е, че стихът иде да покаже не просто хляб и вода, но Слово и

Дух. Така, както някога Бог изведе Израил от империята Египет, така и

днес Исус извежда повярвалите в Името Му от властта на този лукав свят.

Това е Изходът на Църквата. И виждате ли, докато трае Изходът по Пътя се

мотаят разни племена, които не посрещат Господния народ с хляб и вода,

тоест, със Слово и Дух.

С какво тогава?

Естествено - с духа на Содом, с плътско-демоничното си излъчване!

Знаете ли какво се случва с отделни човеци от Господния народ?

Нищо повече от това, че те се смесват с “моавците” и “амонците”, като

се обезчестяват между тях и забравят от къде са излезли и накъде отиват.

Това може да прозвучи страшно, но е истина. Тази е причината Бог да

заповядва обладани от духа на Содом да не влизат в Господното събрание

никога. Другата причина, която Бог изтъква е, че моавците и амонците

наемат против Господния народ Валаам, Веоровия син, за да го прокълне.

Ето защо Валаам се явява като острие на духа на Содом. Острие, което и

днес действа в църквите. Това ще разгледам по-нататък. А сега искам да

знаете, че както някогашните амонци и моавци си имаха богове, на които

29 (Второзаконие 23:3-6)
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да се кланят, така и днешните им потомци се кланят на абсолютно същите

богове - Хамос и Молох.

Какви бяха изискванията на тези два бога, тоест, на демоните на Содом?

Преди всичко - блудство, блудство и пак блудство. В осемнадесета

глава на “Книгата Левит” Бог издава заповедите Си относно откриването

на голотата и за нас е важно да разберем защо. Преди всичко, имайте

вярното разбиране, че Божиите заповеди целят едно единствено нещо - да

държат затворена вратата към плътта и да държат отворена вратата към

Божия Дух. И след като Бог издава заповедите Си, (може да ги прочетете!)

свързва всички тях с една обобщаваща заповед, която гласи:

“Никак да не посветиш от семето си на Молоха; нито да

оскверниш името на своя Бог. Аз съм Йеова...” 30

От друга страна тези богове изискват и други жертви от поклонниците

си. Една от тях е толкова показателна, че Бог заявява за това в “Книгата

на пророк Еремия”, като казва:

“Те обърнаха гръб към Мене, а не лице; и при все, че Аз ги

учех, като ставах рано и ги поучавах, пак те не послушаха и не

приеха поука; но поставиха мерзостите си в дома, който се нарича с

Моето име, та го оскверниха; и съградиха високите места на Ваала,

които са в долината на Еномовия син, за да превеждат синовете си

и дъщерите си през огъня на Молоха, - нещо, което не съм им

заповядал, нито е идвало на сърцето Ми мисълта, че ще сторят тая

мерзост, та да направят Юда да съгрешава...” 31

Този стих има свой новозаветен прочит и аз ще го направя тук, за да

разкрием днешните потомци на Моав и Амон. Забележите подчертаните

думи. Те идат да ни покажат, че трябва да търсим това гнусно беззаконие

не в света, но в църквите, защото именно църквите днес са онова място,

което се нарича с Името на Бога. Молох и Хамос са ненаситни в желанието

си да им се принасят деца и мнозина днес правят точно това:

Принасят неутвърдени души на вярващи пред тъмния олтар на дявола.

Но нека тук не бъда голословен и да цитирам стиховете в Новия Завет,

говорещи за всичко това:
30 (Левит 18:21)
31 (Еремия 32:33-35)
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“Тия, обаче, като животни без разум, естествено родени, за да

бъдат ловени и изтребвани, хулят за неща, които не знаят, и ще

погинат в своя разврат,

наближаващи да получат заплатата на неправдата - люде,

които считат за удоволствие да разкошестват денем.

Те са петна и позор;

наслаждават се с примамките си, когато са на угощение при

вас; очите им са пълни с блудство и с непрестанен грях; подмамват

неутвърдени души; сърцето им е научено на лакомство; те са

предадени на проклетия;

оставиха правия път и се заблудиха, като последваха пътя на

Валаама Веоров, който обикна заплатата на неправдата, но биде

изобличен за своето беззаконие, когато ням осел проговори с

човешки глас и възпря лудостта на пророка...” 32

Забелязахте ли тези пет отделени изречения в дългия цитат?

Те отговарят на пет насоки в активността на Содомския дух и неговата

реализация чрез амонците и моавците. Ето защо аз ще ги разгледам в

отделни глави, за да придобиете по-пълна представа за всичко това.

32 (2 Петрово 2:12-22)
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4. АМОНЦИТЕ И МОАВЦИТЕ - ЖИВОТНИ БЕЗ РАЗУМ

Една от най-важните задачи на духа на Содом е да придава на жертвите

си качествата на Сатана. А главното качество на падналия херувим през

всички векове на падението и беззаконието му е липсата на разум. Именно

към него се обръща Соломон в притчите си, като казва:

“О княже, лишен от разум, но велик да насилстваш, знай, че

който мрази грабителство ще продължи дните си...” 33

Това “знай” в устата на Соломон не е за Сатана. Той няма да го

разбере, понеже е лишен от разум. Това “знай” е за нас, за да внимаваме

къде са сърцата ни. Преди всичко, наше дълбоко разбиране за силата на

разума трябва да бъде неговата длъжност пред Бога. Защото разумът ни

има длъжност и тя е да се противи на Злото. Разумът е първата бариера

пред духа на Содом, когато той застане пред сърцата ни. Затова главна

цел на този дух е да атакува разума. Защо? Защото без разум ще станем

беззаконници. Така и се обръща Бог в Словото Си като казва:

“Господ надникна от небесата над човешките чеда, за да види

има ли някой разумен, който да търси Бога. Всички се отбиха от

пътя, заедно се развратиха; няма кой да прави добро, няма ни един.

Без разум ли са всички, които беззаконстват, които изпояждат

людете Ми, както ядат хляб, и не призовават Господа?” 34

Забележете подчертаните думи. Те са ключ към голямо откровение.

Бог ни открива, че беззаконните изпояждат Божиите хора не как да е, но

както ядат хляб. Значи, докато ядат хляб, те са силни да вършат зло.

Какъв е този хляб? Или какво е това слово, казано по духовен начин?

Пак Соломон ще ни отговори на този въпрос:

“Защото те не заспиват, ако не сторят зло, и сън ги не хваща,

ако не спънат някого. Понеже ядат хляб на нечестие и пият вино на

насилство...” 35

33 (Притчи 28:16)
34 (Псалом 14:2-4)
35 (Притчи 4:16-17)
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Хлябът на нечестието и виното на насилството са двете атаки на духа

на Содом.

Какво е хлябът на нечестието?

Това е слово, което само прилича на Божието Слово, но не е дошло от

Небето, а от света. Запомнете, че човешкото сърце се отваря чрез слово.

Така, както устата на човека се отваря, за да яде храната си и да задоволи

стомаха, така и сърцето се отваря, за да яде слово и да задоволи душата.

Духът на Содом вижда затворената врата и желае да я отвори. Нужен му е

хляб, стръв, която лековерната душица да пожелае и така да излезе от

Божията Воля. А такава стръв Сатана има в изобилие. Много от вас може и

да не повярват в това, но дяволът е най-обиграният теолог на Вселената.

Спомнете си какво стори той с Исус в пустинята.

Не Му ли цитираше Свещеното Писание? Не Му ли казваше да да

употреби Вярата Си за сътворяване на чудеса? Какво правеше в този миг

дяволът?

Точно това, за което разсъждаваме. Той предлагаше слово на Спасителя.

“Хляб”, който той е замесил със силата на своето лукавство. Но как тогава

Исус отби “хляба” на дявола? На неговото “писано е” Исус отговаряше:

“Писано е още...”

Тази тактика на духа на Содом да предлага “писаното” е малко

позната на вярващите. За тях е достатъчно да видят етикета “Писано е!”, за

да побързат да отворят устата си и да се хранят. Но нека ги попитам:

Какви иска Отец да бъдат поклонниците Му? Не е ли това, щото да

бъдат поклонници в дух и Истина, както казва Исус:

“Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се

покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат

поклонниците Му. Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и

истина трябва да се покланят...” 36

Забележете - първо е духът, а после Истината. Защо е така?

Ами защото единствено духът може да улови Истината на Бога!

Какво обаче прави духът на Содом?

36 (Йоан 4:23-24)
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Той първо предлага Истината, но така, че тя да бъде приета не от

духа, а от плътта на човека.

А какво става тогава с тази Истина?

Нищо повече, освен че е убита и се е превърнала в хляб на нечестие и

вино на насилство, в хляб на религиозно мислене и вино на религиозно

поклонение.

Искате ли да се убедите в това?

Нека ви покажа една блестящо проведена операция на духа на Содом

точно чрез този способ, за да видите и следствието й. Тази операция ни

разкрива Апостол Павел, като казва за нея в “Послание към Римляните”:

“Защото като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му

благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания, (приеха

Истината по плът и така отвориха вратата на сърцето си за духа на Содом -

б.а.) и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за

мъдри, те глупееха, и славата на нетленния Бог размениха срещу

подобие на образ на смъртен човек, (Защо я размениха? Много просто

- защото вратата на сърцето им вече бе обърната към духа на Содом и той

влезе с наличния си арсенал - б.а.) на птици; на четвероноги и на

гадини (все животни без разум, “естествено родени, за да бъдат ловени и

изтребвани” - б.а.) Затова, според страстите на сърцата им (според

отворените им врати - б.а.) Бог ги предаде на нечистота, щото да се

обезчестят телата им между сами тях, (ето ви ефектът на империята

Содом - б.а.) те които замениха истинския Бог (Христос) с лъжлив,

(духа на Содом) и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта

(тоест, на собствените си животински страсти - б.а.), а не на Твореца,

Който е благословен до века...” 37

Виждате ли до какво води отварянето на вратата към плътта?

Нито повече, нито по-малко - до това да се превърнат от християни в

амонци и моавци, които служат на Молох и Хамос в блудство и разврат.

Следващият стих от “Римляни” вече показва това:

“Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им

измениха естественото употребление на тялото в противоестествено.

37 (Римляни 1:21-25)
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Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на

женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки

безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото

въздаяние за своето нечестие. И понеже отказаха да познаят Бога,

(да отворят вратите на сърцата си само към Него и Словото Му) Бог ги

предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично,

изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза;

пълни със завист, убийство, крамола, измама и злоба...” 38

Ето ви империята Содом с амонците и моавците. Искам да забележите

подчертаното. Глаголът е категоричен - “разжегоха се в страстта си”

Коренът на този глагол е от думата “жега”, което ще рече горещина от

огън. А Содом, както вече имах възможност да кажа, в смислов превод

означава “горящ или в пламъци”.

Къде са били тези хомосексуалисти в мига на своето “разжегване”?

Отговорът вече го знаете, но аз сега отново искам да се върна на

темата за разума.

Виждате ли кога хора, познали Бога, се превръщат в хомосексуалисти?

Именно когато ядат хляб на нечестие и пият вино на насилство, тоест,

когато позволят на духа на Содом да отнеме разума им. Това са хора,

които не желаят да пострадат по плътско мислене, а са пострадали по

духовно такова. Те малко са внимавали върху думите на Апостол Петър,

който казва:

“И тъй, понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие

със същата мисъл, защото пострадалият по плът (тоест, по плътско

мислене) се е оставил от греха, за да живеете през останалото в

тялото време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля...” 39

Ето тази “въоръжена мисъл” е разумът, който Бог иска да имаме.

Защо е въоръжена ли?

Ами защото ще пръсне сърцето на всеки дух от империята Содом,

който би дошъл да атакува сърцата ни. Такъв е истинският разум, който ни

прави съобразни с Господ Исус Христос, а не животни на Сатана. Разум,

който изпитва духовно всяко слово. Разум, за който Апостол Йоан казва:
38 (Римляни 1:26-29)
39 (1 Петрово 4:1-2)



26

“Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да

познаваме истинния Бог: и ние сме в истинния, сиреч, в Сина Му

Исуса Христа. Това е истинският Бог и вечен живот...” 40

Онези, които презират този вид разум, рано или късно попадат под

духа на Содом, чиято активност днес е поразяваща. Мнозина от нас са

виждали активистите на този дух, които ще ви дадат красиво илюстриран

лист и ще ви поканят да станете част от сектата “Децата на Бога”. “Деца”,

които издигат в култ плътската любов и безразборното чифтосване помежду

си.

Бягайте далеч от това! Помнете Лотовата жена!

Спомнете си печално известната американска секта “Клонка Давидова”

на Дейвид Кореш в имението Уейко, щата Тексас. Техният лидер блудстваше

с всичките жени от тази секта и те му се отдаваха. Духът на Содом беше

едноличен бог в тази секта. Но вижте какъв беше краят й - в пламъци и

дим, подобно на някогашните Содом и Гомор. Такава е съдбата на всеки,

който от последовател на Христос се превърне в животно, кланящо се на

Молох и Хамос. Дотук за амонците и моавците. А сега да премина нататък.

40 (1 Йоаново 5:20)
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5. УДОВОЛСТВИЕТО ОТ ДНЕВНИЯ РАЗКОШ И ЗАПЛАТАТА

НА НЕПРАВДАТА

Когато за първи път Бог ми даде да разсъждавам върху стиховете от

посланието на Апостол Петър, аз бях много изненадан от собствения си ум,

който не искаше да разбере Божиите истини. Питах се:

“Как е възможно някой да съгрешава и да вижда в това повод за

разкош, и при това да върши греха си денем, пред очите на всички?”

Спомнях си някогашния ми живот, без да познавам Исус, и греховете,

които вършех тогава. Но в моите грехове имаше нещо, което не пасваше с

този стих от Петровото послание. Аз ги вършех, но така, щото никой да не

ме види, а след това вървях гузен и се оглеждах с чувството, че някой

непременно ме е видял. Изобщо за мен беше голямо мъчение всичко това.

Така, в желанието си да проумея Божиите истини, стигнах до истината за

съвестта, тоест, до способността да се улавят в сърцето Божиите закони на

Святост, чистота и нравственост. Характерно при духа на Содом е, че той

блокира усещането за грях и го променя като усещане за удоволствие и

разкош.

Какво става тогава със съвестта?

Нищо повече от това, че тя е прегоряла, тоест, не изобличава човека и

той не е в състояние да чувства никакви задръжки или скрупули в онова,

което върши. Такива бяха някога жителите на Содом и Гомор. Първото,

което ще кажа за разкошестващите денем е това, че ако има свидетелство

за образа на звяра в човешката душа, то това е прегорялата съвест. Това е

да се движиш пред Божиите очи в грях и той да ти доставя удоволствие и

разкош.

“Има ли такива? Има ли толкова извратени?”- ще попита някой.

Преди всичко, моля ви, недейте да стеснявайте кръгозора на дяволската

активност и не мислете, че дяволът събира единствено човеци, които се

чифтосват като животни. Има още едно блудство, което амонците и моавците

вършат и това е блудството с духа на този свят. Запомнете:

В очите на Бог духовното блудство е много по-осъдително от плътското!
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Искате ли доказателства?

Исус ги дава, когато, обръщайки се към фарисеите, каза:

“Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват

в Божието царство. Защото Йоан дойде при вас по пътя на

правдата, и не го повярвахте; бирниците обаче и блудниците го

повярваха; а вие, като видяхте това, даже не се разкаяхте отпосле

да го вярвате...” 41

и още:

“Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? До ада ли ще

слезеш? Защото ако бяха се извършили в Содом великите дела,

които се извършиха в тебе, той би и до днес останал. Но казвам ви,

че в същия ден наказанието на содомската земя ще бъде по-леко,

отколкото на тебе...” 42

Тази категоризация доказва, че най-ефективното действие на духа на

Содом не е да формира толкова плътските страсти, колкото другото -

истински смъртоносното:

Да отваря врата чрез плътското мислене на демони от империите

Изток, Вавилон и Египет!

Характерно за прегорялата съвест е това, че човекът не може да

преживее спасително покаяние и Бог вече е престанал да го изобличава.

Това е страшно. Разбирате ли, че във всеки човек има по мъничко от Бога?

Разбирате ли, че това е собственият ни дух, който е “остатък от Бога”,

нещо, останало от Него, което дяволът мрази и атакува. Показателен е

стихът от “Книгата на пророк Исайя”, в който се казва:

“Ако Господ на Силите не бе ни оставил малък остатък, като

Содом бихме станали, на Гомор бихме се оприличили...” 43

Какви ще да са тези хора, които презират остатъка си от Бога?

Категорично слово за тях ще намерим в “Книгата на пророк Исайя”,

където Бог казва за тях:

“Горко на ония, които теглят беззаконието с въжета от лъжи. И

грехът като с ремъци от товарна кола, - които казват: Нека бърза,

41 (Матея 21:31-32)
42 (Матея 11:23-24)
43 (Исайя 1:9)
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нека ускори делото Си, за да го видим; и нека приближи и дойде

възнамеряването от Светия Израилев, за да го разберем! Горко на

ония, които наричат злото добро, а доброто зло; които турят

тъмнина за виделина, а виделина за тъмнина; които турят горчиво

за сладко, а сладко за горчиво...” 44

Такива могат да бъдат само хората, в чийто дух няма никакъв остатък

от Бога и чиято съвест е прегоряла и разрушена. Ако отново си спомним

стиховете, говорещи как Бог разори Содом и Гомор, там ще забележим

важната подробност, че:

“Той разори тия градове, цялата равнина, всичките жители на

градовете и земните растения...” 45

Знаете ли какво се крие зад тези земни растения?

Зад тях се крие духът на земята, духът който експлоатира човешката

плът (която е пръст) и създава в ума на човека копнежи по плътта, корени

по земното. Амонците и моавците издигат в култ плътското мислене и

свързаните с него духовно блудство и разврат. Така хората с прегорели

съвести се вкореняват в греха и никога не могат да го напуснат. Той става

техен начин на живот, тяхна изява, тяхна гордост. Те афишират греха си

по възможно най-убедителния начин - като разкошестват денем. Но вижте

съдбата им, отредена от Бога:

“Затова, както огнен пламък пояжда плявата, (преобраз на житен

клас без зърна, човек без съвест - б.а) и както сламата се губи в

пламъка, така и техният корен ще стане като гнилота, и цветът им

ще възлезе като прах...” 46

Нека запиша още малко думи за съдбата на тези, които са с прегорели

съвести. Забележете думите - “огнен пламък пояжда плявата”. Тези

хора не са унищожени с физически огън, както древните жители на Содом

и Гомор. Има един по-страшен огън. И това е огънят на Молох. Това е огън,

който, изпичайки старото Адамово естество, (онази червена глина, каквато

е Адам) го превръща в тухла запълваща строежа на Вавилонската кула.

Точно тук духът на Содом прехвърля човешката душа под властта на

44 (Исайя 5:18-20)
45 (Битие 19:25)
46 (Исайя 5:24)
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империята Вавилон и смолата на дявола (бесовската мъдрост) започва

плътно да държи човека под властта на тъмнината. Затова тези хора вече

нямат страх от Бога. Те са безмозъчни, безволеви пионки на дявола. Към

тях Бог се обръща и със следните думи:

“А вие, синове на врачка, рожба на прелюбодеец и на

блудница, приближете се тука. С кого се подигравате? Против кого

сте отворили широко уста и изплезили език? Не сте ли чеда на

престъпление, рожба на лъжа? Вие, които се разжегвате между

дъбовете, под всяко зелено дърво, които колите чедата в деретата,

под разцепените канари...” 47

Духовната реалност над България, показваща силите на Злото е

толкова смразяваща, че едва ли има сърце, което няма да се смути от

онова, което Бог ни открива. Защото в България има твърде много амонци

и моавци, синове на Петричката врачка Ванга, които й издигнаха култ,

направиха й храм и започнаха да й се кланят. Те заколиха много наивни и

лековерни души със словото на покварата. И всичко това стана под

“разцепените канари”, тоест, в църквите, където имаше разцепление.

Защото кое друго да е канара, освен Църквата на Исус?

Но в “разцепените канари” беше допусната изявата на дявола.

Беше допусната изява на амонци и моавци, за които Словото казва и това:

“Тия са, които правят разцепления, плътски, които нямат

Духа...” 48

Да, те нямат Духа на Бога, но затова пък имат в изобилие духа на

Антихриста и не се посвеняват да го проповядват от амвоните.

Знаете ли тогава какво се получава?

Когато амонец започне да проповядва от бога си, става така, че от

духовния свят се наблюдава една масова оргия, една пълна вакханалия,

едно духовно блудство между религиозни и окултни демони с човешките

души. Това е най-страшното, което може да се случи на човек. Тази картина

е и най-ужасната в духовния свят. Затова ви моля от цялото си сърце:

Станете и веднага напуснете църковното събрание, ако от амвона не

проповядва Господ Исус Христос! Защото да останете и слушате плътско-
47 (Исайя 57:3-5)
48 (Юдово 19 стих)
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демоничен коктейл от цитати, вързани, според както на дявола му е

угодно, то със сигурност каните демоните на Молох и Хамос да започнат да

унищожават съвестта ви!

Църкви, в които има разцепление, показват наличието на амонци и

моавци, наличието на два пътя, два бога, две учения.

По кой ще тръгнете вие?

Ето това е въпросът!

Защото моавците и амонците ще продължат да разкошестват денем! Те

ще бъдат на най-представителните мероприятия на църквите, най-добре

костюмирани, най-активни в желанието да превземат амвона. Силата им от

дявола е такава, че могат с часове да издържат в общение между вярващи.

И не само да издържат, но имащи вид на благочестие, в едно самоволно

притворство и ангелосмирение да ви превърнат в слушатели на умело

забърканата им смес от плът, цитати и сатанинско лукавство. За такива

отново ще припомня Божията изрична заповед:

“Амонец и моавец да не влизат в Господното събрание...”

Вярвам, че чрез тази глава техните методи и способи са ви станали

още по-явни. А сега ще премина към следващата глава от активността на

амонците и моавците.
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6. АМОНЦИТЕ И МОАВЦИТЕ - ПЕТНА И ПОЗОР В

ЦЪРКВАТА

В тази глава искам да насоча вниманието ви върху една тенденция,

която все повече и повече ще се засилва до времето на свършека. Това е

тенденцията на дявола да държи Христовото Тяло с петна, да опозорява

духовното общение между вярващите и така да изолира мнозина човеци от

Божиите намерения и съдби за живота им.

Наше дълбоко убеждение трябва да бъде истината, че Божият Храм е

Свят и този Храм сме ние. А когато Словото на Бога казва, че Храмът му е

Свят, то нека Словото бъде вярно, а човешките мнения да се счетат за

грешни. Защото наближава времето, когато ще се случат толкова нежелани

събития за много вярващи, щото те ще се окажат във външната тъмнина и

Исус ще откаже да ги е познавал. Причината за Христовия отказ ще бъде

именно тази, че върху отделни хора ще личат петната от едно общение и

сърдечно влечение не към Бога, но към духа на този свят, към моделите на

този свят, към тщеславието, гордостта и религиозната политика.

Искам да прочета един стих от “Откровението на Йоан”, който в пълна

степен показва Христовата воля за Църквата:

“Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава;

защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е

приготвила...” 49

Църквата се е приготвила. Така ни говори този стих.

Но в какво се състои приготовлението?

Именно в това, че тук, на този свят и на тази земя ние трябва да сме

готови за Вечното общение с Божия Син. Казах “Вечно общение”, а не просто

гостуване за няколко дни, месеци или години. За това Вечно общение ни е

нужна онази готовност, която Словото Божие нарича Святост. Вижте тогава

следващия стих от “Откровението”:

“И на нея (Църквата) се позволи да се облече в светъл и чист

висон; защото висонът е праведните дела на светиите...” 50

49 (Откровение 9:7)
50 (Откровение 19:8)
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Ходили ли сте на сватба? Ако сте ходили, то ще забележите, че

невястата на младоженеца е облечена с една блестящо бяла рокля. Рокля,

като символ на непорочността, девствеността и чистотата на девойката,

обрекла живота си във вярност, любов и преданост на своя избраник.

А сега помислете. Как ще изглежда сватбеното тържество, ако роклята

на невястата е в петна от кал и мърсотия? Ще приеме ли младоженецът да

застане пред олтара с невястата, когато облеклото й е така злепоставящо?

Ще приеме ли младоженецът да се ожени за невястата, ако очите й не са

обърнати към него, а към някой друг, който й е бил любовник? Няма ли

това да е позор за невястата? Няма ли петната по роклята и позорът от

чуждия любовник да осуетят сватбата?

Да, точно това ще се получи!

Сватба няма да има. Но това не означава, че Сватбата на Исус с

Църквата няма да се състои. Сватбата ще се състои, само че мнозина

просто няма да участват в нея. Те отдавна са друга невяста, с друг мъж, с

друг висон. От създаването на Адам и Ева до днес в духовния свят се

реализират съдби и действат закони, които никога няма да бъдат нарушени.

Бог ни е дал Словото си, за да имаме верен поглед над духовните реалности

и нужната мъдрост за правилно отношение към тях. Някога, когато Бог

създаде Адам и Ева, първият човек погледна на своята другарка и заяви

едни думи:

“Тази е вече кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се

нарече Жена, защото от Мъжа бе взета...” 51

Така, по силата на това писано слово, Христос погледна на Невястата

Си и каза:

“Тази е вече кост от Костите Ми и плът от Плътта Ми. Тя ще се

нарече Моя невяста, защото от Мене беше взета!”

Дали обаче ние сме кост от Костите на Исус и плът от Плътта Му? Ами

ако се окаже, че сме кост от костите на Молох и Хамос и плът от плътта им?

Преди всичко, нужен ни е Божият поглед върху костите и плътта на

Господ Исус Христос, за да се съизмерим с Небесния критерий, а не със

земните си анализи и мъдруване. Ние сме Христово тяло, следователно -

51 (Битие 2:23)
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Христови Кости и Христова Плът. А тези Кости и Плът са оживотворени от

Христовия Дух. И така се получава пълнотата.

Какво са Костите? И какво Плътта?

Преди всичко, знайте, че Костите са преобраз на чистата съвест, на

Божиите закони, действащи от дълбочините на духа на всеки един от нас.

Защо?

Ами защото Костите дават опора на Тялото и то стои изправено. Така и

съвестта дава опора на духовните ни устои. Те, костите, са по-навътре от

плътта, а плътта ги обгражда, за да се получи тяло.

Какво е тогава Христовата Плът?

Несъмнено - това е Божието Слово, защото е писано за Исус, че:

“...словото стана плът и пребиваваше между нас...” 52

Така разбираме, че Христовото Тяло са изпълнителите на Божиите

Святи закони, облечени с Божието Слово. Тяхната съвест е облечена с

вяра в Исус и оживотворена от Божият Свят Дух!

Защо тук ви говоря за всичко това?

Преди всичко, защото Святият Дух оживотворява само Христовите Кости

и Христовата Плът!

Бог няма да задвижи никоя друга плът и никои други кости. В това

отношение духът на Содом атакува както Костите, така и Плътта. И когато

грехът превземе Костите и Плътта, тогава страданието на човека стига

своя връх. Ето вижте изповедта на Давид, когато съгреши с Витсавее:

“Дай ми да чуя радост и веселие, за да се зарадват костите,

които си строшил...” 53

и още:

“Няма здраве в месата ми, поради Твоя гняв. Няма спокойствие

в костите ми (съвестта ми - б.а.) поради моя грях. Защото беззаконията

ми превишиха главата ми; като тежък товар натегнаха на мене...” 54

Знаете ли, докато в нас можем да чувстваме състоянието на Давид, то

Бог ни държи в ръката Си и няма да отпаднем. Защото не друг, но Божията

Истина и Светлина ни изобличават. Но представете си какво ще се случи,

52 (Йоан 1:14)
53 (Псалом 51:8)
54 (Псалом 38:3-4)
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ако въпреки беззаконията ни нито костите са неспокойни, нито месата се

обаждат. Мога да кажа:

Горко на онзи човек, когото Бог не изобличава!

В неговото духовно състояние вече има петно от дявола. Петно, което

е заглушило болката на Костите и болестта на месата, болката на наранената

съвест и болестта на неутвърденото Божие Слово. Духът на Содом обича да

заменя Христовата Плът със своя плът и Христовите Кости със свои кости.

Затова Словото ни говори, че съществуват гибелни ереси, тоест, дяволско

слово и “лукава съвест”, тоест дяволски кости. Апостол Петър говори за

тактиката на Содомския дух, като казва:

“Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между

вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни

ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще

навлекат на себе си бърза погибел. И мнозина ще последват

техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще

се похули. От лакомство те ще ви мамят с престорени думи...” 55

Искам да обърнете голямо внимание на този цитат. Апостол Петър ни

предупреждава за “лъжливи учители”. За да има лъжливи учители, то

значи че има и лъжливи училища и лъжливо слово, уж като от Бога, но не

Божие. Второто показва изворите на тези лъжливи учители, а именно -

“похотливите им дела”. Вярвам, че още помните какво е похотта. Това е

отворена врата на сърцето към света, плътта и греха. Не само към плътта и

греха, но и към света. Какво иде да ни покаже това? Ами фактът, че светът

ще влезе в духовното общение между вярващите и неговото влизане

категорично ще говори за отворени врати, тоест, похоти.

И сега отново се връщам на лъжливите учители. Ако тези лъжливи

учители са дошли с духа на света, поради похотите си, то тогава нещата на

света ще бъдат еднакви с нещата в Църквата, тоест, ще се създаде една

убийствена хармония между света и Църквата. Казано по друг начин:

Каквото има в света, това ще намерим и в църквите!

Каквито са моделите на света, такива ще са моделите и на църквите!

За кой ли път ще повторя думите на Апостол Йоан:

55 (2 Петрово 2:1-3)
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“Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой

света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, що е от света, -

похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота,

- не е от Отца, но е от света. И светът преминава, и неговите похоти;

а който върши Божията воля, пребъдва до века...” 56

И сега нека надникнем в духа на света. Какъв е той? Това е дух, който

всячески се опитва да представя света като привлекателен. Дух, който

издига в култ човешката мисъл и логика, като учи хората да уповават на

себе си, да вярват в себе си и да разчитат на себе си. Само че ние, като

християни уповаваме на Исус, вярваме в Исус и разчитаме на Исус. Значи

съществува граница между нас и света. Ние не сме от света, защото целият

свят лежи в лукавия. А сега погледнете постиженията на този свят. Ако

можем да ги обвържем всичките, то дори слепият ще види, че основата на

всяко световно постижение е върху някаква “логия”. Дали ще е геология,

дали ще е биология, дали ще е психология, дали ще е филология, дали ще

е астрология, дали ще е технология, дали ще е теология...

“Ха, какво търси в този списък теологията?” - ще попита някой.

Ами че и тя е “логия”, наред с другите логии. Тя също е своеобразно

постижение на човешката мисъл. Забележете, че в желанието да овладее

тайните на природата човешкият ум сложи табелки “логии” върху всичко,

над което щеше да разсъждава, което щеше да изучава и така да формира

познание. Но ето тук възникват въпросите:

Кое даде право на човека да сложи табелка върху изучаването на

Божието Слово и да го нарече “теология”? Изобщо - тази прилика със

светските термини Бог ли я заповяда на Църквата или влезе, благодарение

на похотливите дела на лъжливите учители?

Апостол Йоан казва:

“Не любете света, нито каквото е на света...”

Само че терминът “логия” не дойде от Словото на Бога. Прочетете

Библията от първата до последната страница и там никъде няма да видите

Бог да нарича познанието за Него като “теология”. Ето я отворената врата

на Църквата към света и духа на Содом. Тази отворена врата се нарича

56 (1 Йоаново 2:15-17)
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теология. Тя държи на човешкия поглед към Бог. Но вярата в Исус ни учи,

че ние трябва да приемаме Божия поглед към човека. И това разминаване,

което се получава, е смъртоносно. С човешкия поглед към Бога ние ставаме

религиозни. С Божия поглед към човека ние ставаме свободни, защото Бог

ни дава да познаваме Истината Му.

Нека отново се върна на Апостол Петър. Той казва, че “мнозина ще

последват техните похотливи дела, поради които човеци пътят на

Истината ще се похули...”

Какво значи да се похули пътят на Истината?

Това значи на Божията Истина да се противопостави човешка истина.

На Божият Път - човешки път.

На светлия и чист висон - петна и позор.

Само че мнозина не разсъждават като Петър. Те се прехласват пред

възможността да имат лъскава диплома и да станат учители и професори

по теология. Така се пръкнаха и библейските училища и университети.

Въпросът е: Кой от кого прекопира моделите?

Бог ли се оказа слаб и немощен, та се наложи да прибягва до услугите

на света и да кичи служителите Си с дипломи или някой отвори вратата, за

да влязат в Храма търговците и книжниците? И онова Божие стадо, за

което Исус проля Кръвта Си, под какъв похлупак бе поставено?

Господа теолози, ако е въпросът да си живеем в света, то можем и без

вас да си живеем в него! Защо поучавате църквите да се харесват на света

и да угаждат на скверните му и нечисти модели!

Защо хвърляте петна и позор върху лицето на Избраната от Исус?

Моля Бог в последните месеци и години до Грабването да качва

колкото е възможно повече Свои служители пред Светилището Си, за да

надникнат, видят и разберат, че в Небето дипломи няма, членски карти

няма, работно време на пастори няма, човешки атестации няма, устави

няма, академии няма, семинари няма, конференции няма, партии няма,

конгреси няма, партизанщина няма...

В Небето има Святост!

И вече е крайно време тази дума да се запълни с онова библейско

съдържание, което Бог е записал, а не с калта и смолата на лукавия.
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Заявявам и не лъжа, че всеки, който издига в култ науката теология е

служител на Молох и Хамос, таен амонец и моавец, изпратен от духа на

този свят да руши духовното общение на вярващите с Бога.

Днес Бог чисти Църквата Си от всяко петно и бръчка и много скоро

теолозите ще бъдат пометени като прах от Божията ревност. Защото Бог

няма да раздели Славата Си с човеци, колкото и изкусно да е гарнирана

човешката мисъл, като угодна на Него.

Отхвърлете позора!

Позор е да разчитате на дипломи, когато Святият Дух има нещо по-

велико и истинско, а именно - помазание:

“...а колкото до вас, помазанието, което приехте от Него, остава

във вас, и нямате нужда да ви учи някой; затова, както Неговото

помазание ви учи за всичко, и е истинско, а не лъжливо,

пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите...” 57

Позор е да разчитате на зазубрени листовки и уроци, когато Бог има

нещо превъзходно за вас, а именно - Дух на мъдрост и откровение:

“...дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви

даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете, и да

просветли очите на сърцето ви...” 58

Позор е Исус да е горе, а ние да сме долу!

“Вие сте от тия, които са долу; Аз съм от ония, които са горе...” 59

Позор е Той да не е от този свят, а ние да сме от този свят!

“Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят. По тая причина

(че оставате в този свят и си го харесвате) ви рекох, че ще умрете в

греховете си...” 60

Позор е князът на този свят да няма нищо в Него, а ние да имаме

много от света!

“Аз няма вече да говоря много с вас, защото иде князът на този

свят. Той няма нищо в Мене...” 61

57 (1 Йоаново 2:27)
58 (Ефесяни 1:17)
59 (Йоан 8:23)
60 (Йоан 8:23-24)
61 (Йоан 14:30)
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Позор е да отхвърлим, както ни дава Исус, и да приемем както ни дава

светът:

“Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както

светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои...” 62

Позор е вместо събор на Божиите праведници да има конференция на

религиозните поклонници!

“Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в

събора на праведните...” 63

Позор е да се наричаш методист, баптист, протестант, евангелист,

конгрешан, католик, православен, но не и Верен последовател на Господ

Исус Христос!

“Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си,

нека вдигне кръста си и така нека Ме последва...” 64

Петно е всеки религиозен контрол и човешки авторитет!

“Писах няколко думи до църквата; но Диотреф, който обича да

първенствува между тях, не ни приема. Затова, ако дойда, ще му

напомня за делата, които върши, като бръщолеви против нас лоши

думи. И като не се задоволява с това, той не просто че сам не

приема братята, но възпира и тия, които искат да ги приемат, и ги

пъди от църквата...” 65

Петно е проповядването на хуманизъм, а не на спасително покаяние:

“Защото на човеци ли искам да угоднича сега, или на Бога? Или

искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на човеци, не

щях да съм Христов слуга. Защото ви известявам, братя, че

проповядваното от мене благовестие не е човешко; понеже аз нито

от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез

откровение от Исуса Христа...” 66

Петно е да се наричаш учител, когато човешките сърца имат нужда от

Единствения Учител:

62 (Йоан 14:27)
63 (Псалом 1:5)
64 (Матея 16:24)
65 (3 Йоаново 9-10)
66 (Галатяни 1:10-12)
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“Но вие недейте се нарича учители, защото Един е вашият

Учител, а вие всички сте братя...” 67

“Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще

приемем по-тежко осъждане. Защото ние всички в много неща

грешим...” 68

Петно е да се удоволстваш в собствената си праведност и да изпадаш

в свръхдуховност:

“Не ставай прекалено праведен, и не мисли себе си чрезмерно

мъдър; защо да се погубиш?” 69

И още колко много петна ни показва Божието Слово:

Петно е да проповядваш комфортния дух!

Петно е да си ласкател!

Петно е да си петдесятен чародей в духа на Валаам!

Петно е да презираш Божиите пророци в духа на Корей!

Петно е да учиш другите, а да не учиш себе си!

Петно е да проповядваш да не блудстват, а ти самият да блудстваш!

Петно е да служиш на двама господари!

Петно е да виждаш света в Небето!

Петно е да виждаш Небето в света!

След казаното дотук преминавам към следващата глава.

67 (Матея 23:9)
68 (Яков 3:1-2)
69 (Еклесиаст 7:16)
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7. ИЗМАМАТА НА НЕУТВЪРДЕНИТЕ ДУШИ ИЛИ ЖЕТВАТА

НА ХАМОС И МОЛОХ

Едно от най-опасните оръжия на дявола против вярата на християните

е тя да бъде атакувана в зародиш, още тогава, когато духовният човек не е

укрепнал и трудно може да различава Доброто от Злото, Истината от

лъжата, думите на Духа от думите на душата и плътта. Едно от нещата,

които вече разбрахме е това, че във времената, когато действаше Старият

Завет, изискванията на демоните Молох и Хамос към амонците и моавците

беше да им се принасят деца като жертва. Това тяхно изискване се запази

и в новозаветното време с тази разлика, че днес жертвите са духовни,

макар и не при всички хора. Сатанинските църкви, например, с още по-

голямо усърдие практикуват зловещия древен ритуал и на техните черни

литургии се принасят деца. Човек може да се ужаси и настръхне от онова,

което става в тъмните места на земята, но това не съм го измислил аз и то

е една ужасяваща действителност. Колкото до тактиката на дявола против

Божиите църкви, то и при тях Молох и Хамос изискват жертвата на деца

пред зловещите им олтари, но тук жертвата е духовна. Апостол Петър говори

за това, като казва за амонците и моавците:

“...очите им са пълни с блудство и с непрестанен грях; подмамват

неутвърдени души; сърцето им е научено на лакомство; те са

предадени на проклетия...” 70

Виждате ли, че Апостолът говори:

“...подмамват неутвърдени души...”

Какви са тези неутвърдени души?

Не са ли те “децата”, които Молох и Хамос изискват в жертва?

Да, точно така е. Именно неутвърдената човешка душа е под постоянен

прицел на духа на Содом. Обаче Божията Воля за нас е в духовното ни

утвърждаване, а не в това да бъдем деца...

“...блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез

човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости...” 71

70 (2 Петрово 2:14)
71 (2 Петрово 2:14)
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Има три предпоставки, които създават условия за реализация на духа

на Содом и стават гарантиран успех за неговото сеене и жънене. В тази

глава ще разгледам тези предпоставки, за да ги забелязваме отдалеч и да

блокираме усилията на дявола още в зародиш. Ето и самите предпоставки:

А) пасторите-наемници

Б) човешката мъдрост

В) дървата, сеното и сламата

Тези три предпоставки казват на духа на Содом:

 “Добре дошъл в събранието на вярващите! Стори с хората, както ти се

вижда угодно!”

Ще пропусне ли дяволът да се възползва от тази покана?

Едва ли!

Помислете, че дори най-малката пукнатина в една язовирна стена вече

създава смъртоносни предпоставки за страшно наводнение и разрушително

бедствие. Ето защо ако не се справим с пукнатината, то с наводнението

въобще не можем и да мислим да се справим. Аз искам в тези размишления

да видите пукнатините в много църкви, които ги превръщат в разцепени

канари и да запушите тези пукнатини с Божията Истина възможно най-

бързо и скоро. Нека започна разглеждането на първата предпоставка.

А) ПАСТОРИТЕ-НАЕМНИЦИ

Ако има генерална задача на всички паднали ангели, то тази задача се

състои в едно - да разрушават Божиите църкви. Всички сили на тъмнината

са изцяло мотивирани в желанието си да убиват и раздробяват Тялото на

Господ Исус Христос, повярвалите в Неговото Име. В това отношение най-

категорични помощници на дявола са пасторите-наемници. С болка трябва

да кажа, че един ден адът ще е пълен с пастори-наемници. Няма нещо

друго, толкова скверно и осъдително, толкова омерзяващо и запустяващо в

Божиите очи от това един пастор да даде ръка за съгласие с духа на

Содом. За да разберем как става това е нужно да видим каква е Божията

Воля за истинските пастори на Божието стадо. Апостол Петър се обръща

към пасторите с думите:
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“Пазете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го, не

с принуждение, а драговолно, като за Бога; нито за гнусна печалба,

но с усърдие; нито като че господарувате над паството, което ви се

поверява, а като показвате пример на стадото. И когато се яви

Пастиреначалникът, ще получите венеца на славата...” 72

Една от истините, която мнозина не знаят, е тази, че у Бога има

особено силни проявления на Силата Му и едно от тези проявления е

пастирското помазание.

Какво представлява това помазание?

Преди всичко - то е мощна духовна защита за стадото. Прочетете отново

подчертаните думи. Апостол Петър казва:

“Пазете стадото!”

Той не би давал тази заповед, ако тя не е облечена от Бога със Сила.

Но какво значи да пазиш?

Това значи никой демон на Сатана да не може да приближи до стадото

ти, а камо ли да го атакува. В това отношение пастирското помазание се

явява нещо изключително важно за вярващите. Пророк Исайя говори за

Божието помазание над пасторите, като казва:

“Ето, един цар (Исус) ще царува с правда, и началници (пастирите

Му) ще управляват с правосъдие; и всеки човек от тях ще бъде като

заслон от вятър и като прибежище от буря, като водни потоци на

сухо място, като сянка от голяма канара (огромно помазание от Исус

Христос) в изтощена земя. Очите на виждащите не ще бъдат

помрачени. И ушите на слушащите ще бъдат внимателни...” 73

Виждате ли в какво ще се изявява Божието пастирско помазание?

Казва се, че всеки пастор ще бъде като “заслон от вятър”, като

“прибежище от буря”, като “воден поток на сухо място” и “сянка от

голяма канара”. Когато Бог ми даде духовен поглед над България аз

видях нещо ужасно. Аз видях пастори-вентилатори, които вместо да бъдат

заслон от вятър, самите те правят вятър. Аз видях пастори-буревестници,

които вместо да пазят от бурята, викат тази буря. Аз видях пастори-

пустинници, в чиито сърца има повече пясък от пустинята Сахара. Аз видях
72 (1 Петрово 5:2-4)
73 (Исайя 32:1-3)
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пастори, които имат не сянка от голяма канара, а от засеняващ паднал

херувим. Аз видях не просветени, но помрачени очи. И тогава сърцето ми

се сви. И тогава разбрах, че те са презрели Божието помазание, за да

станат точно обратното на това, което трябва да бъдат.

Откъде се появи тази ужасна разлика?

Отново се връщам на Апостол Петър. Той ни говори, че пасторите

трябва да “надзирават стадото”, но не за “гнусна печалба”, а с усърдие.

Но точно гнусната печалба се оказа активатор на тяхната неуморна воля

да вършат зло. И може би никога нямаше да узная как е станала тази

смъртоносна промяна, ако Бог не бе ми казал, че те са наемници, слуги на

духа на Содом. Искам да внимавате на тази глава, защото тя е много важна

за духовното бъдеще на мнозина християни. Тук ще ви разкрия ролята на

духа на Содом в покварата над пасторите. Когато дяволът види огромното

Божие помазание над някой пастор, то е равносилно на това да гледате

крепост с високи непристъпни стени, над която като покрив стои Божията

Слава. Всички в нея са блажени, благословени, покрити на сигурно място.

Лукавият няма откъде да влезе. Даже, ако някоя човешка душа е слаба и

неутвърдена, той не може да я докосне, понеже го възпира Божието

помазание. То е също да си представите едно стадо, което стои в кошарата

и хрупка там зелена тревица. Вълците обикалят около кошарата, но не

могат да влязат в кошарата. А те искат да влязат. Те са толкова силно

мотивирани, че няма лесно да се откажат от амбициите си. И точно тук

духът на Содом прави първата си главна атака. Той атакува пастора.

Понеже в пастора е скрита причината за безопасността на стадото. Нека

видим какво казва Исус за Неговите служители, пасторите:

“Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на

кошарата на овцете, но прескача отдругаде, той е крадец и

разбойник. А който влиза през вратата, овчар е на овцете. Нему

вратарят отваря; и овцете слушат гласа му; и вика своите овце по

име и ги извежда. Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях;

и овцете го следват, защото познават гласа му...” 74

74 (Йоан 10:1-4)
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При всичките измислени школи и академии, семинарии и университети

не може да се намери толкова чудесно утвърждаване в Божията Воля,

колкото в школата на Евангелието и училището на Небето. Главното и

първо условие, за да бъдеш овчар на овцете, е да влезеш през Вратата. Аз

вече ви говорих какво са вратите и че тактиката на духа на Содом е да

отваря вратата към света, греха и плътта. Тук виждаме, че Христовото

изискване е да влезем през Вратата. Естествено - да отворим вратата на

сърцето си и нашата вяра в Исус да се съедини със Святия Дух. Тогава

разбираме една прекрасна истина. Истината, че освен вратата на нашето

сърце съществува врата и към Божието Сърце. Не е просто достатъчно Бог

да влезе в нашето сърце. Трябва и ние да влезем в Неговото. Разликата е

голяма и нека никой не смята, че е едно и също нещо вратата на вярата в

Исус и Вратата Исус.

Защо трябва да влезем в Божието Сърце?

Отговорът е:

За да бъдем не ние, но Сам Бог Пастир на овцете Си!

Тази е причината Исус в десета глава на “Евангелието от Йоан” да

каже още:

“Истина, истина ви казвам, Аз съм вратата на овцете. Всички,

които са дошли преди Мене, са крадци и разбойници; но овцете не

ги послушаха. Аз съм вратата; през Мене, ако влезе някой, ще бъде

спасен, и ще влиза и ще излиза, и паша ще намира...” 75

Така извеждам златното правило и съвършен стандарт за Божий пастир:

Пастирът е човек, който е отворил вратата на сърцето си за Исус и Той

е влязъл като Врата в този човек. Общувайки с него, овцете общуват с

Вратата Исус, влизат през нея и биват спасени и хранени с Божието Слово!

Колко пастири внимават на тази Божия Истина?

За мнозина е важно да се тупат в гърдите, че вярват в Бога и са

отворили вратите на сърцата си към Него.

Но дали Бог вярва в тях? Дали Бог е отворил Вратата на сърцето Си за

тях? Влезли ли са те през тази Врата, за да бъдат наистина овчари на

75 (Йоан 10:7-9)
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овцете? И когато пастирите познаят овцете си, те ли ги познават или Исус,

Който живее в тях?

Ето в това отношение духът на Содом прави генералната си атака

против общението на вярващите:

Той внушава на мнозина пастири да прескачат от другаде, тоест, да

станат водачи по човешки, без да са познали пълнотата на Божията Любов

и Христовия Дух!

Какво става тогава с Божието помазание, обещано от Словото?

Нищо повече от това, че то е измамлив мираж на религиозен човек,

пътуващ в пустинята на собствената си гордост. И виждате ли, точно от

този момент настъпва задвижването на всички духовни процеси, които са

ненарушими.

Кое е фаталното, което става с прескочилия от другаде?

Фаталното е това, че не Исус, а той проповядва, не Исус, а той се

изправя против духовните сили на нечестието, не Исус, а той посреща

върху себе си всички атаки на тъмнината. Този пастир е само и просто

един наемник, с когото се случват следните събития.

Първо: Овцете не го слушат, защото е чужд, но побягват от него,

защото не познават гласа на чуждите. Църква, в която овцете напускат

пастира говори зле не за овцете, а за пастира.

Второ: Фактът, че не е влязъл през вратата, превръща такъв човек в

постоянна мишена на духа на Содом, така щото подобен пастир става

крадец и разбойник. Отхвърлящ Божието помазание и потъпкващ Святите

изисквания на Исус да мине през Вратата, такъв много скоро попада под

сатанинско помазание и започва да действа под духа и силата на Ахаав -

да властва не драговолно, но с принуждение над стадото, използвайки

услугите на Езавел.

Трето: “Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете,

вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга; и вълкът ги

разграбва и разпръсва. Той бяга, защото е наемник, и не го е грижа

за овцете...” 76

76 (Йоан 10:12-13)
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Четвърто: Пастирът-наемник започва да живее от овцете, да изцежда

всичко от тях и превръща цялото си служение в пресметливост и желание

за гнусна печалба.

Пето: Овце, които знаят, че служат на пастир-наемник и не избягат от

него, за да открият Истинския Пастир, са негови съучастници и носят с

пълна сила духовните последствия върху техния водач.

Тези пет точки, които ви разкрих, са нещо като изпитателен тест за

вярващия. Няма нищо по-пагубно от това - да стоите под авторитета на

пастир-наемник и да ръкопляскате на фарисейския квас, с който ви храни.

Знайте, че племената на Амон и Моав могат да виреят единствено в църкви

на пастири-наемници. Защото беззаконието на някои от тях е станало

толкова голямо, щото виждат вълка, че иде и като се затичат към вълка,

прегръщат го и казват:

“Ела, в моята кошара има доволно много души, оставил съм ги да

бъдат неутвърдени, тъй щото да ги погълнеш с голям апетит и те дори да

не усетят...”

Но няма ли Бог да осъди безполезните пастири?

Няма ли ръката Му да намери служителите от Западното тщеславие?

Истината е, че не само ще ги намери, но с голяма ревност ще възмезди

за тровенето на човешките души, за съгласието с духа на Содом, за

гордостта и презрителността, с които са се отнасяли към вярващите, за

светщината, от която са подпечатани. На такива Бог ще напомни думите

Си, изречени от пророк Езекиил:

“Заклевам се в живота Си, казва Господ Йеова, понеже стадото

Ми стана корист, и овцете Ми станаха храна на всичките полски

зверове, (духове под опеката на Содом) защото нямаше пастир, и

пастирите Ми не потърсиха овцете Ми, но пасяха себе си и не

пасяха овцете...” 77

Вярвате ли ми, че от онова, което сърцето ми е изпитало при контакта

с подобни пастири, съм дотолкова отвратен и погнусен, че дори светските

политици ми се видяха рози в сравнение с тези плевели. Те пасат себе си,

те се обличат в мания за непристъпност. Те си създават приятелски кръг,

77 (Езекиил 34:8)
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който като обръч пречи на скромната и презряна овца да получи утеха или

съвет. Те имат силен блясък отвън и пълен вакуум отвътре. Те са се

професионализирали да проповядват и онова, което казват, е истина, но го

няма Божият Дух в думите им. Те диктуват с поглед на разпоредителите,

когато някой скромен и беден човек с неугледна външност или стари дрипи

седне на първите столове, да го изгонят някъде назад, за да не злепоставя

блясъка им. Човек получава твърде много рани в живота си, били те

плътски, душевни или духовни. И с времето тези рани отшумяват и болката

си отива. Но раната, която получих при един случай, остана в сърцето ми,

сякаш за да напомня колко гаден (простете ми думата, но е най-точната!)

може да бъде пастир-наемник. Мой брат в Христос, от малцинствата, бе

отишъл да слуша проповед в една евангелска църква. Той и жена му

седнали и зачакали да почне проповедта. В един момент в залата се

появил пастирът и с бавни крачки тръгнал към амвона, гледайки събраните

вярващи. Тогава погледът му съзрял и брата и жена му, за които говоря.

Пастирът свил устни, дръпнал един разпоредител за ръката и го попитал,

но така, че да се чуе:

“Какви са тези тука?”

Въпросът му направо прорязал сърцата на брата и жена му и те тихо,

без да смущават никого, излезли от събранието.

Трябваше ли Исус да слезе от Небето и да каже на този наемник, че

“тези тука” са човешки души, които е поръсил с Кръвта Си?

Случаят, за който ви говоря, не е изключение. Духът на Содом е

главната причина за умноженото беззаконие в църквите, поради което

беззаконие любовта на мнозинството охладнява.

Но кажете ми, какво ще се случи с този пастир, когато застане във

Великия Ден на Исус пред Христовото съдилище? Когато Бог му покаже

сълзите в очите на унижените души? Когато Бог му даде да се види отстрани

как свива презрително устни и злобата на Содом завладява сърцето му...

Аз не искам да бъда на мястото на този пастир тогава. Нито пък искам

вие да бъдете на неговото място. Затова приемете думите в тази книга,

като едно предупреждение, като един тревожен сигнал, защото днес се
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реализира отстъплението от Исус. Отстъпление не толкова от Неговото

Име, защото всички се зоват християни, но отстъпление от Неговата Любов.

Запомнете:

В Небето ще ви извиси само Божията Любов! Христовото Име без

Божията Любов е псевдоним на духа на Содом, с чиято активност църквите

охладняват!

Не ме интересува колко силно ще претендира една църква, че е

Христова, когато Христос не е Вратата за овцете в тази църква.

В Небето не четат теология! В Небето четат Евангелието!

По-добре бъдете от последните, които днес стават първи, нежели от

първите, които ще бъдат последни! Защото ролята за това една църква да

бъде последна (ако изобщо бъде включена в Спасителния план на Исус) са

пасторите-наемници. А сега да премина към втората предпоставка за

активността на духа на Содом - човешката мъдрост.

Б) ЧОВЕШКАТА МЪДРОСТ

В тази глава ще разгледам човешката мъдрост под един специфичен

ъгъл, който ще ви даде познанието, че тя е врата за духа на Содом. Както

вече сте разбрали, духът на Содом има две племена, които се подвизават

против Църквата на Господ Исус Христос. Ето как Бог се обръща към Моав

в “Книгата на пророк Еремия”:

“Дайте крила на Моава за да литне и да избяга; защото

градовете му ще запустеят, и не ще има кой да живее в тях.

Проклет да бъде оня, който върши делото Господно небрежно; и

проклет оня, който въздържа ножа си от кръв. Моав е бил на

спокойствие от младините си, и е почивал като вино на дрождията

си; не е бил протакан от съд в съд. Нито е ходил в плен; затова и

вкусът му си е останал в него, и духът му не се е променил. Затова,

ето, идат дни, казва Господ, когато ще му пратя преливачи, които

ще го прелеят; и ще изпразнят съдовете му и разкъсат меховете му.

И Моав ще се посрами за Хамос...” 78

78 (Еремия 48:9-13)
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В този цитат Бог ни изявява нещо характерно за моавците. Фактът, че

Бог проклина всеки, който върши Неговото дело небрежно, иде да покаже,

че духът на Содом ще атакува Божии служители.

А какво значи да вършиш небрежно Божието дело?

Това значи да се опитваш да го вършиш според човешката мъдрост, а

не според Божията такава. Забележете, че “Моав е бил на спокойствие

от младините си” и “затова и вкусът му си е останал в него, и духът

му не се е променил.” Тези Божии думи ни говорят за човешката мъдрост,

защото именно тя е на спокойствие от младините си, сякаш никой не я

закача и под ничий прицел не се намира и затова духът на Моав не се е

променил. За да ме разберете още по-ясно, ще припомня думите на Исус в

разговора с Никодим. Този фарисей се опитваше с човешка мъдрост да

разбере Божия Дух.

Какво направи Никодим? Ами спомнете си заключението му:

“Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в

утробата на майка си и да се роди?” 79

Това е въпрос според човешката мъдрост и разбиране. Но какво му

отговори Исус:

“Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух,

не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а

роденото от Духа е дух. Не се чуди, че ти рекох: трябва да се родите

отгоре...” 80

“Роденото от плътта е плът...” - казва Исус. Това напълно доказва,

че човешката мъдрост е плод на плътта, тоест, на усилията на плътския ум.

Но аз отново ще се върна на Божието пророчество против Моав. Бог казва,

че вкусът на Моав си е останал в него и духът му не се е променил.

Помислете, че шест хилядолетия склонността на човека да си обяснява

всичко с лостовете на човешката мъдрост изобщо не се е променила.

Изобщо - такива понятия като логика, рационалност, философия все още

действат с пълна сила сред човечеството. Какво обаче се случва, когато

човек се опита да впрегне човешката си мъдрост за обяснение на Божията

такава? Случва се това, че човек отваря врата на духа на Содом и той,
79 (Йоан 3:4)
80 (Йоан 3:5-7)
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като главен диспечер на дявола, разпределя в човешкото сърце демони от

останалите империи. Вие напълно ще се убедите в това, като разгледаме

дълбочината на онова, което Бог казва против Моав. Вижте следващите

думи в цитата от “Еремия”. Те гласят следното:

“Затова, ето, идат дни, казва Господ, когато ще му пратя

преливачи, които ще го прелеят; и ще изпразнят съдовете му и

разкъсат меховете му...”

Как да разбираме тези “преливачи”, за които говори Бог?

Несъмнено - като демони от други империи, които ще допълнят към

човешката мъдрост и други “мъдрости”, с цел да се разврати човешкия дух

и бъде разкъсана човешката душа.

Можем ли да бъдем сигурни, че дяволът има такива “преливачи”?

Да! И основание за това потвърждение ми дават следните думи от

“Съборното послание на Яков”:

“...ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не

се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която

слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска...” 81

Забележете последователността: “земна, животинска, бесовска”.

Това са три различни мъдрости, но от едната се преминава към втората, и

от втората - към третата.

Коя е земната мъдрост?

Разбира се, че човешката мъдрост е земната мъдрост. Това е мъдростта

на този свят.

Какво обаче е нужно да се превърне в животинска?

Естествено - нужни са “преливачи”! Точно за тях Бог говори против

Моав. И наистина какво по-привлекателно за дявола от това да влезе през

вратата, когато го канят? Какво по-привлекателно за лукавия от това да

хване плътския ум на човека и допълнително да го разврати? Разбирате

ли, че първото нещо, което трябва да направим, когато тръгнем по пътя на

Исус е категорично да се откажем от човешката мъдрост, понеже тя е врата

за посещение от други мъдрости? Врата за преливачи, които могат духовно

да ни убият. Замислете се над думите на Апостол Павел:

81 (Яков 3:14-15)
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“И говоренето ми и проповядването ми не ставаха с

убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от Дух и сила,

за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на

Божията сила...” 82

Какво става обаче, когато вярването е основано на човешка мъдрост?

И изобщо - коя е човешката мъдрост, присвоила си правото да говори като

от Бога и за Бога?

Знам, че Сатана ще го заболи от отговора, но сега ще ви го изявя:

Теологията е човешката мъдрост, която отваря врата за изявата на

другите мъдрости!

Ето затова Бог предупреждава чрез пророк Еремия, че е проклет

всеки, който небрежно върши Неговото дело. А какво по-небрежно от това

да полагаш основата на Христос чрез човешката мъдрост на теологията?

Сега ще покажа нагледно как действат “преливачите” и как се преминава

от земна към животинска и от животинска към бесовска мъдрост. Моля да

внимавате в това, което четете и добре да го запомните. Ето стихът от

“Откровението на Йоан”, който ще ни послужи за онагледяване:

“Но имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича

себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да блудстват и ядат

идоложертвено...” 83

Първи етап: Човешката мъдрост:

Езавел учи слугите на Исус.

Следва преливане от първи към втори етап:

След като Езавел е учила, започва да прилъгва.

Втори етап: Животинска мъдрост:

Слугите вече блудстват, като животни, лишени от разум.

Следва преливане от втори към трети етап:

Отново чрез прилъгване.

Трети етап: Бесовска мъдрост:

Слугите ядат идоложертвено, тоест, жертват на бесовете.

Колко жалко за онези, които са се предоверили на човешката мъдрост,

които са приели от пръстта, за да стигнат до смолата на дявола. Ето затова
82 (1 Коринтяни 2:4-5)
83 (Откровение 2:20)
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ви моля да спрете сатанинския план в зародиш. Запомнете, че роденото от

плътта е плът, независимо как ще изглежда. В тази книга Бог ми заповяда

да ви изявявам тайните на отворените врати и колкото повече от вас ги

осъзнаят, толкова по-добре. Именно чрез отворените врати се осъществява

жетвата на Молох и Хамос - скверните богове на Амон и Моав.

Аз искам да бъда разбран правилно от всички читатели на тази книга.

От огромно значение е да се покоряваме на духовния авторитет, който Бог

дава на слугите Си. В Небето има божествена йерархия и над големия

винаги стои по-голям. Когато ние се покоряваме на духовния авторитет на

Божия служител, в случая на пастира, попадаме под защитата на Божието

помазание действащо чрез него. Ако той е заслонът и прибежището от буря,

ние трябва да сме под този заслон и прибежище, за да не ни застигне

злото. Но нека бъдем духовни в покоряването си. Нека изпитаме духа,

който се излъчва от пастира на църквата. Защото ако това не е Божият

Дух, то непременно е духът на Содом или още по-зле - духът на Вавилон,

изявен от Словото като дух на Антихрист. Бог никъде не е казал да

превиваме главите си пред Сатана и горко на онези, които го правят.

Кажете “Да!” на пастир, който живота си дава за овцете и познава

овцете си и ги извиква по име.

Кажете “Не!” на наемник, чиято основна цел е два пъти седмично да

проповядва финансов просперитет, само и само да измъкне финанси от

кесиите на наивните. Кажете “Не!” на наемник, който подминава овцете си,

сякаш не съществуват. Кажете “Не!” на наемник, който си закача пред

кабинета табелка с работно време и има приемен ден. Такъв наемник е

твърде еднакъв със светските управници, за да има нещо общо с Исус

Христос. Запомнете, че както Небето е постоянно отворено за сърцата на

хората, така проповедникът от Небето е постоянно отворен за вярващите в

Исус! Видите ли сигнал “Затворено!”, то той е затворил Вратата. А щом го е

направил, Бог вече не благоволи в него.

Помнете вечните Христови думи:

“Истина, истина ви казвам: [Отсега] ще видите небето

отворено...” 84

84 (Йоан 1:51)
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Исус никъде не каза, че Святият Дух ще има график и приемен ден.

Последното го направиха служителите на човешката мъдрост, наречена

теология, която няма никаква духовна връзка с Небето, ако и да изглежда,

че има.

След казаното дотук стигам до третата предпоставка, която съм нарекъл

- “Дървата, сеното и сламата”.

В) ДЪРВАТА, СЕНОТО И СЛАМАТА

Искам да знаете, че както в Небето има безкраен празник за един

покаял се грешник, така в ада има бесовско тържество за един отпаднал от

вярата в Бога. Времето, в което живеем, създава тенденция за още много

тържества на тъмните сили. В посланието си към младия Тимотей Апостол

Павел говори за тази тенденция, като заявява:

“А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще

отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски

учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е

прегоряла...” 85

Няма защо да ви убеждавам, че това са днешните времена. В този стих

вие забелязвате слугите на духа на Содом, онези, които “разкошестват

денем”, тоест, влизат в църквите и завличат като вълци незащитени овце.

Павел казва, че те ще вършат това с “лицемерие”.

Какво е лицемерието? И изобщо - какво представлява лицемерът?

Някога тази дума не е била толкова обидна, защото във времето,

когато Исус е проповядвал из Юдея са били известни гръцките театрални

постановки. Именно там актьорите са си слагали маски, за да изиграят

ролята в дадения спектакъл. И народът ги е наричал “лицемери”. Но когато

Исус започва да употребява това понятие против фарисеите, то го е

направил, за да подчертае, че зад маската на привлекателната богоугодност

се крие самият дявол. За съжаление много от вярващите не разбират, че

ходят в театър, а не в Господно събрание, където Исус общува с човешките

души. Така те се предоверяват на маската и отварят сърцата си за духа,

85 (1 Тимотей 4:1-2)
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който се крие зад маската. В този миг се реализира духовно самоубийство

и църквата се превръща в една сграда, построена от дърва, сено и слама.

Искам да знаете, че най-великите строители на този свят са онези,

които утвърждават Божия Храм, така щото той да блести толкова силно,

колкото и Небесният Ерусалим, в който един ден ще бъдем ние. Така също,

в духа на тези откровения, най-богопротивните строители на този свят са

онези, които издигат Вавилонската кула, тоест, религиозното царство на

дявола. Ако Бог някога избра Своя слуга Павел, то го направи, за да може

чрез него да ни даде изобилна мъдрост и откровение за Себе Си. И ние,

общувайки с посланията на великия Апостол, да уловим Святия Дух на

откровенията му, така щото да ги превърнем в живот. Ето какво заявява

Апостолът:

“Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз

положих основа; а друг гради на нея. Но всеки (пастир) нека

внимава как гради на нея. Защото никой не може да положи друга

основа, освен положената, която е Исус Христос. И ако някой гради

на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама,

всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще

я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита

работата на всекиго каква е...” 86

Искам да забележите двата вида строителен материал, от които се

изграждат и две различни по дух църкви:

Първият вид: Злато, сребро, скъпоценни камъни.

Вторият вид: Дърва, сено, слама.

Първият вид: Строителният материал на Святия Дух.

Вторият вид: Строителният материал на дявола.

Нека се убедим в това.

Забелязвате ли, че строежът се изпитва с огън? Кой строеж ще е угоден

на Бога? Онзи, който ще устои, или другият, който за броени минути ще се

превърне в пепел?

86 (1 Коринтяни 3:10-13)
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Естествено - първият. Първият е благородният и той се състои от

утвърдени човешки души, които Бог е утвърдил според Словото Си,

изречено чрез пророк Захария:

“И в цялата земя, казва Господ, две части от жителите й ще се

изтребят и изчезнат, а третата ще се остави в нея. И тая трета част

Аз ще прекарам през огън, пречиствайки ги както се чисти среброто,

и изпитвайки ги, както се изпитва златото. Те ще призоват Моето

име, и Аз ще ги послушам; Ще река: Тия са Мои люде; а те ще

рекат, всеки един: Господ е мой Бог...” 87

Ето такива са утвърдените човешки души - злато и сребро. Злато, като

осветен човешки дух, и сребро, като изпълнена с любов човешка душа.

Колкото до скъпоценните камъни, то Апостол Петър напомня, че ние сме

тези камъни, които се съграждаме в духовен дом, за да бъдем “свято

свещенство” 88 И ако златото, среброто и скъпоценните камъни са

утвърдени човешки души и сърца, то какво ще да са дървата, сеното и

сламата?

Естествено – неутвърдени и отпаднали от Исус човеци!

Запомнете, че:

Дървата, сеното и сламата олицетворяват жетвата на Молох и Хамос!

Ако можехте да видите болката в Божието Сърце. Аз не искам никой

да понесе товарът на тази болка, защото този товар ще го пръсне. Бог ми

даде да усетя болката Му и с този усет Той ме зареди със съвършена

омраза против всички духовни империи на Злото. Тогава Той ми каза:

“Стефане, времето вече приключва! Аз няма дълго да бавя

Грабването на Църквата! Аз няма вече да задържам възмездието Си

над нечестивите! Аз няма вече да чакам събуждането на спящите!

Аз няма вече да чакам, но ще поразявам с огън на изгорение всеки,

който се постави в услуга на Содом и Гомор, Египет и Вавилон и

предстоящата Асирия!

Аз ще оголя великата блудница! Аз ще издухам всичкия пясък и

прах на теологията! Аз ще накажа всички, които започнаха да

образоват, а забравиха да образуват!”
87 (Захария 13:8-9)
88 (1 Петрово 2:5)
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Против мръсния дух на Содом и неговите две племена и два бога е

тази книга. Аз имам още много да ви кажа и ще продължа да го правя. Вие

вече видяхте и разбрахте какво са дървата, сеното и сламата. Длъжни сме

обаче да разберем какво се крие зад тези три символа. Нека започна с

дървата. На пръв поглед те като че ли внушават доверие, но то е само

привидно. Забележете, че говорим за “дърва”, а не за “дървета”.

Дърветата имат корен, но дървата нямат, защото са отрязани.

Нека ви попитам:

Имате ли вие Корен? Знаете ли Кой е Коренът?

Сам Той заявява за Себе Си, като казва:

“Аз съм коренът и потомъкът Давидов...” 89

Ето Го Коренът Исус!

Единственият начин да Го притежаваме се нарича вяра в Евангелието,

с което Той ни се открива. Защото Евангелието е почвата, единствената

почва, в която Този Корен живее и дава жизнени сокове на дърветата,

които Му уповават. Алелуя! Аз съм благодарен на Единственият ми Учител

и Съветник, че през всичките години на моята вяра ме научи да раста само

и единствено чрез Корена. Пожелавам същото и на вас. Но ето тук Сатана

се прицелва във вярата на християнина и му предлага други почви. Почви,

на пръв поглед привлекателни и лъскави.

И какво прави тогава неразумното дърво?

Нищо повече от това, че оставя Корена и истинската почва и отива да

се насади на новата почва. Ето това се нарича “отрязване” от дявола. Ето

това превръща дърветата в “дърва”. Този убийствен почерк на Сатана

ползват всички известни секти по земята, а една от тях направо мога да

кръстя “Трионите на Луцифер”. Става дума за “Църквата на Мормон”, която

предлага на вярващия “Друг нов завет”, тоест, друга почва и друг корен.

Нейните фанатици, облечени безупречно и движещи се по двойки, посещават

домовете на хората и с невероятна упоритост убеждават човеците да ги

последват и приемат отровата Чарлз Ръсел. Този Ръсел такива мерзости е

ръсил, че учението му завладява като краста и чума. Последователите на

тази секта изглеждат живи, движат се, но ако имате погледа на Бога ще

89 (Откровение 22:16)
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видите, че те са по-мъртви дори от невярващите човеци на света. Аз не

искам да кажа да се вманиачите и да решите, че нищо друго няма да

четете, освен Библията. Все пак - и досега четете тази книга, но тя е

родена от Духа на Библията, за да се изпълни Словото на Бог, че

“поясняваме духовните неща на духовните човеци”. Аз искам да

внимавате и изпитвате духовно словото, което четете, тоест, почвата, в

която стъпвате, и млякото, което пиете.

А сега да видим какво са сеното и сламата. Най-простичко - това е

плявата, която Господ Исус Христос ще изгори в неугасим огън. Малко по-

дълбоко познание за плявата ще ни даде откровението, че това са хора с

прегоряла съвест. Всеки един човек, видян през стандартите на Божието

Слово е като житен клас. Скъпоценни в него са зрънцата, които дават

хляб. Тази е причината Бог толкова силно да желае да пожънем нивата Му.

На тази нива има много скъпоценни класове, имащи зрънца. Нивите отдавна

са бели за жетва, но в тези ниви са поникнали и много плевели, които

задушават класовете и искат тези класове да останат без зрънца. Някой

може да се разсърди, че говоря в алегории, но го правя, за да разберете

истински дълбокото. А истински дълбокото е това, че зрънцата в житния

клас олицетворяват човешката съвест, тоест, способността на човешкия

дух да улавя Божия Глас и да бъде изпълнител на Божията Воля!

Тази е причината съвестта да бъде мишена номер едно за силите на

тъмнината. Тази е причината Сатана да бърза, искайки да изпревари

благовестието, така щото когато жетварят вдигне житния клас в ръката си,

да види, че държи просто слама. Отново ще се върна на посланието на

Павел към Тимотей. Там той описва служителите на дявола не просто като

лицемери, но с думите: “чиято съвест е прегоряла”. Не просто вярата се

е изгубила, но си е отишла и съвестта. От времето на Ранната Христова

Църква, когато тези истини са били здравата основа за благовестието и

покаянието, дяволът се е постарал те да бъдат забравени, за да станат

вярващите фанатици, отхвърлящи добрите съкровища на човешките сърца.

А такива са забравили и истината, че именно съвестта е онзи слуга, който

отваря вратата, когато на нея хлопа Исус. Такива са забравили и другата

истина, че дълбокият смисъл на водното кръщение е умиването на съвестта
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със Словото на Бога и довеждането на човешката душа до спасително

покаяние. Това не е мое мнение, не са мои думи, но Божието Слово,

защото Апостол Петър ни разкрива именно това:

“...чрез вода. Която в образа на кръщението и сега ви спасява,

(не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на

чиста съвест)...” 90

Чистата съвест прави позив към Бога! Чрез нея Отец ни довежда до

Сина според правдивите Христови думи:

“Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец,

Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в последния ден. Писано е в

пророците: “Всички ще бъдат научени от Бога”. Всеки, който е чул

от Отца (зова в собственото си сърце) и се е научил, дохожда при

Мене...” 91

Чудно ли е тогава защо съвестта ще бъде прицел на Сатана? Чудно ли

е, че строителният материал на дявола са сеното и сламата, тоест, хората

потъпкали и поругали светлината в собствения си дух? Защото човешкият

дух иде от Бога и Бог не го изпраща като мръсен дух. Той е отделен от

Бога, но в никакъв случай не е мръсен, защото е писано:

“Духът на човека е светило Господно, което изпитва всичките

най-вътрешни части на тялото...” 92

Спомнете си най-сетне и за стотника Корнилий. Защото Апостол Петър

се погнуси да общува с него, понеже е езичник. Но какво му каза Бог:

“Което Бог е очистил, ти за мръсно го не считай...” 93

Ех, ако можехте да видите надутите физиономии на служителите на

тщеславието и свръхдуховността. Ех, да можехте да видите как се гнусят

да общуват с езичници. Но нека ги попитам:

Гнуси ли се един жетвар, когато хване в ръката си един житен клас?

Има ли нещо гнусно на една нива, пълна с житни класове, които трябва да

се пожънат? Когато Исус вдигна онова малко детенце и го прегърна, Той

погнуси ли се от него? Погнуси ли се от блудницата, която със сълзите си

90 (1 Петрово 3:20-21)
91 (Йоан 6:44-45)
92 (Притчи 20:27)
93 (Деяния 10:15)
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миеше нозете Му и с косите си ги триеше? Имаше ли онова детенце

кръщение със Святия Дух? Имаше ли блудницата това кръщение?

Но за детенцето Исус каза:

“Който приеме едно такова детенце в Мое име, Мене приема...” 94

Защо Исус се оприличи с детенцето? Отговорът е ясен:

Защото в това детенце трептеше невинност и доверие към Спасителя,

като най-голям плод на чистата му съвест. Затова запомнете:

Чистата съвест е неосъзнатата вяра в Бога, която усвоява и върши

Неговата Воля!

Ролята на благовестието е от неосъзната да се премине към осъзната

вяра и човекът да открие Името, към което неговия дух и сърце са се

стремили, без да Го познават. Дяволът не иска хората да знаят тези

истини. Дяволът не иска хората да познават действието на Отец в сърцата

им. Действието на Отец е причината Исус да казва, че “добрият човек от

доброто си съкровище изважда добри неща”.

Какъв е смисълът тогава да им благовестяваме Исус? - ще попита някой.

Смисълът е в това, че съвестта е слаба да се пребори със силите на

Злото. И причина за тази нейна слабост е фактът, че Законът отслабва

поради плътта. Сам Апостол Павел говори за тази слабост на Закона, като

казва, че върши не онова, което желае, но другото, което не желае, него

върши. А с тези думи той недвусмислено показва, че човешкия дух се

нуждае от защитата на Божия Дух. (Прочетете си това в Римляни 7:14-25)

А в крайна сметка съвестта свидетелства за положените по природа закони

в човешкия дух. Убедете се в това, като прочетем какво казва Апостол

Павел за законоизпълнителите:

“Защото не законослушателите са праведни пред Бога; но

законоизпълнителите ще бъдат оправдани, (понеже когато

езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което се

изисква от закона, то, и без да имат закон, те сами са закон за себе

си, по това, че те показват действието на закона написано на

сърцата им, на което свидетелства и съвестта им, а помислите им

или ги осъждат помежду тях, или ги оправдават), в деня, когато Бог

94 (Матея 18:5)
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чрез Исуса Христа ще съди тайните дела на човеците според моето

благовестие...” 95

Така вярвам, че вече всички сте разбрали какъв е смисълът на

благовестието за Исус Христос. Смисълът е този, че днес Божият критерий

е друг. Критерий не да бъдем добри, но да бъдем Съвършени!

Защо Съвършени? Ами защото Доброто е плод на личния ни дух, но

Съвършеното - плод на Святия Дух!

От едното до другото се извървява път, който започва с покаяние,

преминава във вяра и стига до Съвършената Божия Любов. Ето тук атаката

на дявола прави така, че да се блокира първата необходима крачка -

покаянието. Без покаяние ние не можем да направим другите крачки. Ако

ви разкривам тези дълбоки истини, то е, за да екипирате сърцата си с

онази пълнота на Бога, която ще ви направи мощни работници на Небето.

Църкви, в които не се проповядва покаяние, рано или късно започват да се

пълнят с дърва, сено и слама. Искрено вярвам и се надявам вие да не сте

от тях. В края на тази отговорна глава се надявам всички да сте разбрали

в какво се състои жетвата на Молох и Хамос. Това е жетва на неутвърдени

човешки души, които никой пастор не е защитил, които са оставени като

самотни овце да се скитат, докато бъдат намерени от хищни вълци.

Ако Бог ви дава сила и любов, то, моля ви, забележете неутвърдените

души и вземете духовно наставничество и водителство над тях. Покрийте

ги със Словото на Истината и нека Бог ви направи заслони и прибежища за

неутвърдените. Нека Той ви направи извори на Благодат за малките във

вярата, понеже те са толкова скъпоценни за Исус. Амин и Амин!

95 (Римляни 2:13-15)
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8. ПЪТЯТ НА ВАЛААМ ВЕОРОВ ИЛИ ЗА СИЛАТА НА

ЧАРОДЕЙСТВОТО

Така, както една планина се извисява пред погледа на човека и най-

могъщото в нея е нейният връх, така и в активността на духа на Содом има

връх и този връх е чародейството. Искам да знаете, че както молитвеният

живот на християните отваря пътя на Божията Сила и способства за

утвърждаването на Божията Воля, така и молитвеният живот на амонците и

моавците отваря път на сатанинската сила и способства за утвърждаването

на сатанинската воля. Духовният свят се задвижва от процеси, в които

главно участие взима човекът. Преди няколко години, когато Исус ми

даваше за първи път просвещение по тази тема, аз буквално бях шокиран

от мащабите на човешкото участие в духовния свят. Тогава за първи път

разбрах, че два фактора движат духовния свят - факторът на вярата и

факторът на изговореното слово. Четейки с тази нова нагласа Евангелието

забелязах, че думите на Исус са ми станали още по-близки и разбираеми.

Нека с тях започна тази дълбока тема. Ето какво ни казва Спасителят:

“Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща;

а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща...” 96

Забелязвате ли, че Исус говори за два вида “съкровища” в човешкото

сърце? Какво е съкровището?

Несъмнено - богатство, което може да ти даде власт!

Хората, които имат съкровища, забогатяват, а ставайки богати те

започват и да властват. И точно тук, в дълбочината на това откровение ние

забелязваме, че властта може да послужи както на Доброто, така и на

Злото. Доброто съкровище увеличава властта на Доброто. Злото съкровище

увеличава властта на Злото. В предишната глава, която прочетохте, вие

вече разбрахте, че доброто съкровище е чистата съвест, будната съвест,

която се противи на сатанинските внушения и утвърждава позициите на

Доброто. Така, злото съкровище отговаря на лукавата съвест, тоест, на

прегорялата съвест, която е даден достъп на демон в сърцето на човека и

96 (Матея 12:35)
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възможността на този демон да използва факторът на вярата и факторът на

изговореното слово, за да утвърждава волята на дявола. Тази е причината

Исус да продължи и каже следващите Си предупредителни думи:

“И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците,

ще отговарят в съдния ден. Защото от думите си ще се оправдаеш,

и от думите си ще се осъдиш...” 97

При всичките си богопротивни усилия Сатана има заветни цели и

намерения, които винаги ще преследва, докато може и докато съществува.

Негова главна цел е да напълни земята с човеци, които от злите си

съкровища изваждат зли неща. Когато Исус говори, че една дума е празна,

Той говори това, като Бог и Господар над човешките сърца. Тези сърца,

според Божията Воля, трябва да бъдат пълни със Словото на Бог и думите,

които излизат от устата на човеците, да бъдат пълни с Божия Дух, пълни с

Божие благоволение, пълни с Божието помазание. Това изрично Божие

изискване можем да открием в посланието на Апостол Петър:

“Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява

Божии словеса...” 98

Петър казва “нека говори”, а не просто “може да говори...” Това

“нека” в посланието на Апостола цели да ни предупреди колко сериозни

са последиците от нашето говорене. Няма дума, която да излиза от устата

ни и да не се връща със съдба в живота ни. Всяка празна дума се записва в

тефтера на Божия Гняв. Всяка пълна дума се записва под името ни в

Книгата на Живота. Ето защо нашето сърдечно копнение и желание трябва

да бъде такова, че устните ни да бъдат небесен извор, даващ на човеците

думи на Светлина, мир, утеха и Любов. Само че не такова е копнението и

желанието на дявола. Той отчаяно се нуждае от хора със зли съкровища,

които изговарят думи в полза на неговите духовни империи. Старият Завет

ни дава убедителна представа за силата, с която дяволът иска да владее

над човеците и най-вече - да се противи на Господния народ. Едно име в

този Стар Завет олицетворява тази сила на дявола и това е името на

Валаам, който беше Божий пророк, но беше изкусен от Валак да прокълне

израилтяните. Името на този пророк стана нарицателно и се превърна в
97 (Матея 12:36-37)
98 (1 Петрово 4:11)
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символ на човек, който се поставя в услуга на Сатана и в проводник на

неговата чародейна мощ. Когато четете “Числа” вие ще забележите, че

колкото пъти Валак изпращаше Валаам да прокълне Израил, толкова пъти

той отваряше уста, но от нея излизаха не проклятия, а благословения.

Защо тогава Валаам се превърна в нарицателно име за чародей? Защо

съдбата му беше да бъде убит с острото на ножа? Защо Апостол Петър в

своето послание, говори за дяволските човеци, като казва:

“Оставиха правия път и се заблудиха, като последваха пътя на

Валаама Веоров, който обикна заплатата на неправдата, но биде

изобличен, когато ням осел проговори с човешки глас и възпря

лудостта на пророка...” 99

Преди всичко, Бог никога няма да допусне словото на дявола да

владее над Неговото Слово. Ето защо Божията свръхестествена Сила дойде

на устните на Валаам и Бог обърна проклетията на благословение. Но самият

факт, че Валаам подаде ръка на съгласие с Валак, с царя на моавците,

вече бе огромно духовно престъпление, което даде плод. Вместо да изгони

пратениците на моавския цар, пророкът ги покани да пренощуват в дома

му. Сякаш не знаеше, че Израил е благословен Божий народ, та му беше

нужно отново и отново да се допитва до Всевишния. Другото, което като че

ли остава скрито, а не е, е фактът, че Валаам предаде от духовния си опит

на Валак, като го научи как да използва силата на изговореното слово и

царят на моавците започна да използва тази сила.

Какво се случи тогава? Ето какво:

“А докато Израил оставаше в Ситим, людете започнаха да

блудстват с моавките; защото те канеха людете на жертвите на

боговете си, и людете ядяха и се кланяха на боговете им. Израил се

привърза за Ваалфегора; и Господният гняв пламна против

Израиля...” 100

Виждате ли, че моавките “канеха” израилтяните да блудстват с тях?

Това “канене” беше изговорено слово, което даде резултат. За същото

“канене” пророк Моисей заяви:

99 (2 Петрово 2:15-16)
100 (Числа 25:1-3)
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“Оставихте ли живи всичките жени? Ето, те, по съвета на

Валаама, накараха израилтяните да беззаконстват против Господа

в делото на Фегора, тъй че язвата се яви всред Господното

общество...” 101

Кой беше този Фегор, застанал против Святия Израилев?

Ами това беше Ваалфегор, което е библейското име на духа на Содом!

В самото име на този “бог” се открива знание за същността му. В

“Славянския библейски конкорданс” на д-р Стефан Банков четем за

Ваалфегор следното:

Ваалфегора, “Отварящият бог”, Числа 25:3, стр. 66

Какво друго да отваря този демон, освен човешките сърца, за да

инжектира в тях внушенията си? И чудно ли е, че моавките, обсебени от

този “бог”, отваряха устата си, изговаряха думи, и по някакъв невидим път

и начин израилтяните тръгваха след тях като овце на заколение и като

говеда за клане? Това беше акт на чародейство, мощен магнит, привличащ

неудържимо лековерните, наивните и плътските. Но Слава на Бога, че в

стана на Израил имаше един ревностен мъж на име Финеес, който прободе

с острото на копието един блудник-израилтянин, решил да консумира

връзката си с Ваалфегор и довел в шатъра си мадиамка, докато останалите

люде плачеха пред Господа.

Ако ви говоря за всичко това, то е не за да ви дам поглед назад, като

към нещо архаично и отминало, но за да разберете, че демонът Ваалфегор

действа и днес, като “отваря” сърцата на човеците. За неговото смъртоносно

действие Исус предупреди в “Откровението на Йоана”, като каза на ангела

на пергамската църква:

“...имаш там някои, които държат учението на Валаама, който

учеше Валака да постави съблазън пред израилтяните, та да ядат

идоложертвено и да блудстват...” 102

Нека разберем в какво се състои учението на Валаам. Преди всичко -

това е учение, поставящо съблазън. И то не каква да е съблазън, но

съблазън да се блудства и яде идоложертвено. Ако се върнете в главата за

духа на Содом вие ще видите, че съблазънта не е нищо друго, освен
101 (Числа 31:15-16)
102 (Откровение 2:14)
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отворена врата. Тук обаче разширявам откровението за тази отворена врата,

понеже вече ни вълнува фактът не дали е отворена вратата, а кой влиза,

след като е отворена. Ето защо учението на Валаам се състои в това:

Когато един човек е с отворена врата към дявола, той постепенно се

напълва със зло съкровище, със сатанински внушения, с думи, които търсят

вход към други сърца. Тогава този човек става палач и започва да се моли

с тези зли думи, тоест, предава злото си съкровище в ръцете на чародейни

демони. Обикновено молитвата е строго целенасочена. Човекът-палач се

моли чрез злото си съкровище против човека-жертва. В този момент над

човека-жертва се упражнява духовен натиск, за да отвори вратата към

плътта си и когато го стори, тогава всички тези изговорени думи от човека-

палач влизат в сърцето му. Такава е ролята на Ваалфегор, “отварящият” бог.

Какво става после?

Става това, че се реализира духовен закон, за който Исус каза:

“...от онова, което препълва сърцето, говорят устата...” 103

Така се стига дотам, че човекът-жертва вече е под духовна зависимост

на дявола, защото изговаря думите, нужни на лукавия, за да го държи във

властта си.

Запомнете, че чародеят е генератор на сатанински внушения!

Самото духовно излъчване от чародеите кара хората да им се покорят

и изговорят не онова, което са искали или мислят да говорят, а моментните

думи, които напират в сърцата им като гейзер. Това ни дава разбирането,

че без Божията защита и при отворени към плътта сърдечни врати, хората

са просто мишени за Ваалфегор.

Разбирате ли това, което ви говоря?

Думите не са просто думи. Те са отражение на духовното състояние.

От онова, което препълва сърцата ни, говорят устата ни. И е наистина

страшно, ако собствените ни уста ни вкарат в грях и беззаконие. Божието

Слово е категорично по този въпрос:

“Не позволявай на устата ти да вкара в грях плътта ти; и не

казвай пред Божия служител, че е било по небрежение; защо да се

разгневи Бог на гласа ти, и да погуби делото на ръцете ти...” 104

103 (Матея 12:34)
104 (Еклесиаст 5:6)
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Защо се вкарва в грях плътта ни?

Именно защото думи, дошли от духовните сили на нечестието, са

намерили своята реализация в света чрез собствените ни устни!

Пак Соломон ще каже:

“Смърт и живот има в силата на езика, и ония, които го обичат,

ще ядат плодовете му...” 105

Най-прекрасната защита, която мога да ви покажа в Словото на Бога,

по ирония на съдбата изрича сам Валаам и това е Божието знамение над

Ваалфегора. Ето тези думи:

“Наистина няма чародейство против Якова. И няма врачуване

против Израиля...” 106

Бъдете Яков и ще се превърнете в най-големия кошмар за чародеите

на Сатана! Но какво значи да бъдеш Яков? Ето какво:

“Това е поколението на ония, които Го дирят; ония, които

търсят Твоето лице, те са Яков...” 107

Търсите ли лицето на Господ Исус Христос, то непременно вратите на

вашите сърца са отворени към Него и затворени към плътта. Но ако в

сърцето ви става течение и се отваря ту едната врата, ту другата, то е

твърде възможно да очаквате посещение от Ваалфегор. Към онези, които

използват учението на Валаам можем да прибавим и чародейката Езавел,

която избиваше Господните пророци. Аз вече говорих за нейната тактика в

главата за човешката мъдрост на теологията. Тук искам само да прибавя

едно откровение, целящо да заздрави вашата вяра.

Да се каже, че чародейството е силна власт на дявола е твърде слабо

казано. То е най-силната власт на Сатана. Имайте разбирането, че ако

вече шест хиляди години от Адам до днес Сатана действа на земята като

едноличен княз, то причината е именно в чародейството, тоест, думите на

човеците, които упълномощават дявола да извършва над тях съдбите си.

Знаете какво е акумулаторът, нали? Това е устройство, което се зарежда и

генерира електрически ток. Ако престанем да го зареждаме, той скоро ще

се изтощи и ще стане безполезен. Така също, ако човеците престанат да

105 (Притчи 18:21)
106 (Числа 23:23)
107 (Псалом 24:6)
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зареждат дявола с властта на изговореното слово и прибавената към него

вяра, то твърде скоро дяволът ще се изтощи и стане хилав.

Чародейството е акумулатор на сатанинската власт!

Всички празни думи влизат в акумулатора и го зареждат. Активността

на чародейните демони е толкова мащабна, че не е никак чудно Божият

ангел да казва за Вавилон, религиозното царство на дявола, думите:

“...понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките

народи...” 108

Вярвам, че ние няма да сме от измамените, понеже не сме от народите,

но сме Божият народ, против който дяволът няма измислени оръжия. Нека

откровенията в тази тема изградят в сърцата ви щит против учението на

Валаам, защото то наистина е жестоко. Помислете само върху един факт,

записан в “Откровението”. Фактът, че църквата, в която се е реализирало

учението на Валаам се намира на особено място. За това особено място

Исус говори, като казва на ангела на пергамската църква:

“Зная, где живееш, там гдето е престолът на сатана...” 109

Ако някъде е престолът на Сатана, то е естествено да се случи това, че

влиянието на този престол ще се появи в тази църква. И кое е влиянието?

Именно чародейството! Именно учението на Валаам!

Преди една година Бог ме изправи против това учение, което бе оплело

като паяжина една евангелска църква. В нея пастор-Ахаав беше оставил

чародейка-Езавел да учи, прилъгва и кара вярващите да блудстват. Аз

пророкувах против духовете в тази църква и така предизвиках самият

дявол. Върху духовното ми естество дойде такъв натиск от чародейни

молитви, щото без Божията Сила, която ме опази, щях да се пръсна. Ходех

като пиян и чувствах, че нещо става с главата ми. Явно, че вратата ми не

беше напълно затворена и аз реално чувствах как Ваалфегор се опитва да

отвори достатъчно. Не пожелавам на никого да изпита това върху духа си.

И точно по причина, че Бог изгради в мене духовен опит, имах силата да

напиша тази книга, а в частност - да разгърна тази тема.

Вярвам, че истините в нея ще бъдат огнен щит за вас. Амин и Амин!

108 (Откровение 18:23)
109 (Откровение 2:13)
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9. КАНАРАТА И ПЕЩЕРАТА - ИЗХОДНИЯТ ПЪТ ПРЕД

АМОНЦИТЕ И МОАВЦИТЕ

Ако има нещо у нашия Господ, което да е толкова чудесно и съвършено,

то това е Неговата Милост и дълготърпение към грешните. Бог не иска

никой да загине. Словото Му казва, че Той не благоволи дори в смъртта на

нечестивия. Колко по-малко Бог иска да изгуби във Вечността онези хора,

които са били заблудени и излъгани от дявола. По своята активност и

коварство духът на Содом е възможно най-злият в царството на тъмнината.

Негови владичества са блудството и развращаването, хомосексуализмът и

проституцията, наркоманията, оргиите, перверзиите, фетишизмът и всички

извращения на човешката плът и плътския ум. И все пак всички тези

извращения бледнеят пред най-ужасното извращение - разрушаването на

човешката съвест и човешкия дух, обръщането на човешкото сърце към

духовните империи Изток, Вавилон и Египет, окултизмът и религията.

Бог гледа от Небето на този свят и Неговото Слово все още чака да

бъде прочетено с Неговия поглед и с Неговите очи. Все още много тайни

стоят заключени не поради друга причина, а защото нашите сърца са

заключени за Гласа на Святия Дух.

Когато Бог ми говори, че ще пиша книга за духовните империи на

Злото, Той изрично ми заповяда да освободя ума си от всичко, с което съм

възприемал духовната действителност, от всички клишета на човешката

мъдрост, за да мога да схвана Неговата. Нещата, които видя сърцето ми, се

оказаха твърде страшни и ужасни. И в един момент аз застанах пред Бога

и попитах:

“Боже Господи! Ще дадеш ли изходен път на човеците от всички тези

ями и тресавища, които Сатана е поставил в този свят?”

Тогава очите ми видяха пътека, поръсена с Кръв. А когато вдигнах

поглед нагоре, тогава видях че срещу мен се издига Кръстът на Голгота.

Там беше разпнатият Христос и въпреки болката от гвоздеите в ръцете и

нозете Му, в очите Му имаше радост. Радост, че вече има светъл път към

Небето на Бога и Отца, лъч в тъмнината, път в безпътицата, изход в

безизходицата. Тогава чух и думите на Агнеца:
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“Свърши се!”

Тези думи бяха най-голямата надежда за сърцето ми. С тях Господ ми

казваше, че пътят към Небето е открит завинаги. О, как исках да покажа

това видение на всички, които не познават Спасителя! Как исках да ги

прегърна така силно, щото да останат на Пътя, в който стояха нозете ми.

Тогава Бог ми каза:

“Иди и кажи на всички, които са пленени от духа на Содом, че

Аз все още ги чакам да се върнат при Мен. Аз не съм ги забравил и

днес заповядвам Изход за сърцата им...”

Тази последна глава ще покаже Изхода пред амонците и моавците. Той

е толкова тържествен и освобождаващ, толкова преобразяващ човешката

душа, щото моля Бог в никакъв случай да не го изпусне никой.

И така - в какво се състои Изходът?

В съдържанието на тази книга вие се убедихте, че активността на духа

на Содом се предопределя от състоянието на вратите на човешкото сърце.

Ако сме отворили вратата към Бога, то сме затворили вратата към плътта,

но ако сме отворили вратата на плътта, то сме затворили вратата на Бога.

Всичко това иде да ни покаже, че битката с духа на Содом започва вътре в

нас. Понеже дяволът е дух, а ние сме човеци - от плът и кръв, то ние

трябва да решим проблема с плътта вътре в нас, а не толкова да гоним

демони и да решаваме, че с това въпросът приключва. Ще ви го кажа по

друг начин, за да ме разберете. Ако изкарате от хладилника сурово месо и

го поставите на балкона, то с ужас ще установите, че много скоро това

месо ще бъде нападнато от ята мухи. Е, гонете тогава мухите, ако можете!

Ще ги гоните цял ден и на тяхно място ще идват нови и нови, нови и нови.

Значи проблемът не е в мухите. Мухите затова са мухи, за да кацат на

месо. Проблемът е, че сте изкарали месото на толкова видно място и така

сами провокирате атаката на мухите. С изкарването на месото вие просто

ги каните и затова трябва да се сърдите единствено на себе си. Същият

принцип е валиден и за духовния свят. Човекът е под постоянно наблюдение

на милиони демони и всеки един от тези милиони чака звездния си час да

се настани в душата му или плътта му. Възможно е някой да изтръпне от

това, за което говоря, но това е така, това е истината.



71

“Не е ли много жестока тази истина?” - ще попитат мнозина.

На тях и аз ще задам въпрос:

 “А не е ли толкова благ нашият Господ и Бог?”

Защото е истина, че човекът е наблюдаван от демоните, но още по-

съвършена истина е, че Бог може да го скрие, така че никой да не го

наблюдава. Връщам се отново на месото.

Когато вие го приберете в хладилника, не го ли скривате от мухите?

Разбира се, че го скривате!

Същото прави Господ Исус с чудесната Си Благодат!

Нека аргументирам това със Словото:

“Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте, и

животът ви е скрит с Христос в Бога...” 110

Алелуя! Словото казва, че можем да бъдем скрити от дявола и това

Слово е вярно и истинско. Начинът да го направим е да “мислим за

горното, а не за земното”. Какво означава това? Това означава умът ни

да насочи мислите си през тази врата, която сме отворили на Исус и през

която се открива Величието и Красотата на Бога, Неговата Святост и

съвършенство. Имайте разбирането, че дяволът атакува само онова, което

е открито за погледа му и което е достъпно за мухите му. А в “Послание

към Колосяните” Апостол Павел продължава с думите:

“Затова умъртвете природните си части, които действат за

земята: блудство, нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие,

което е идолопоклонство...” 111

Концентрирани, тези думи гласят:

Затворете вратата към плътта!

Как да стане това затваряне?

Лесно е да се прочете, а е толкова трудно да се изпълни. Трудно

защо? Именно защото умът се подава на внушенията на дявола. Той трябва

да стане твърд. Твърд като камък, като канара. Тук, в това отношение Бог

има прекрасни думи към моавците, които са едно от племената на духа на

Содом. Вижте тези думи:

110 (Колосяни 3:2)
111 (Колосяни 3:5)
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“Моавски жители, напуснете градовете, заселете се на канарата,

и бъдете като гълъбица, която се загнездява по страните на входа

на пещерата...” 112

“Напуснете градовете!” - им казва Бог.

Кои са тези градове?

Естествено - градовете Содом и Гомор, които днес дяволът отново е

съградил и мнозина са жителите им.

“Заселете се на Канарата!” - им казва Бог. Не са ли тези Негови

думи символ за разумни човеци, които не само се заселват на Канарата, но

строят върху нея и духовния си дом за Господа? (Прочетете това в “Матея

7:24-25) Когато стъпим на Канарата, тоест, когато повярваме в Исус,

тогава в сърцата ни влиза Силата на Исус. Сила, с която ние започваме ден

след ден да утвърждаваме вярата си в Него. Защото Канарата не е нещо

обикновено. Тя е твърдост, изработена чрез постоянно общение с Божия

Син. А Апостол Яков казва за същата тази твърдост:

“А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете

съвършени и цели, без никакъв недостатък...” 113

Сам Исус говори отново за нея, като казва:

“Чрез твърдостта си ще придобиете душите си...” 114

Размишлявайте над дълбокото в тези думи и ще видите, че без твърдост

ние нямаме души, понеже те се придобиват чрез нея. Без твърдост душите

ни не могат да бъдат съизмерими с Божия стандарт на новото създание в

Исус Христос. Ето защо ще ви помоля да запомните:

Канарата е не само основата на нашия духовен дом, но и единствен

материал за неговото построяване!

Не стойте твърди само във вярата и не се хвалете, че стоите върху

Канара. Защото върху Канарата - духат силни ветрове и могат да ви отвеят

много бързо. Започнете да изработвате твърдост и във вашата надежда, в

упованието, в дълготърпението, в любовта ви към братята и сестрите.

Защо ви говоря това?

112 (Еремия 48:28)
113 (Яков 1:4)
114 (Лука 21:19)
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Ами защото желая, когато дяволът се прицели във вас - да удари на

камък. Нека Христос бъде на всяко място, откъдето дяволът би дошъл да

ви атакува. Казано най-ясно:

Нека къщата ви бъде изработена от Канара!

А сега да продължа отново с Божието слово от “Еремия”.

“Бъдете като гълъбица...” - казва Господ.

Преобраз на какво е тази красива птица?

Естествено - на Благодатта на Святия Дух, Който слезе на рамото на

Спасителя.

Виждате ли какво прави гълъбицата? Пророк Еремия казва, че тя се

“загнездява по страните на входа на пещерата”.

Защо пещера? - ще попита някой?

Каква е тази пещера? - ще попита друг.

Аз вече имах щастието в друга книга да говоря за тази пещера, но ще

го направя и тук, понеже Бог иска това от мен. Един от козовете, с който

дяволът държи племената на Амон и Моав, е самочувствието на техните

умове и гордостта на техните сърца. Амонците и моавците са високомерни

и горди. Но те не разбират, че тяхната духовна гордост е покривалото, зад

което се крие духа на Содом. Вижте какво казва Бог за Моав:

“Чухме за гордостта на Моав, (той е много горд), за високоумието

му, гордостта му, надутостта му и надменността на сърцето му...” 115

Е, знайте, че пещерата, за която говорим, е предназначена за нашата

гордост и изобщо за всяка гордост в духа и душата на човека. Да влезеш в

тази пещера е равносилно на това да направиш следната изповед:

“Господи Исусе! Аз се отричам от себе си и Те моля да ме освободиш

от собствената ми духовна гордост. Аз признавам, че съм сляп за Твоите

истини и Те моля да просветлиш очите на сърцето ми, за да Те позная! Аз

може да съм чел много теология, да имам дори диплома за това, но сега

разбрах, че това не ме ползва, защото очите ми са останали на тъмно, в

пещерата. Моля Те, Господи! Ти, Който дойде за съдба на този свят, за да

направиш слепите зрящи, помогни на моето сърце да прогледне чрез Тебе

115 (Еремия 48:29)
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и в Тебе. Прости ми, че в гордостта си съм забравил да науча и разбера

как Небесният Отец желае да обичам ближните си и да им служа...”

Готови ли сме ние да влезем в тази пещера?

Готови ли сме да признаем пред Исус, че сме слепи?

Защото именно това признаване ни прави да се озовем в пещерата.

Нека ви дойде в ума живота на пророк Илия. И той влезе в тази пещера,

въпреки че беше най-достойният от Господните пророци. И той стоя вътре,

докато Исус му каза:

“Излез на планината пред Господа!”

Знайте, че това, за което ви говоря е разрушителен вятър против духа

на Содом, защото някога содомските и гоморските жители бяха изгорени с

огън и сяра не по друга причина, но заради гордостта и нечестието в

сърцата им. Няма друг, по-спасителен Изход за амонците и моавците от

този да признаят, че са слепи, защото тогава съдбата на Исус ще ги

направи зрящи. Защото тогава Исус ще дойде с колурият на Своето Слово

и Небесна Благодат и ще помаже сърцата им, за да виждат. Но ако са като

фарисеите, ако надменно кажат:

“Да не би да искаш да кажеш, че и ние сме слепи?”

- тогава Исус ще им отговори:

“Ако бяхте били слепи, не бихте имали грях, но понеже сега

казвате: Виждаме, грехът ви остава...” 116

Всичко казано дотук, вече ни дава разбирането, че пещерата е нашето

смирение пред Исус, а смирението - убиването на гордостта, изпъждането

на лукавия, освобождението на човешкото сърце и проглеждане в Божията

Светлина.

Това е Изходът пред амонците и моавците! Това е Изходът за всички,

които по един или друг начин са били поразени от духа на Содом!

Приемете Светлината на тази книга и отдайте Слава на Исус, защото

Неговата Милост е толкова голяма към нас! Господ да ви благослови!

Амин и Амин!

Авторът

116 (Йоан 9:41)
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