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ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ

КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ

Едва ли има нещо по-коварно и опасно от това да вървиш в погрешна

посока, считайки я за единствено правилната. В своя живот човек се

изправя пред много пътища. Докато живее той има шанса да върви така,

както пожелае сърцето му. Но идва ден на равносметка, в който пасивите

или активите на живота определят мястото във Вечността. Тогава мнозина

с ужас разбират, че винаги са били на погрешния път с погрешните си

помисли и намерения. И така, както водните потоци на реката не могат да

се върнат назад, но винаги са там, където ги е тласнало течението, така и

човешката душа не може да си позволи лукса да изживее отново живота

си, даден под слънцето. За едни животът под слънцето остава вечна сянка,

но други навреме разбират, че няма нищо по-ценно и утвърждаващо от

живота под Истинското Слънце, даващо Светлина на житейската пътека.

В тази книга ще се опитам да отговоря на някои въпроси, вълнуващи

умовете и сърцата на хората. Тези отговори няма да бъдат нова философия

или религия. Те ще почерпят истините си само и единствено от Свещеното

Писание, като вечен авторитет на Правдата и Светлината в човешкото

битие.

Заглавието на тази книга ясно подсказва и целта на предстоящите

размишления. Цел да направим правилния избор. Цел да изберем Верния

Път. Цел да проумеем в какво се различават и конфронтират Лаодикия и

Филаделфия. За онези, които не познават съдържанието на Свещеното

Писание, в частност, последната книга от Библията, е съвсем естествено да

зададат въпроса:

Какво означават имената “Лаодикия” и “Филаделфия”?

Това са два града в някогашната римска провинция Азия, на които са

наречени две от Христовите църкви. В “Откровението на Йоан” има преки

обръщения към тези църкви. Съдържанието на тези обръщения прави
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нарицателни и самите имена не просто като географски понятия, но като

духовни символи, зад които се крият проявленията на разрушителния или

градивния дух. За да разберем духовното послание на тези обръщения ще

е нужна и съответната настройка. За нея ще поговоря в предисловието на

тази книга. Вярвам, че всички читатели, независимо дали са християни или

не, ще разберат алтернативите на житейския си път. Тези, които не са

вярвали в Исус, ще повярват в Него, а онези, които са се отклонили от

здравото Му Учение, ще намерят Верния компас и ориентири.

Нека Святият Дух да ви благослови с истините на тази книга!

Авторът
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Историята на този свят върви към своя край. Времето неумолимо

следва своя ход и предначертанието на Онзи, Който го е заповядал. От две

хиляди години на този свят съществува Църквата Христова. Започнала с

шепа пламенни боголюбци днес Църквата е най-забележимата организация

от единомишленици и съидейници. Поколение след поколение се явяваха

по лицето на този свят и част от тях биваха спасявани от благовестието на

мира и Вечния Живот. Подобно на влак, Спасението преминаваше през

вековете и едно неизброимо число от хора ставаха негови пътници. Но ето,

че пред влака на Спасението се явиха последните спирки – Филаделфия и

Лаодикия. Историята на Църквата е на път да приключи. Важното, което

Библията ни открива, е, че влакът ще спре само на една от спирките и ще

прибере пътниците от нея.

От коя ще се качим ние?

Ето въпросът, на който всеки християнин ще трябва да си отговори.

Спирките са огромни. Твърде много пътници чакат на тях да пристигне

влакът. Всички се наричат християни. Но по прицел и посока на сърдечните

си убеждения те се различават. Едни от тях чакат на спирка “Филаделфия”,

убедени, че това е последната истинска спирка преди Вечността, свързана

с Грабването и Христовото Пришествие. Други чакат на спирка “Лаодикия”

и не дават и дума да се чуе, че влакът ще ги подмине.

Когато получавах убеждението да напиша тази книга, Святият Дух

проговори в сърцето ми.

“Ела - ми каза Той - и Аз ще те заведа, за да видиш как

изглеждат двете спирки. Първо ще ти покажа спирка “Лаодикия”,

понеже е твърде голяма рекламата на тази спирка. Хората Ми от

векове слушат за тази спирка и мнозина са много впечатлени от

нея. Ти ще отидеш там и внимателно ще разгледаш всичко, а след

това ще предупредиш в тази книга какво си видял. Защото има

една истина, която хората Ми трябва да разберат. Тази истина е, че

готовността на християнина предопределя спирката, на която ще

чака влака на Спасението.
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Ако се качиш от спирка “Филаделфия”, ти си готов да се качиш

от там. Ако се намираш на “Лаодикия”, ти си предпочел да се

намираш там. Ако служиш на Духа на “Филаделфия” Той ще те

изиска при Себе Си. Така също, ако служиш на духа на “Лаодикия”

и той ще постъпи по същия начин.

Днес е времето и сега е часът, когато Аз предупреждавам

хората Си за сетнината на чакащите по тези спирки.

Запомни, че Аз мога да спася сърцата на християните само, ако

те Ме чакат на спирка “Филаделфия”! Онези, които се качат от нея,

ще влязат във влака на Спасението и ще се срещнат лично с Исус!

Но ще дойде моментът, когато вратите на влака ще се затворят

и Спасението ще приключи! Днес е денят и сега е часът да се

опомните и събудите! Днес е времето да си дадете сметка на коя

спирка очаквате Господ Исус Христос!”

Целта на тази книга е да покаже как ще изглежда Църквата преди

Грабването й от Господ Исус Христос, тоест, вярващите, чакащи на спирка

“Филаделфия”, както и как ще изглеждат всички останали, предпочели

фалшивия лукс и простор на спирка “Лаодикия”. Естествено е, че първо в

разсъжденията си аз ще се спра на спирка “Лаодикия”, с цел, нещата,

които ще видим там, да имат ефекта на предупреждение и Божия строгост

към нас. Така, несъмнено, ще видим и прекрасната духовна алтернатива, а

именно - стремежът ни към “Филаделфия”. Преди обаче да сторя това,

искам да поставя нужните духовни ориентири пред читателя, така щото

прочитът на тази книга да бъде полезен и спасителен.

Нека да започна с това, че в едно от своите послания Апостол Павел

се обръща към църквата в Ефес, казвайки:

“Затова и аз, като чух за вярата ви в Господ Исус и за любовта,

която сте показали към всичките светии, непрестанно благодаря на

Бога за вас, и ви споменавам в молитвите си, дано Бог на нашия

Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на

откровение, за да Го познаете...” 1

1 (Ефесяни 1:15-17)
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В началото на новозаветните времена, когато светът е противодействал

с огромна ярост на благовестието, не е съществувал Новият Завет, събран

по начина, по който ние днес го познаваме. Несъмнено - Църквата е имала

огромни изпитания при утвърждаването на чистото Христово учение.

Обикаляйки църквите, Апостол Павел е виждал как на много места Благата

Вест се опорочава и вместо Господ Исус Христос, като единствен прицел на

вярата, се е появил един друг “бог” - богът на идолите и сребролюбието,

богът на лицемерието и религиозната политика. Ето затова в молитвите на

Апостола е стояла неизменната нужда да ходатайства пред Небесния Отец,

тъй щото Той да даде “Дух на мъдрост и откровение” на християните,

за да бъде познаването им на Исус изобилно и всячески просветено. Исус,

разбира се, не остави Църквата Си сиротна и безпосочна. Евангелията,

написани от Матей, Марк, Лука и Йоан, както и посланията на Христовите

Апостоли бяха главната част от Божия план за утвърждаване на Христовото

Слово. Но като кулминация на това утвърждаване се яви отговорът на

Небесния Отец към молитвите на Апостол Павел - да даде Дух на мъдрост и

откровение на вярващите в Христос, тъй щото те добре да Го познават!

“Откровението на Йоан” е Словото от Бога, показващо Божия поглед

върху процесите в Църквата, Божията посока и направление за всички,

които обичат Истината и се гнусят от лъжата. Това “Откровение” е най-

дълбоката и всеобхватна мъдрост, най-святото и изчистено знание, давано

някога от Всевишния Бог на човешкия род.

Всеки, който държи в ръцете си Библията, има възможност да потопи

ума и сърцето си в тази велика и необикновена последна книга. Още

началните стихове в нея говорят за изключителното благоволение на

Святия Дух върху християните, които ще общуват с нея:

“Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това

пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо...” 2

Да се даде пространно тълкувание на съдържанието на тази книга не е

по силите на никой човешки ум. Нужни са твърде много духовни ключове и

велико Помазание от Святия Дух, за да станат разбираеми и достъпни

дълбочините на Божието Слово.

2 (Откровение 1:3)
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Все пак - тази книга е адресирана към човешките поколения. И ако

Господ е сторил това, Той е промислил за читателите Съвършен духовен

водител - Духът на Истината. Говорейки за Този Дух Апостол Павел казва:

“А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва

всичко, даже и Божиите дълбочини. Защото кой човек знае що има

у човека, освен духът на човека, който е в Него? Така и никой не

знае що има у Бога, освен Божият Дух. А ние получихме не духа на

света, но Духа, Който е от Бога, за да познаем това, което Бог е

благоволил да ни подари...” 3

Не умът ми, но Духът заинтригува сърцето ми, за да дръзна да пиша

тази книга. Започнах на вяра, убеден, че нещо непременно ще ми бъде

открито, прояснено, изявено. Така забелязах този влак на Спасението и

неговите спирки. Така и видях, че е останала само една от маршрута -

Филаделфия, и една, като фалшификат на лукавия.

А сега нека ви разкрия и ориентирите, които Духът ми даде:

Първи ориентир: “Откровението на Йоан” е пророческа книга.

Когато пристъпваме към прочит на “Откровението”, трябва да го

правим с нагласата, че четем Слово, пророкувано от Бога и показващо

какво ще се случи не само до Пришествието, но и след Пришествието на

Исус Христос.

Една от причините за липса на просветление при прочитане на

“Откровението” е читателската нагласа за общение с мемоари, тоест,

придобиването на информация за нещо древно, нещо отминало, което дава

на читателя поглед назад, а не поглед напред. Святият Дух няма да ни

просветли, ако ние не поискаме това. От огромно значение е да разберем,

че Небесният Отец не се вълнува от миналото. То е такова, каквото е.

Предлагайки ни “Откровението” Бог ни посочва бъдещето на нашия живот,

както и смисъла и прицела на нашата сърдечна вяра. Ето защо най-точният

подход и нагласа за общуването с тази пророческа книга е знанието, че

това е Божията програма за Спасение на човешкия род и осъждение на

дявола и неговите поклонници и слуги!

3 (1 Коринтяни 2:10-12)
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Втори ориентир: “Откровението на Йоан” е Слово с Вечна духовна

актуалност.

Твърде лекомислен и порочен се оказва подходът, с който теологията

се опитва да наложи своето светско клеймо върху Божието Слово. Имах

възможност да се запозная със съдържанието на наскоро публикуван

библейски речник. В него тълкуватели и теолози от гледището на

историческата наука излагат своите “за” и “против” произхода на една или

друга книга от Библията, едно или друго Апостолско послание. Навлизайки

в сложни съмнения и догадки относно авторствата и достоверността на

книгите от Свещеното Писание, тези “учени” или най-вече книжници нито

за миг не се опитват да разсъдят, че не човешки, а Божий е приоритетът за

утвърждаване на Неговото Слово.

Нещо повече - с научна тежест, дадена им не от Святия Дух, а кой

знае от кого, заявяват за “Откровението на Йоан”:

“Последната книга от Новия Завет, изобилстваща със символика,

каквато днес не се използва и за чието разгадаване вече не притежаваме

ключ. Тази символика е била разбираема по времето, когато е писана

книгата, така че авторът не изпитва нужда да дава пояснения...” 4

Според това определение на “учените” книгата е писана от човек, а не

от Бога. “Не притежаваме вече ключ.” - твърди писачът.

Ами хайде тогава да отпаднем от вярата и да се потопим в чрезмерна

скръб! Ето как практически някой се опитва да покаже, че Божието Слово

губи своята актуалност, понеже вече е неразбираемо, според авторите на

този речник. Подобни трактовки могат да правят само книжници, които

никога не са познавали и не са общували с Личността на Святия Дух.

Защото за Святият Дух Исус каза:

“А когато дойде Онзи, Духът на Истината, ще ви упътва на

всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе,

това ще говори, и ще в извести за идните неща...” 5

Именно “Откровението на Йоан” е книгата, в която Святият Дух ни

известява за идните неща.

На кого тогава да се доверим?

4 (Библейски речник, “Нов човек”)
5 (Йоан 16:13)
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На модерната теология или на “старомодния” Свят Дух на Бога?

На библейския речник или на Господ Исус Христос?

На Духа на Божието Слово или на плътския ум на духовно слепи

драскачи?

Теологът заявява:

“...авторът не изпитва нужда да дава пояснение...”

Това би могло да се възприеме и така:

“Духът на Истината не изпитва нужда да казва Истината!”

“Духът на Светлината не изпитва нужда да свети!”

“Духът на Благодатта не изпитва нужда да дава Благодат!”

Подобна трактовка и изобщо подобни внушения от подобни библейски

речници са не просто високоумие. По-скоро - това е лукавство на Сатана,

целящо да постави Словото на Живия Бог под знаменателя на историята,

целящо да хвърли укор срещу Духа на Истината, Който в Името на Исус

Христос може да ни открие всичко, даже и Божиите дълбочини. Подтекстът

на подобни теологически напъни търси ефекта на отказ от общение с

“Откровението на Йоан”:

“Нищо няма да разберете от тази книга. Ние нищо не разбрахме, та

вие ли ще разберете? Тя е пълна със символика за която няма ключ, така

че не си правете труда да я четете. Вътре ще срещнете змейове, зверове,

коне, скорпии и скакалци, от които ще ви се замае главата. Изобщо, Йоан

като е писал книгата, не си е давал сметка, че ще се чете от човеци.

Някога хората са я разбирали, но това е вече история...”

Господа теолози, никой не може да превърне в история Онзи, Който е

неин Творец. Не историята създава Бога, но Бог създава историята. Не Бог

свидетелства на историята, но историята свидетелства на Бога. Това става

ясно с думите, които някога възвести пророк Амос:

“Наистина Господ Йеова няма да направи нищо, без да открие

Своето намерение на слугите Си пророците...” 6

Няма година или век, които да не попадат под Словото на Живия Бог.

“Откровението на Йоан” е книга, в която се показват най-вече последните

времена преди Пришествието на Исус Христос, както и самото Пришествие

6 (Амос 3:7)



11

и последствията след това. Да се правят напъни за доказване, че тази

книга е неразбираема и заключена за последното поколение, значи да

бъде укорен Бог, че е престанал да мисли за Своята Църква и нейната

подготовка преди Грабването й от Исус.

Убеден съм, че размишленията, които ще прочетете тук, ще ви дадат

духовна проницателност и всяко поражение в умовете ви от светския

прочит на Библията, ще бъде изтрито от душите ви.

Нека никога не забравяме, че в Божието Слово са заключени Началото

и Краят. Нека знаем, че всичките думи в “Откровението”, са от Господ Исус

Христос, Който казва за Своите думи:

“Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да

преминат...” 7

Христовите думи са думи с Вечна духовна актуалност. Това са думи -

послания - към всеки човек на всяко време и място.

Трети ориентир: Обръщението на Исус Христос към църквите в Азия

показва критичния поглед на Божията Святост.

Бог не може да бъде изненадан с нищо. Той вижда всичко, което ще се

случи. Той от начало е видял всичко, което ще се случи. Когато четем

обръщенията към църквите в Азия ние се потапяме в оня поглед от Небето

към земята, при който ясно изпъкват невидимите от позиция на човека

процеси на израстване или оскверняване, на Святост или покваряване.

Независимо от факта, че от написването на “Откровението” са минали

деветнадесет века, духовните реалности не са по-различни от тогава. На

Бог не Му е нужно всеки месец да праща пророци към една или друга

църква или всеки месец да актуализира Свещеното Си Писание. Давайки

ни “Откровението на Йоан” Бог ни казва:

“Всички вие, независимо кога и къде сте се родили, в кой век

или в коя нация живеете, вижте и познайте църквата, под която

попадате, и духа, на когото служите. Дяволът няма да извърши

нищо повече от това, което Аз съм му допуснал да извърши и

Истинската Ми Църква няма да изглежда по никой друг начин,

7 (Матея 24:35)
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освен този, който Аз съм видял. Погледнете на себе си с Моя поглед

и намерете сърцата си под Моето благоволение и помазание...”

Някои могат и да не чуят този глас и да реагират по друг начин. Нека

да ви обясня какъв. Преди време ми се случи да слушам проповед на един

помазан Божий човек, който с убедителен пример искаше да изобличи

духовната безотговорност у някои християни. Примерът му почиваше

върху каламбура, която се получава, когато изпаднем в буквализъм, за да

оправдаваме несериозността си. Ето този пример:

“Някои от вас обичат да се оправдават по схемата:

Какво ме интересува “Посланието на Апостол Павел към Римляните”?

Който е римлянин - нека го чете! Аз съм софиянец! А доколкото ми е

известно Апостол Павел не е писал до софиянци... Същото мога да кажа и

за разните там Солунци, Галатяни или Ефесяни. И не на последно място -

аз чужди писма не чета...”

Робувайки на буквализъм някой може да пренебрегне обръщенията на

Духа към църквите, мислейки, че те не го засягат. Някой би сметнал, че

подобни обръщения са част от личната кореспонденция на Бог с различни

църковни лидери из Азия по онова време. Но нека знаем, че където и да се

намираме на този свят, ще имаме пред сърцата си велик духовен избор. От

едната страна ще стои лукавият и ще ни дърпа в тъмнината и греха. От

другата страна ще стои Господ Исус Христос и ще протяга ръката Си, за да

ни спаси. Голямата част от времето преди Второто Пришествие на Исус

Христос вече е преминала. Като най-ясно изявени са останали две спирки,

което подсказва, че в Божиите очи има две поколения християни, които

съответно попадат под две мощни духовни течения.

Първо поколение:

Християни в духа на Лаодикия, които не наследяват Господните

обещания, понеже са вързани от богопротивния религиозен дух.

Второ поколение:

Християни в Духа на Филаделфия, които попадат в Божия стандарт на

Святост, Вяра и Любов и Исус ще ги опази от времената на Голямата

Скръб.
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Вярвам, че ориентирите, които изявих тук, ще ви помогнат по-добре

да осъзнаете вашето място под духовното слънце. Убеден съм, че Святият

Дух ще премахне всяка сянка и преграда пред онези християни, които

желаят да пребъдват в мир с Бога и увереност до деня на Исус Христос.

Няма по-голяма радост в Божието Сърце от тази - вярващият в Исус да

облече сърцето и душата си в готовност за предстоящото грабване. Няма

по-голямо удовлетворение в Божието Сърце от това - с Божия Огън да

строшим оковите на религията, на тази властна говорителка на тъмнината.

Няма по-голяма надежда в Божието Сърце от тази - възможно най-голям

брой християни да очакват влака на Спасението на спирка “Филаделфия” и

да уловят мига, който са чакали цял живот.

В заключение на това предисловие искам да добавя още нещо. Със

сигурност на всички ни е познато радостното чувство, когато получим

очаквана вест от скъп приятел. Държим в ръцете си писмото, пропътувало

градове и километри, за да дойде при нас. Отваряме плика и очите ни

започват да четат редове, скъпи за сърцата ни. Макар и далеч, нашият

приятел е при нас. Всяка дума, буква и запетая, изписани от ръката му,

говорят за него. Макар и да е далеч от нас, неговото присъствие е дошло

със словото, което той ни е написал...

А сега нека да помислим. Този, Който ни възлюби и умря от любов към

нас, е дошъл при мен и теб. Дошъл е лично, като най-добър приятел, за да

ни покаже, че мисли за нас, че сме Му скъпи и Той желае винаги да

общуваме с Него. Нека да отворим очите си за това писмо от Вечността,

адресирано лично към нашите сърца. Нека да заживеем с мисълта, че

“Откровението на Йоан” е откровение от Исус Христос към всеки един от

нас. Нека да знаем, че това е едно писмо от Началника на Живота, от

Владетеля на нашите души, Който жадува за лична връзка с всяко човешко

сърце. Аз вярвам и зная, че днес е времето, когато Небесният Отец

изпраща хиляди пощальони, които да отнесат посланието от Исус до всеки

човек. Тази книга ще бъде един своеобразен опит в това отношение.

Вярвам, че чрез нея Святият Дух ще проговори в сърцата ви, за да ви даде

онова, от което най-много сте се нуждаели - Истинска, изобилна и

всячески просветена Любов.
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Вярвам, че Святият Дух ще ви запечата като огнени филаделфийци на

дланите на ръката Си. Защото днес е последен ден и във всеки час, минута

и миг може да настъпи Грабването. А единствената църква, на която Бог

даде обещание, че ще бъде опазена от времената на Голямата Скръб, е

Църквата с име “Филаделфия”, Църквата на братската Любов.

Църквата, като стълб и подпорка на Истината!

Лаодикия или Филаделфия?!!

Нека Бог ви даде един по-добър отговор на този въпрос, една по-

добра надежда, изчистена от религиозни предразсъдъци и страхове.

Бог да ви благослови!

Авторът
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I. ИЗПИТАНИЕТО

Една от най-великите отговорности пред Ранната Христова Църква бе

свързана с нейното утвърждаване. Огромната Благодат и Сила, с които

Святият Дух помаза служението на Христовите Апостоли, направиха така,

щото Божието Дело на този свят се разрастваше бързо и категорично. Не

може да не забележим удовлетворението, с което Апостол Павел, пишейки

на християните в Рим, заявява:

“...до всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призвани да

бъдат светии: Благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашият Отец, и

Господа Исуса Христа. Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исуса

Христа за всички ви, гдето за вашата вяра се говори по целия

свят...” 8

Пред погледа на цялото Небе, пред очите на милиони и милиарди

свидетели Бог извършваше Своето Свято Дело, като утвърждаваше с

Присъствието Си велика Църква с голямо число Христови последователи.

Естествено бе на тази Божия активност Сатана да противопостави цялата

хитрост и коварство, на които бе способно сърцето му. Въпреки паниката и

объркването, които бяха настъпили сред силите на тъмнината, когато Исус

Христос възкръсна, бе налице едно окопитване, една нова стратегия срещу

свидетелите на Живия Бог. Така, наред с удовлетворението, в сърцето на

Апостол Павел се появи и безпокойство за много от вярващите в онези

времена. Това ще видим в думите на Христовия слуга, който в посланията

си пита:

“Вие вярвахте добре; кой ви попречи да не бъдете послушни на

истината? Това убеждение не беше от Онзи, Който ви е призовал.

Малко квас заквасва цялото тесто...” 9

Налице беше едно изпитание пред Църквата. Изпитание, в което тя

трябваше ясно да покаже дали служи и се покорява на Истината. Дяволът

отново беше прибягнал до най-изпитаните си средства и методи - чрез

малко “квас” да заквасва цялото тесто, тоест, чрез дребни на пръв поглед

8 (Римляни 1:7-8)
9 (Галатяни 5:7-9)
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заблуди да осквернява и покварява Святостта и Чистотата на служенията в

Името и за Делото на Христос. Сам Господ в земния Си Път многократно

предупреждаваше последователите Си:

“Как не разбирате, че не заради хляб ви казах да се пазите от

кваса на фарисеите и садукеите? Тогава те разбраха, че не им

заръча да се пазят от хлебен квас, но от учението на фарисеите и

садукеите...” 10

Фарисейската “правда” беше на път да простре влиянието си и върху

Христовото учение, както бе правила това с Моисеевия Закон и пророците.

Такава бе остротата от предупреждението на Апостол Павел. Галатяните

трябваше сериозно да се замислят какво може да им струва, ако търпят

влиянието на фарисейското учение около себе си. Исус нееднократно

изобличаваше лукавството на фарисейския квас. Неговите думи точно

показваха на кой бог служат фарисеите:

“Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото приличате

на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са

пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Също така и вие

отвън се виждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с

лицемерие и беззаконие...” 11

Внимателният поглед на Апостол Павел беше забелязал как именно

този квас се промъква неусетно в църквите, за да задуши Истината и да

превърне вярващите в жертви на сатанинското лукавство. В историята на

Църквата няма по-голямо изпитание от борбата с фарисейския квас.

Предстои ни в тази книга да направим аутопсия на този квас. Това ще

сторим като разсъждаваме върху изобличителното Слово на Исус Христос,

отправено към Лаодикийската църква. Ние ще разсъждаваме върху това

изобличение ред по ред и стих по стих, за да бъде изобличена ясно и

категорично личността, която е причинител на покварата и злото в тази

църква.

А сега още няколко думи във връзка с изпитанието. Един от основните

Божии принципи, който винаги действа върху Неговите хора, е наложеното

изпитание. Няма Божий човек, който да не е имал изпитание в живота си.

10 (Матея 16:11-12)
11 (Матея 23:27-28)
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Апостол Яков говори, че “изпитанието на нашата вяра произвежда

твърдост…” Ние сме призвани от Исус да бъдем твърди против дявола.

Но, погледнато от друга страна, изпитанието има ефекта на дразнител на

имунната система, която предпазва тялото от всяка зараза. Издържайки

изпитанията ние показваме на Бог, че усвояваме именно Неговата Сила,

защото човешка сила не би могла да издържи на изпитания от Бога.

Издържайки изпитанията ние показваме на Бог, че сме достойни да носим

Името на Неговия Син. Всеки от нас е длъжен да вдигне кръста си, за да

следва Исус и да понесе с твърдост бурите в живота си. За съжаление още

в онези времена се появиха хора, които решиха да отбягват изпитанията,

да търсят лесни формули и заобиколни пътища към Небето. Това бяха

първите отцепници и проводници на гибелни ереси. Тяхното поведение и

общение беше равносилно на зараза в Христовото Тяло. Бог видя това и

реакцията Му бе моментална. Той задвижи имунната система на Църквата,

като наложи едно огромно изпитание за вярващите и капан за еретиците и

отцепниците. За този факт Апостол Павел написа:

“И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да

повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали

истината, а са имали благоволение към неправдата...” 12

Категоричен свидетел на църква, неиздържала изпита по Святост и

попаднала в капана на Божия Гняв, се оказа Лаодикийската църква, за

която ще разсъждавам в следващите глави.

12 (2 Солунци 2:11-12)
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II. ХЛАДИНАТА НА ЛАОДИКИЯ

Ето с какви думи Исус се обръща към Апостол Йоан:

“До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин,

верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е

създал. Зная делата ти, че не си студен нито топъл. Дано да беше ти

студен или топъл. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен,

ще те повърна из устата Си...” 13

Първото, върху което ще се спрем, е определението, което Исус дава

за Себе Си, когато се обръща към Лаодикийската църква. Той нарича Себе

Си “Амин, верният и истински свидетел…” Това определение има

дълбоко значение и смисъл. Четейки обръщенията към различните църкви,

ще забележим, че към всяка от тях Исус използва някакво определение за

Личността Си. В случая Той се явява като свидетел, наблюдавал делата на

една църква. Неговото свидетелстване е подсилено с думата “Амин”,

която в смислов превод означава нещо “сигурно, непременно, пребъдващо

и вярно”. Като се има предвид каква съдба е отредил Исус за тази църква,

се разбира и причината Той да нарича Себе Си “Амин”.

Възниква обаче въпросът:

Защо Исус нарича Себе Си свидетел на делата на тази църква?

Явно е, че Божията Воля не свидетелства в тяхна полза, а ги

изобличава. Много просто. Когато някъде предстои съдебен процес и

осъждане на престъпник, тогава съдията извиква свидетели, които да

свидетелстват против него, тоест, да потвърдят пред събранието, че делата

му заслужават осъждение. Другата причина Исус да се нарича “свидетел”

се крие във факта, че едно от най-характерните свойства на сатанинското

коварство е да внушава лъжлива сигурност на слугите си. (”Давай, не бой

се! Никой няма да те види!”) А в един от псалмите ясно се разкрива тази

тактика на дявола и най-вече поведението на слугите му:

“Те бъбрят, говорят надменно; всички, които вършат беззаконие,

се хвалят. Те съкрушават людете Ти, Господи, и притесняват

наследството Ти; убиват вдовицата и чужденеца и умъртвяват

13 (Откровение 3:14-16)
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сирачетата. И казват: Господ няма да види, нито ще обърне

внимание Якововия Бог. Разсъдете вие безумни между людете! Вие

глупави, кога ще поумнеете? Оня, Който е поставил ухото, не чува

ли? Който е създал окото, не вижда ли? Оня, Който вразумява

народите, Който учи човека знание, не изобличава ли?” 14

Господ Исус Христос вижда всичко! Неговият поглед е навсякъде!

Той е свидетел против мерзостите, извършени от тази църква и затова

й изявява Истината, колкото и горчива и изобличителна да е тя. А Божията

Истина категорично не е съгласна с делата на Лаодикийската църква.

Дела, които Бог определя като хладни, тоест, нито топли, нито студени.

Важното в Божия критерий е обръщението:

“Дано да беше ти студен или топъл…”

Тези думи сами по себе си показват, че дори студенината не е толкова

противна на Бога, както хладината.

Как да разбираме това?

Ключът към разбирането на този стих откриваме в “Евангелието от

Матея” където Исус предупреждава:

“...понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството

ще охладнее...” 15

Христовата Любов е Огънят в Църквата!

Огън, който трябва да разпалва сърцата на хората!

Но виждаме, че при Лаодикийската църква няма и спомен от Любов,

понеже тя не просто не е огнена, но дори не е и топла. Същевременно

обаче тя не е и студена, тоест, не иска да признае, че няма Любов и не

афишира омразата като Слово и прицел на сърцата. Оттук следва изводът,

че тази църква само говори за Божията Любов, но не я проявява. Тази

църква обича да говори за Святост, но такава няма. Тази църква обича да

пледира за Истина, но делата й не свидетелстват в полза на Истината.

Членовете на тази църква, (както ги е забелязал Апостол Павел) имат вид

на благочестие, но са отречени от силата му. Тази църква просто е хладна.

Нека сега да разберем в какво се изразява опасността от хладината. За

тази опасност Исус е предупредил в “Евангелието от Матея”:

14 (Псалом 94:4-10)
15 (Матея 24:12)
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“На Моисеевото седалище седят книжниците и фарисеите;

затова всичко, що ви заръчат, правете и пазете, но според делата

им не постъпвайте; понеже говорят, а не вършат...” 16

От тези размишления разбираме, че хладината е лукаво скритият

фарисейски квас в Църквата, тоест, богослужение на думи, а не на дела.

Хладината е изключително опасна и смъртоносна. Нейният ефект иде от

факта, че хладните църкви са добре дошли в света. В тях няма гонение,

понеже няма сблъсък с дявола. В тях има само показност и лицемерие.

Ние добре трябва да запомним, че двубой с дявола има само там,

където се проявяват Делата и Плодовете на Христовата Любов. Основата

на всяко богослужение е утвърждаването на вярата в Исус Христос. Но

вярата не се състои в думи. Вярата не е словесна еквилибристика. За тази

най-велика духовна връзка с възкръсналия Спасител Апостол Яков ни

провокира с думите:

“Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма

дела? Може ли такава вяра да го спаси? Ако някой брат или някоя

сестра са голи и останали без ежедневна храна, и някой от вас им

рече: Идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им

дадете потребното за тялото, каква полза? Така и вярата, ако няма

дела, сама по себе си е мъртва...” 17

Лаодикия е църква на мъртвата вяра. Затова е съвсем естествено

предупреждението на Исус, че ще я повърне из устата Си. Нека всеки от

читателите на тази книга да помоли Бог за придобиване на духовна

чувствителност, с която да долавя топлината или хладината в църквата, в

която се намира. Това не е толкова трудно, защото всички притежаваме в

себе си невидими духовни сензори, които реагират много точно.

Не сме ли изпитвали върху себе си хладината? Не се ли е случвало

някой да ни приеме хладно или да реагира хладно на присъствието ни?

Да! Така е наистина?

Същият симптом днес се забелязва и в много църкви. Това може да ни

учуди и да ни накара да си зададем доста въпроси.

Защо, например, една църква е хладна?

16 (Матея 23:2-3)
17 (Яков 2:14-17)
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Отговорът не е толкова лесен. Хладината не е просто факт. Хладината

е признак за огромно беззаконие в Църквата! Любовта на мнозинството от

вярващите няма да охладнее просто така... Исус казва, че това е следствие

на умноженото беззаконие. Следващият пример ще ни даде представа как

се реализира беззаконието в църквите:

Поставяме на печката една тенджера, пълна с вода. Изчакваме водата

да кипне, а след това я сваляме от горещата плоча. За един период от

време водата е гореща. След това под въздействието на околната среда,

тоест, температурата на въздуха, водата започва да изстива. Идва един

момент, когато тя е хладка, тоест, нито топла, нито студена. Ние няма да

сложим водата в хладилника, за да замръзне, но няма и да я върнем на

горещата плоча, за да се стопли. Водата ще бъде хладка...”

А сега нека да разтълкувам този пример. Всеки един компромис с Бог

и Божието Слово намалява допирните точки между Огъня на Христос и

сърцата на вярващите. Идва един момент, когато беззаконието е толкова

голямо, че на практика вече няма допирни точки между Бог и вярващите.

Колкото по-голямо става беззаконието, тоест, несъгласието ни с Божиите

принципи на Святост и Истина, толкова по-малка става възможността на

Духа да въздейства върху сърцата ни. Затова Павел ни напътства с думите:

“Духа не угасвайте...” 18

Така казва Христовият Апостол, но някои просто решават да действат

според както им казва плътта. Тогава със сигурност при тях идва духът на

Лаодикия, за да ги държи хладни. Друго свойство на хладината, върху

което искам да разсъждаваме, е нейното изключително бързо нарастване.

Вярвам, че всички познавате по-известните алгебрични функции, като

събиране и изваждане, умножение и деление. И най-слабият ученик би

сметнал, че десет по десет е по-голямо от десет плюс десет. Исус ни

предупреждава, че беззаконието не просто ще се увеличи, а ще се умножи.

Колкото и страшно да изглежда това, то има своето духовно обяснение,

макар голяма част от християните да не го знаят. Нека ви го разкрия!

Отново ще се върна на Божиите думи към Лаодикийския служител:

“Дано да беше ти студен или топъл...”

18 (1 Солунци 5:19)
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Тази дума “дано” в Божиите уста в никакъв случай не отговаря на

Божия критерий. По-скоро - на Божията Милост. Ето защо нито топлите,

нито студените влизат в Божието одобрение.

Учудихте ли се? Аз също се учудвах, когато Святият Дух говореше в

сърцето ми по този въпрос. Но вижте какви думи ми каза Той:

“Стефане, запомни, че топлината не може да променя, а само

да подсказва, че е възможна промяна. Ако ти си на някое топло

място, то ще ти бъде топло, докато си на топлото. Но когато

излезеш на студено, тогава и топлото ще си отиде така бързо, както

си го получил. Знай, че топлината свидетелства за присъствието на

Христос, но тя самата не е Христос.

Христос не е топлината! Христос е Огънят!

Аз не ви искам топли или студени!

Аз ви искам огнени!

Топлината не може да донесе промяна!

Промяната идва от Огъня!

Не бъдете като Лот, който търсеше топлината на Авраам и

благословенията му, защото накрая ще се окажете в някой Содом и

насилниците ще искат да ви убият.

Бъдете като Авраам, за да се упражнявате и подвизавате в

стъпките на истинската библейска вяра...”

Моля ви да разберете това, което сега ви пиша. То не е мое, защото не

съм си го измислил сам. Съществува едно духовно ехо, което остава след

като на вярващите се проповядва Исус Христос. Представете си го по друг

начин. Вие държите запалена главня и я размахвате към ближните си.

Какво усещат те?

Естествено - топлината от огъня, с който е запалена главнята. И когато

вие си тръгнете, тогава идват коментарите за “ехото” от Огъня, а не за

Самия Огън. Само че Господ желае да улавяме не ехото, а Него Самия,

Помазаника, Истинския, Верният, Огненият. Не направим ли това, то ще

живеем живот на приливи и отливи. Стане ни хладно - отидем на църква.

Стоплим се и излезем сред студа на света. Отново ни стане хладно - хайде

пак на църква! Пак се стоплим - пак излезем в света. Така няма да
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стигнете до никъде. Така ще се специализирате да проявявате вашата

човещина, собствения ви хуманизъм, но не и Христовата божественост.

“Но как да приема Огъня, а не просто топлината?” - ще попита някой.

Ами разсъди, че когато влезеш в Огъня, ти просто ще изгориш!

Готов ли си на това?

Ще се пожертваш ли?

Ще дадеш ли всичко от себе си в Божията ръка?

Когато бъде изправен пред две възможности - да даде или да получи -

човек винаги с голяма охота казва:

“Дай!”

Човешкото естество се е научило повече да иска, отколкото да дава. В

хладните църкви човек не се сблъсква с проблема на саможертвата. Там

никой не му показва как да вдигне кръста си, за да следва Исус, просто

защото лидерите на тези църкви не дават такъв пример и не проповядват

такъв път. Там обикновено се проповядва “ехото” от Исус, а не Самия Него.

Не е лесно да се следва Назарянина, но затова пък не е никакъв проблем

да си мислим, че Го следваме... Тази формула напълно пасва на сърцата на

много хора и затова хладните църкви винаги са с огромна членска маса,

вървяща по многовековния широк път на религията.

Друго свойство на хладината, с което ще приключа тематичната

насока, е един, както физичен, така и строго духовен факт. Вече казах, че

топлината е свойство на Огъня, който в духовния си преобраз е

Присъствието на Христовата Любов. Пълен антипод на този Огън ще бъде

студът, тоест, омразата на света и дявола. От това можем да направим

извода, че хладината свидетелства за наличието на студ! Студът без

проблеми намира съгласие с нея! Естествено е желанието на лукавия да

залича хората в заблуда и тъмнина. Неговите успехи се коват в хладните

църкви защото последните са твърде притегателно място за лековерните

души. Говорейки за това Апостол Йоан казва:

“Те (хладните църкви) са от света, затова светски говорят и

светът тях слуша. Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша;
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който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на

истината и духа на заблудата...” 19

Моля ви много внимателно да отворите ушите си за думите на

Апостола. Той казва, че “който познава Бога, нас слуша...”

Но какво значи да познаваш Бога? Да знаеш как се казва?

Не е достатъчно! Аз, например знам как се казва президентът на САЩ,

но не го познавам. Да признаваш съществуването Му? Не ти е достатъчно!

И да Го признаваш, и да не Го признаваш, Той е! Какво тогава?

Просто – следващият стих от посланието на Апостол Йоан:

“Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога;

и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога...” 20

И сега вижте, че Йоан казва “по това (по Божията Любов, по Огъня в

сърцата ни, по огнените проповеди) разпознаваме духа на истината и

духа на заблудата…” Защото “те”, хладните църкви, ще ви говорят от

Библията, но в думите им няма да има Любов, няма да има Огън и словото

им ще бъде низ от теология и високоумие, “мед, що звънти или кимвал,

що дрънка…” Но ако вие се изпълните с Божия Огън, то тогава ще бъдете

намразени, тоест, Сатана ще изпрати една силна струя студ, за да угаси,

ако е възможно, Божията Любов в сърцата. Омразата и гонението против

Христовите последователи свидетелстват в най-пълна степен коя църква е

угодна на Бог и коя - на дявола. Има църкви, чиито лидери ще видим не

някъде другаде, но в света. Те се ползват от огромен светски интерес и

благоразположение. Защо? Защото светът е усвоил перфектно номерата на

Пилат Понтийски - да си измива ръцете, успокоявайки се, че е прогресивен

и толерантен към правото на вероизповедание за всеки човек. Но пред

това право винаги се поставят удобните модели на хладните църкви. Не би

могло да бъде другояче, защото Словото учи, че:

“...ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия...” 21

 Хладината е основният белег на днешния Фарисеизъм.

19 (1 Йоаново 4:5-6)
20 (1 Йоаново 4:7)
21 (1 Йоаново 5:19)
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III. БОГАТСТВОТО НА ЛАОДИКИЯ

Богатството е най-естественото нещо, към което се стреми човек. Да

бъдеш богат - това значи да притежаваш в изобилие нещата, към които се

стремиш. Човек най-често свързва богатството с благоденствие и успех и

това е напълно естествено. Исус не отрича, напротив - насърчава човеците

да събират богатства. Нека прочетем Неговите думи в потвърждение на

това:

“Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда

ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си

съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето

крадци не подкопават нито крадат; защото гдето е съкровището ти,

там ще бъде и сърцето ти...” 22

Предстои да разберем към какви богатства се стреми Лаодикийската

църква. Като основна причина за отхвърлянето на тази църква Христовият

Дух предупреждава:

“...ще те повърна из устата Си. Понеже казваш: Богат съм,

забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният,

нещастен, сиромах сляп и гол...” 23

Когато критичният поглед на Бога определя една църква като окаяна,

нещастна и сиромашка, то това показва, че тя по категоричен начин се

разминава с препоръките, които дава Исус за придобиване на богатства.

Самочувствието на тази църква не идва от богатства в Небето, защото ако

имаше такива Бог щеше да я похвали и насърчи. “Молците”, “ръждата”

и “крадците” свидетелстват за нетрайността на богатствата, придобити от

Лаодикия. Искам да знаете, че още в самото начало, при самото зараждане

на Християнството съществува огромна конфронтация между Христовите

Апостоли и пленниците на Лаодикийския дух. Категорична илюстрация на

този сблъсък ще видим в посланието на Апостол Яков, който заявява:

“Дойдете сега вие богатите, плачете и ридайте поради

бедствията, които идат върху вас. Богатството ви изгни и дрехите

22 (Матея 6:19-21)
23 (Откровение 3:16-17)
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ви са изядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха, и

ръждата им ще свидетелства против вас и ще пояде месата ви като

огън...” 24

Между този стих от посланието на Яков, препоръката на Исус за

придобиване на богатства в Небето и стихът от Откровение 3:16-17 има

изключителна духовна връзка. Много християни не са се вслушали в

думите на Господ Исус и са събирали богатствата си на погрешното място.

Изобличението на Яков е естествено потвърждение, че онова, за което

Спасителят е предупреждавал, се е случило. Появили са се молци и ръжда.

Появили са се и крадци, които подкопават и крадат.

Ние няма да разберем колко отговорно е това, ако не размишляваме

върху духовното, скрито в думите на Яков. Три са белезите на пораженията

от богатствата на Лаодикия, върху които искам да разсъждаваме:

Първи белег: Дрехи, изядени от молци.

Втори белег: Ръжда по златото и среброто.

Трети белег: Присъствие на крадци, които подкопават и крадат.

Нека да се спра върху първия белег. Едно от най-великите богатства

на вярата в Исус са дрехите на християнина. Тук дядо поп може много да

се зарадва, но думите ми не са плътски. Аз няма да говоря за раса или

епитрахили, мантии или туники. Дрехите, за които ще разсъждавам, са

духовни. Така, както една дреха променя впечатлението ни от тялото на

човека, така Учението на Господ Исус променя духовното ни естество.

В “Посланието към Ефесяните” Апостол Павел говори за новите ни

дрехи, казвайки:

“...понеже сте чули, и сте научени от Него, (както е Истината в

Исуса) да съблечете, според предишното си поведение, стария

човек, който тлее по измамителните страсти, да се обновите в духа

на своя ум, и да се облечете в новия човек, създаден по образа на

Бога в правда и святост на Истината...” 25

От този стих разбираме какви са превъзходствата на духовната дреха.

Святостта и Истината са нишките, от които е изтъкано новото ни естество,

новата ни духовна дреха. В изобличението от стиха на Яков се говори, че

24 (Яков 5:1-3)
25 (Ефесяни 4:21-24)
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дрехите на богаташите са били изядени от молци, което, свързано с

предупреждението на Исус, дава представа, че тези хора са събирали

съкровища на земята, “където молец ги пояжда…” Остава да разберем

какъв е този молец. Това не е молец, против който ще си купим нафталин

на пазара и ще поръсим дрехите в гардероба. Това е един друг молец с

пояждаща сила, за когото в “Псалмите” е казано:

“Когато с изобличения наказваш човека за беззаконието му, Ти

разваляш като молец красотата му...” 26

Виждате ли защо идват Божиите изобличения?

Поради беззаконие, поради “умножено” беззаконие. Не е възможно

да съществува Святост и Истина там, където тежат Божиите изобличения.

Бог не застава като свидетел зад подобно служение, но свидетелства

против него, понеже то се е вплело в беззаконие и лицемерие. Именно

затова дрехите на богатите са поядени от молци. Тяхната голота личи

отдалеч и те не са способни да бъдат служители на Христос.

А сега да обърна внимание на втория белег. Яков казва, че ръждата е

пояла златото и среброто на богатите. Твърде наивен и безполезен ще се

окаже опитът да тълкуваме този стих, опирайки се на плътските си

представи и логика. Знаем, че златото и среброто са благородни метали,

които не ръждясват. Но за да казва Яков, че ръждата е пояла златото и

среброто на богатите, то несъмнено го е направил, за да се разбере, че

става дума не за плътските, а за духовните богатства. Нека поясня това.

Разкривайки ни колко е ценна мъдростта от Бога, Соломон в своите притчи

говори от нейно име, казвайки:

“Богатството и славата са с мене; да! трайният имот и правдата.

Плодовете ми са по-добри от злато, даже от най-чисто злато, и

приходът от мене е от избрано сребро. Ходя по пътя на правдата.

Всред пътеките на правосъдието, за да направя да наследят имот

тия, които ме любят, и за да напълня съкровищницата им...” 27

В тези стихове се говори за Божии хора, които наследяват имот и

пълнят съкровищниците си с най-чисто злато и сребро.

Но какво значи да наследиш богатство?

26 (Псалом 39:11)
27 (Притчи 8:18-21)
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Това означава, че Някой ти го е завещал и ти ползваш от Неговото

завещание правото си на наследник. Така разбираме, че Новият Завет на

Господ Исус Христос е Златото и Среброто от Небето, с които ние пълним

съкровищниците на нашите сърца!

Но виждате ли, че златото и среброто на богатите са ръждясали?

За какво говори това?

Ето отговорът:

В стремеж към земна слава и светски блясък тези хора са прегърнали

извратената мъдрост! Те са създали възможно най-лукавите интерпретации

на Божието Слово! На това свидетелства и Апостол Павел, който казва:

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

благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания и

несмисленото им сърце се помрачи...” 28

Ръждата свидетелства за изгубено благородство. Златото е сменено с

желязо, с метал от железарската пещ на дявола. Така, както благородните

метали не ръждясват, така не ръждясва и благородното учение на Исус

Христос. Но ако някъде се е появила ръжда, то това е признак, че Истината

от Бога е подменена с лукавството на Сатана, тоест, Новият Завет на Исус

Христос е подменен със стария фарисейски квас! Небесното Царство на

Божия Син е подменено с евтини дяволски фалшификати! Именно това е

причината, обръщайки се към Лаодикийската църква, Исус да каже:

“...съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за

да се обогатиш, и бели дрехи (другите са изядени от “молци” - б.а.) за

да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота...” 29

Единствено Златото, пречистено с Огън, показва, че то е наистина

благородно. Казано по друг начин:

Ако Новият Завет на Исус е Златото от Небето, неговото благородство

личи и се доказва само там, където се проявява Огънят, тоест, Христовата

Любов! Проявявайки Любовта християнинът не само притежава пречистено

Злато, но се облича и с белите дрехи на Святостта и Правдата!

Всички църкви, които наричат себе си Христови, имат Златото от

Небето, тоест, Новият Завет на Господ Исус Христос, но малцина са онези,

28 (Римляни 1:21)
29 (Откровение 3:18)



29

които пречистват това Злато с Огън. Малцина са църквите, в които има

съвършена спойка между вяра, Слово и Любов. Нека запомним:

Новият Завет не може да спаси нито една душа, ако Любовта към

ближните и Бога не свидетелства за неговата сила!

Най-страшното проявление на Лаодикийския дух е да отнема Любовта,

да угася Духа в сърцата на християните. Така църквата, в която липсва

Божията Любов, наистина се превръща в окаяна, нещастна, сиромашка и

гола.

Ето, че стигам до последния белег. Белегът, свързан с присъствието на

крадци, които подкопават и крадат. Едва ли има по-голямо проклятие от

това - да бъдещ постоянен обект на крадци и разбойници. Но именно на

такива е станала обект Лаодикийската църква. Те са прострели ръцете си

към нейните богатства и са я направили сиромашка и окаяна. Когато Исус

предупреждава да опазваме богатствата си от крадци, Той няма предвид

земните богатства. Сам Яков говори за това, като казва:

“Не избра ли Бог ония, които са сиромаси в светски неща,

богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тия,

които Го любят?” 30

Светските богатства никога не са били нещо толкова важно, че да

имат някакъв приоритет в Божиите очи. Опасно става тогава, когато

дяволът започне да подкопава и краде духовното и нетленното, сиреч

Истинското богатство на една църква.

Предстои ни да разберем как се реализира крадливата същност на

дявола. От думите на Исус различаваме два стратегически принципа на

Лаодикийския дух:

Първи принцип: Подкопаване

Втори принцип: Кражба

Нека започна с подкопаването. Какво представлява то? За да се

превземе една духовна крепост, каквато е Църквата, е нужно да бъдат

подкопани нейните основи. Тогава тя става нестабилна и неустойчива и

крадецът лесно влиза през портите й. Но какво са основите?

За тях Апостол Павел написа:

30 (Яков 2:5)
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“Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз

положих основа; а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как

гради на нея. Защото никой не може да положи друга основа, освен

положената, която е Исус Христос. И ако гради някой на основата

злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всекиму

работата ще стане явно каква е; защото Господният ден ще я изяви,

понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата

на всекиго каква е...” 31

Това е един от стиховете, даващи най-дълбоко познание за строежа на

Църквата. Апостол Павел по много категоричен начин е показал два вида

“строителен материал”. Първият е от злато, сребро, скъпоценни камъни,

тоест, благородните неща, показващи чистотата и съвършенството, дошли

чрез Духа. За тези скъпоценни камъни писа и Апостол Петър:

“...вие, като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да

станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви,

благоприятни на Бога чрез Исуса Христа...” 32

Така изглежда Църквата, чийто строител върши Божията Воля!

Църква, споена от Злато и Сребро, тоест, Учението на Христос, и

скъпоценните камъни, тоест, душите на християните, шлифовани от

Божията Благодат и свързани в Божията Любов.

Забелязваме, че Апостолът говори за още един строителен материал,

оприличен на “дърва, сено и слама”. Естеството на последните три

показва, че те не могат да устоят на огъня, но ще станат на пепел. Някой

може да попита какво правят “дървата” в стиха на Павел, след като на

много места Исус определя вярващите като дървета, даващи плодове.

Конфликт няма!

Павел говори за “дърва”, а не за дървета! Характерно за дървата е,

че те вече са отрязани и не получават живот от корена.

Разбирате ли колко дълбоко знание ни дава Апостолът?

Запомнете, че дървата, сеното и сламата са трите стратегически

фактора на дявола, чрез които той подкопава основите на Църквата!

31 (1 Коринтяни 3:10-13)
32 (1 Петрово 2:5)
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Нека продължа със “сеното” и “сламата”. В своята духовна същност

те са присъствието на човеци, за които вярата в Исус е начин да се

обогатят, да я превърнат в пресметливост и гнусна печалба. Основание за

този извод дават следните стихове от посланието на Яков:

“Братът, който е в по-долно състояние, нека се хвали, когато се

въздига, а богатият - когато се смирява, понеже ще прецъфти като

цвета на тревата. Защото слънцето изгрява с изсушителния вятър,

тревата изсъхва, цветът й окапва, и красотата на изгледа й изчезва:

така и богатият ще повехне в пътищата си...” 33

Не са ли сеното и сламата преобраз на повехнали в стремежите си

човеци? Не са ли признак на неразумен строеж от някой заспал пастор,

който в желанието си да се обогати и да ходи по екскурзии тук и там, е

престанал да забелязва скъпоценното за сметка на суетното? И накрая -

присъствието на печалбари и пресметливи богаташи не подкопава ли

доверието в тази църква? Не става ли съблазън и проводник на дяволска

воля? Не стават ли всички проповеди едно желание да измъкнеш колкото

се може повече от кесиите на хората?

Да! Такова е подкопаването на Църквата!

То се получава тогава, когато пастирите престанат да слушат думите

на Исус и от амвона започне да проповядва Господин “Големи пари”,

Господин Просперитет и най-вече - Господин “Сено и Слама”. Ето затова

Апостол Павел казва, че строежът на всяка църква ще се изпита с огън,

тоест, с Божията Любов. Любовта е Истинският и точен свидетел за

материала, от който е съградена църквата.

А сега да обърна внимание и на кражбата. Как се реализира тя?

Преди всичко - дяволът краде две неща:

Първо: Той обича да краде даванията на християните.

Второ: Крадейки даванията, той краде и благословенията.

Ние трябва да разбираме, че кражбата е възможна само там, където е

налице подкопаване. Няма ли подкопаване – няма кражба. Това е духовен

принцип, действащ в абсолютна ненарушимост. Мнозина от нас си мислят,

че е важно да дават пари за благоуспяването на Евангелието.

33 (Яков 1:9-11)
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Правилно, така е!

Но още по-важно от това, че даваш пари, е да знаеш дали ги даваш на

правилното място. Най-лесният начин да обеднеете е да започнете да

давате пари в служение, в което Бог не благоволи, в което е извършено

подкопаване. Единствената почва, която възвръща тридесет, шестдесет и

стократно вашите финанси, е Евангелието. Имам предвид – Евангелието на

Господ Исус Христос, а не интересът на лъскави теолози и семинаристи.

Нека сега да прочетем едни Господни думи, които показват наличието

на крадец в Църквата:

“Ще краде ли човек Бога? Вие, обаче, Ме крадете. Обаче

думате: В какво Те крадем? В десятъците и в приносите. Вие сте

наистина проклети, защото вие, да! целия тоя народ Ме крадете.

Донесете всичките десятъци във влагалището, за да има храна в

дома Ми, и опитайте Ме сега за това, казва Господ на Силите, дали

не ще ви разкрия небесните отвори да излея благословение върху

вас, тъй щото да не стига място за него...” 34

Виждате ли, че даването е подчинено на една единствена цел - да има

храна в Божия Дом! Изпитвайте се, когато давате! Защото някои дават не

за храната в Божия Дом, а за новия мерцедес на църковния лидер.

Но мерцедесът няма да ви върне стократно финансите!

Той ще ви глътне стократно финансите!

Храната в Божия Дом е тази, която възвръща сърцата! Проповядването

на Живото Божие Слово е това, което обогатява и телесно, и духовно!

Когато дяволът започне да краде даванията ни, тоест, когато вместо да

дадем лепта за благоуспяване на Господното дело, я разпиляваме по земни

и суетни желания, пасторски и презвитерски амбиции за блясък, тогава

постепенно обедняваме, без да забелязваме защо.

Но къде е дяволът тука? - ще попита някой.

Отговорът е, че дяволът е именно в нашето нежелание да посветим

благата си на Исус, а често да се респектираме от човеци.

34 (Малахия 3:8-10)
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Нека ви обясня това. Наскоро Бог ми отвори врата за проповядване

във Варна. Там една сестра ми зададе въпрос, на който нямах отговор, но

започнах да отговарям с вяра и Бог напълни устата ми. Тя ме попита:

“Как действа принципът левицата да не знае какво прави десницата?”

Получим ли отговор на този принцип, ние получаваме съвършена

защита от крадеца Сатана. Погледнете ръцете си. Имате и лява, и дясна.

Каквото прави лявата, дясната го знае и каквото прави дясната, лявата го

знае. Те действат в синхрон. Но Исус е категоричен:

Левицата не трябва да знае какво прави десницата!

Истината е, че думите на Исус са духовни. Нека и аз духовно ви

обясня този принцип. Когато погледнем тялото си, ще видим, че то има

както лява, така и дясна половина. От лявата страна се намира нашето

сърце. От дясната страна - нашата сила и дела. Причината Исус да казва,

че левицата не бива да знае какво прави десницата се крие в това, че ако

сърцето ни иска да знае какви са делата ни, то просто желае да се облече

с тези дела и да отдаде слава на себе си!

Когато обаче вършим делата си, (в случая даване на милостиня) в

тайно, тогава само Бог вижда мотивът ни, а сърцето ни не приема тези

дела като слава за себе си, тоест, не се удоволства в собствената си

праведност. Тогава се реализира Словото на Христос, че левицата не знае

какво прави десницата. Казано по друг начин:

Дай така лептата си, че да те забележи само Бог!

Не бъди от тези, които “вършат всичките си дела, за да ги виждат

хората...”! В такъв случай ти вече ще си получил своята награда и няма

да ти бъде отплатено във възкресението на праведните. Спомни си, че

Исус каза, че житното зърно трябва да умре, за да даде плод. Нека и

твоята лепта, дарение или милостиня да умират така в мига, когато ги

даваш. Така сърцето ти ще бъде опазено от кражбите на дявола.

Има една дълбока и чудесна истина. Един универсален Божий закон,

на който се крепи цялото творение. Това е законът за даването. В даването

се ражда Животът. В даването се раждат плодовете на земята. В даването

участва целият Всемир.
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Но ако не дадеш - как ще получиш? Ако сърцето ти е заключено за

действието на този закон - как изобщо ще съхраниш сърцето си?

Запомнете:

Ако дяволът не може да краде от даването ни, той не може да попречи

и на благословенията ни!

Зная, че мнозина ще забележат как много хора и без даване за Бога

имат благословения в живота си.

Да, но на каква цена?!! Отговорът е от Исус, Който предупреждава:

“Понеже какво ще се ползва човек, ако спечели целия свят, а

живота си изгуби? или какво ще даде човек в замяна на живота

си?” 35

След всичко казано дотук, вярвам, че вече сте придобили представа

за богатствата на Лаодикия. Не е трудно всеки от нас да си перифразира

въпросите на Исус и да попита:

“Понеже какво ще я ползва тази църква, ако спечели благоволението

на целия свят, а изгуби Господ Исус Христос? Или какво ще даде тази

църква, за да изкупи мерзостите си, извършени пред Лицето на Господа?”

Изобличението от Исус Христос към Лаодикийската църква е тревожен

зов от Бога. Както във времената на Апостол Йоан, така и днес дяволът не

е научил нищо ново и не е забравил нищо старо.

Нека всички, които са били пленници на Лаодикийския дух, се събудят

и разберат сериозността на Божието предупреждение.

Богатствата на Лаодикия са най-нетрайното и коварно нещо. Не е

трудно да се забележат църкви, събиращи съкровищата си на земята. Ще

ги познаем по дрехите им, изядени от молци, по ръждата на извратената

им мъдрост, по наличието на крадци, които подкопават и крадат, по

афиширането на светски богатства и модели, власт и сладострастие, по

липсата на каквато и да е Любов и личен пример за богоугодност и Живот

в Истината.

35 (Матея 16:26)
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IV. СЛЕПОТАТА НА ЛАОДИКИЯ

Липсата на взор е едно от ужасните страдания на човека. Независимо

как ще го погледнем - в плътски или духовен аспект - това страдание

говори за ограничени или липсващи способности на човека да възприема

действителността около себе си. Естествено състояние на слепия е мракът,

като единствена реалност пред очите му.

В тази глава предстои да разгледам колко опасен е духовният мрак.

Една от най-могъщите способности на Словото е да прояснява духовния

поглед на човека. Срещу това проясняване винаги са насочени огромни

дяволски усилия. Духовно зрящият човек е не само свободен, но сам се

превръща в заплаха за духовните сили на тъмнината. Има една изповед на

Исус, която в пълна степен показва сблъсъка между Божията Светлина и

дяволската тъмнина. Ние ще разсъждаваме върху нея, за да станат явни

лостовете, чрез които дяволът държи в постоянна слепота своите жертви.

Ето тази изповед:

“За съдба дойдох Аз на този свят, за да виждат невиждащите, а

виждащите да ослепеят...” 36

Обичам тези Господни думи, защото в тях се съдържа истина, жизнено

необходима за сърцето на повярвалия в Господ Исус Христос. Божият Син

дойде в свят, пълен с тъмнина и беззаконие. Дойде, за да се натовари с

греховете ни и да ни примири с Бога. Исус дойде, за да донесе взор на

духовно слепите, Истина на излъганите, надежда на отчаяните, свобода на

закрепостените. Но, както Той казва, Неговото идване бе и затова, щото

виждащите да ослепеят.

Не е ли твърде жестоко това? Защо трябва да ослепеят онези, които

виждат? Защо служението на Исус ще бъде за едни - взор и Светлина, а за

други - ослепяване?

Тези въпроси не бива да ни смущават. Изобщо - никога не бива да ни

смущават никакви неудобни въпроси, но навременно да ги задаваме на

Святия Дух, Който “щедро дава без да укорява…” А отговорът се крие в

реакцията на фарисеите, които бяха свидетели на тази Христова изповед:

36 (Йоан 9:39)
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“Ония от фарисеите, които бяха с Него, като чуха това, рекоха

Му: Да не сме и ние слепи? Исус им рече: Ако бяхте слепи, не бихте

имали грях, но понеже сега казвате: Виждаме, грехът ви остава...” 37

Ето за кои “виждащи” говори Исус!

Ето кои остават духовно слепи и без надежда за проглеждане!

Една от претенциите, по която ще познаем заразените от фарисейския

квас, е дълбокото им убеждение, че винаги са прави в обобщенията си

относно всяко нещо в този свят. Такива бяха и гонителите на Исус -

отстояващи с фанатизъм своите гледища и не позволяващи критика или

изобличение. Те бяха виждащи в своите си очи. Надменни и високоумни,

те дръзваха да заявяват на докоснатите от Божието Слово:

“И вие ли сте заблудени? Повярвал ли е в Него някой от

първенците и фарисеите? Но това простолюдие, което не знае

закона, проклето е...” 38

От казаното дотук можем да направим някои обобщения. Първият

извод е, че духовната слепота е проявление на заблудителен дух, който

внушава на жертвата си, че вижда по-добре от останалите!

Няма грях и осъждение за онзи, който съзнава или признава, че е сляп

за Божията Истина. Съдба от Исус ще дойде върху него, за да го направи

зрящ. Но ако човекът се счита себе си за мъдър и авторитетен по всички

въпроси, то това подсказва наличието на фарисейски квас и е синдром на

дълбока духовна слепота. Една от характерните черти на Лаодикийската

църква е, че освен всичко останало, тя е и сляпа. Това показва, че е

попаднала под съдбата на Исус - след като е смятала себе си за виждаща -

да ослепее. Но точно тук идва продължението на Божията Воля.

Какво е това продължение?

Именно това, че ако тази църква осъзнае, че е сляпа, то за нея ще има

надежден изход, понеже Исус дойде, за да направи слепите зрящи. Такава

надежда за Лаодикийската църква е записана в “Откровението”, защото

Господ се обръща към нея с думите:

37 (Йоан 9:40-41)
38 (Йоан 7:47-49)
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“...съветвам те да купиш от Мене... и колурий, за да помажеш

очите си, та да виждаш. Ония, които любя, Аз ги изобличавам и

наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш...” 39

Ето тук е разковничето!

Дали ще се намери ревност за покаяние?

Дали ще се намери такава сила, щото да накара фарисея да се отрече

от лъжите, битували в сърцето му?

Знайте, че няма по-смъртоносен удар за дявола от този да му заявиш,

че си разбрал за неговата лъжа. Това го парализира. Самата мисъл за

подобно нещо го ужасява и прави луд. А начинът да направите подобен

удар е колурият на Божието Слово, с който човек да помаже очите на

сърцето си, та да вижда. Не бих започвал тази тема, ако Святият Дух не ми

беше откровение за нея. Спомнете си, че първото дело на възкръсналия

Христос бе да помаже с колурий очите на слепите, до които вървеше.

Ето този пример:

“И ето, че в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име

Емаус, шестдесет стадии далеч от Ерусалим. И те се разговаряха

помежду си за всичко онова що бе станало. И като се разговаряха и

разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях; но очите им се

удържаха да Го не познаят. И рече им: Какви са тия думи, които

разменяте помежду си, като пътувате? И те се спряха натъжени. И

един от тях, на име Клеопа, в отговор Му рече: Само Ти ли Си

пришелец в Ерусалим и не знаеш станалото тия дни? И рече им:

Кое? А те Му рекоха: Станалото с Исуса Назарянина, Който бе

пророк силен в дело и слово пред Бога и пред всичките люде; и как

нашите главни свещеници и началници Го предадоха да бъде

осъден на смърт и Го разпнаха. А ние се надявахме, че Той е Онзи,

Който ще избави Израиля. И освен всичко това е вече трети ден

откак стана това. При туй и някои жени измежду нас ни смаяха,

които като отишли отзарана на гроба, и не намерили тялото Му,

дойдоха и казаха, че видели и видение на ангели, които казали, че

Той е жив. И някои от ония, които бяха с нас, отидоха на гроба и

39 (Откровение 3:18-19)
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намериха тъй, както рекоха жените; а Него не видели. И Той им

рече:

О, несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са

говорили пророците! Не трябваше ли Христос да пострада и така да

влезе в славата Си?

И като почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им

писаното за Него във всичките писания. И приближиха селото, в

което отиваха; а Той се държеше, като че отива по-надалеч. Но те

Го нудеха, казвайки: Остани с нас, защото е привечер, и денят вече

е превалил. И Той влезе да остане с тях. И като седна с тях на

трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. И очите им

се отвориха и Го познаха; а Той стана невидим за тях...” 40

Ето така Исус помаза с колурий духовните очи на слепите. Той не само

им разтълкува Свещеното Писание, но влезе да вечеря с тях и да ги

благослови. Цитатът е много дълъг и напоителен, но той е прелюдия към

спасителното откровение за духовно слепите. Вижте продължението на

Словото, обърнато към църквата в Лаодикия:

“Ето, стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори

вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене...” 41

Фактът, че Исус стои и хлопа, за да Му бъде отворено, означава, че

Той не е вътре. Но ако не е вътре, то и сърцето, нямащо божественото Му

присъствие, е сляпо. Но ако отвориш на Исус, тогава ще прогледнеш. Този

е начинът да позволим на Исус да помаже с колурий очите ни. От цитата в

“Евангелието от Лука” видяхме, че очите на хората се отвориха едва

тогава, когато те проявиха настойчивост и дори принудиха възкръсналия

Бог да влезе под стряхата им и да сподели вечерята им. И когато Той взе

хляба и го благослови, когато го разчупи и даде на хората, тогава очите им

се отвориха и те Го познаха.

Искам да различите два момента от битката с духовната слепота:

Първи момент: Исус върви с хората и им тълкува Свещеното Писание.

Втори момент: Хората отварят вратите на дома си за Присъствието на

Помазаника.

40 (Лука 24:13-31)
41 (Откровение 3:20)
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Тези два момента винаги са строго последователни. Не е възможно да

поканиш Господ в сърцето си, ако преди това не си приел Божието

благовестие. Когато приемем с вяра Благата Вест, тогава ние отваряме

сърцето си, за да влезе там Исус и да отвори очите ни.

Помислете и върху реакцията на хората, които казаха за Него:

“Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и

когато ни тълкуваше писанията?” 42

Защо горяха сърцата на тези хора?

Ами просто защото Исус помазваше с колурий очите им. И когато

колурият започна да действа, те Го поканиха в дома си и Той вечеря с тях,

а очите им се отвориха. Нека всички, които не разбират Божието Слово и

изпитват трудност в общението с Истината да последват примера на тези

двамата. Нека застанат пред Бога и да кажат:

“Господи Исусе! Аз искам да Те позная! Аз искам да отвориш очите ми

и да ме помажеш, за да виждам с духа си присъствието Ти! Отвори очите

ми и направи Себе Си реален в моя живот! Аз оставям сърцето си в Твоята

ръка и Ти, Господи, го помажи с чистия колурий на Твоето Слово!”

Аз зная, че това, което евангелист Лука записа за поколенията, сиреч,

този случай, когато Исус влезе под стряхата на тези хора, е бил един от

епизодите в Живота на Исус, който силно Го е развълнувал и по съвършен

начин Го е удовлетворил. Лично за себе си считам, че именно от този

пример Исус взима причина да каже знаменателния стих в Откровение

3:20. “Ето стоя на вратата и хлопам...” Защото именно така човеците

печелят Божието благоволение - като отворят вратите на своите сърца и

души, за да влезе Неговата Спасителна и животворяща Светлина.

Могат да се посочат и много други примери, показващи истинността на

Христовите съдби - слепите да проглеждат, а виждащите - да ослепяват.

Не е ли най-категорична илюстрацията за това в живота на Апостол Павел?

Той, който беше образован фарисей, и напреднал в юдейската религия

повече от всички други, трябваше да ослепее при срещата си с Христос, да

доведе сърцето си до дълбоко покаяние, и чак тогава да прогледне както

физически, така и духовно...

42 (Лука 24:32)
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Животът на Апостол Павел е най-великият пример на ревност за Бога,

която прегаря стария фарисейски квас, за да даде място на божественото

откровение и познание за Господ Исус Христос!

Ако ви споменавам за всичко това, то е, за да бъдем наясно, че няма

по-опасен фалшификат на вяра в Бога от фарисейския квас.

Той е “зрението”, което ослепява смъртоносно човешкия дух!

Той е духовната слепота, отрязваща всякакъв достъп или общение с

Божия Дух. Затова в края на тази глава приемете, че духовната слепота не

е нищо друго, освен произволна интерпретация на непреобразен човешки

ум върху смисъла на Божието Слово! Произволно богослужение, в което

страхът от дявола, плътската символика и религиозното лицемерие са

единствена троица за човеците!

Днес слепотата на Лаодикийската църква е факт, колкото тъжен,

толкова и стряскащ и отрезвяващ. Има нещо ужасно в онези християни,

които не желаят да с разделят със заблудите, идолите и светския интерес.

Има нещо пагубно и разрушително в онези, за които вярата в Исус е

традиция и фолклор, култура и образование но не Спасение за душите им.

“Помажете с колурий очите си, за да виждате!” - този зов от Бога

все по-често ще се издига и ще кънти. Исус ще стои на вратите и ще хлопа,

за да даде на всички християни онова, без което Спасителната Вечност ще

се окаже измамен мираж.
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V. ОТРОВИТЕ НА ЛАОДИКИЯ

Исус дойде на този свят и донесе Свято Спасение за човешките души.

Неговата саможертва отключи вратите към Небето, към обиталищата на

Вечния и Свят Дух. От Божия Престол се изля Светлина и Благодат върху

целия свят. Святият Дух, Духът на Истината и Живота, прегърна с

Присъствието Си цялата земя, за да бъде близо до всяко сърце, за да

посети всяка човешка душа, която е вкусила от Словото на Живия Бог.

Исус положи основите на най-великия Храм, в който Бог щеше да се

движи, за да бъде Любов и Светлина за човеците и фатално възмездие за

злите духове на Сатана. Този Храм беше Христовата Църква. Този Храм

беше създаден на земята, в света. Беше създаден, за да блести с Божията

Светлина и да осветява винаги Пътя към Вечното Спасение. За Сатана не

съществуваше друга алтернатива и друг подход, освен максимално да

впрегне хилядолетното си коварство и търси успешен начин за съпротива

срещу Истината. Като основен залог на своята съпротива той щеше да

използва познатото до този момент - грешната човешка природа и ум,

плътските страсти и пожелания, изкушенията и съблазните на земното

битие. Предстоеше духовна битка със свидетелите и последователите на

Исус Христос.

Условието на всяка битка е добре да бъде определен противникът и

врагът, да знаеш защо и против кого воюваш. Ето в това направление

дяволът щеше да създаде най-огромната си фалшификация. Той щеше да

размие образа си на враг. Щеше да направи този образ почти невидим и

неуловим. Щеше да се превърне от враг в привиден приятел.

Казано най-точно:

Дяволът щеше да създаде свой вариант на Христова Църква, един

майсторски фалшификат на богослужение, който, имайки съгласието и

протекциите на света, бързо да минира и обезсмисли всяка възможност за

проповядване на благовестието!

Изненадан от действията на дявола нямаше да бъде Бог, но човеците,

които малко са внимавали в думите на Исус. За коварството на Сатана още

в земния Си Път Исус предупреди:
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“Ще ви отлъчат от синагогите; даже настава час, когато всеки,

който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога. И това ще

сторят, защото не са познали Отца, нито Мене. Но Аз ви казах тия

неща, та кога дойде часът им, да помните, че съм ви ги казал...” 43

В служба към този “бог”, за който ни предупреждава Исус, се доказа

Лаодикийската църква. Аз го наричам в книгата си  “духът на Лаодикия”,

но това не е единственото му име. Най-ясно определение за същността на

този дух ни дава Апостол Йоан, който в своето послание казва:

“...никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога; и

това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде, и сега е вече

в света...” 44

Този дух на съпротива срещу Словото и Делото на Исус Христос остави

много паметници на своята активност. Той създаде дълбоки духовни ями, в

които, веднъж влязъл, човек трудно може да излезе навън. И ако всичко

това се случи, то стана не без участието и съгласието на човеците, които

дадоха достъп в сърцата си на идеите и внушенията на този дух. Нещо

повече - започнаха да му се прекланят и да го наричат “Господ” и “Бог”.

В предишните глави разгледахме проявленията на Лаодикийския дух.

Разбрахме, че хладината, богатството и слепотата са трите белега на

победените от него църкви. В тази глава ще разгледаме един четвърти

белег, който е най-омразният в Божия поглед. Сам той се явява като

есенция на останалите три белега. Характерът на Сатана е може би най-

неуловимото нещо за човешкия ум. Но ако лукавството е неуловимо за

човека, то пред Всевиждащия винаги е ясно и открито. Ето как Бог се

обръща към слугите на Антихрист в един пророчески стих от “Псалмите”:

“Но на нечестивия казва Бог: Що правиш ти та разгласяваш

Моите повеления, и разказваш завета Ми с устата си, тъй като сам

ти мразиш поука и хвърляш зад себе си Моите думи. Ако видиш

крадец, тичаш с него, и с прелюбодейците участваш. Предаваш

устата си на зло и езикът ти устройва коварство. Като седиш,

говориш против брата си; и разсяваш клетвата против сина на

майка си, понеже си сторил това и Аз премълчах ти си помислил, че

43 (Йоан 16:2-4)
44 (1 Йоаново 4:3)
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съм съвсем подобен на тебе; но Аз ще те изоблича и ще изредя

всичко това пред очите ти...” 45

Може би Сатана се е успокоявал, че Бог ще се забави с изобличенията

Си и така покварата в църквите ще стане безконтролна и унищожителна.

Но сам Исус изобличи сатанинското управление и изреди всички мерзости,

които бяха прокарани в Лаодикийската църква. Реакцията на Христос не

приключи само с изобличение. Дори и изобличен дяволът си остава дявол.

Той няма да се покае. Дори и разкрита лъжата си остава лъжа. Тя няма да

стане Истина. Нещо повече от изобличение предприе Бог, защото заяви:

“Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те

повърна из устата Си...” 46

Искам да разсъждаваме върху този стих с огромно внимание и

отговорност. В думите на Христос се крие тайната за успешната стратегия

на Сатана. Бог не каза, че ще порази или изпепели Лаодикийската църква.

Бог не каза, че ще я накаже или отсече. Бог заявява точно:

“Ще те повърна из устата Си!”

Защо именно за повръщане става дума?

Когато си задавах този въпрос, винаги автоматично си отговарях, че

Бог ще повърне тази църква, защото е хладка. Този отговор обаче никога

не ме удовлетвори. Затова един ден реших и попитах Святия Дух:

“Господи Святи Душе! Защо аз, когато пия хладка вода, не я повръщам

и нямам неприятни усещания, а Исус заявява, че ще повърне хладината из

устата Си?”

Тогава Духът ми отговори:

“Размишлявай и забележи, че хладината създава условия за

развитието на нещо друго, много по-опасно от нея. Размишлявай и

виж, че предупреждението е отправено в бъдеще време, което

показва, че в бъдеще от хладината на тази църква ще се родят

нещата, които ще са смъртоносни за Христовото Тяло. Проумей до

какво доведоха безразличието и апатията на много християни от

онзи миг на Откровението до днес...”

45 (Псалом 50:16-21)
46 (Откровение 3:16)
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Нека сега разкрия отговора на тази тайна, след като припомня как

Апостол Павел определя Църквата и на какво я оприличава. Ето неговите

думи в “Първото послание към Коринтяните”:

“А вие сте Христово тяло и поотделно части от него...” 47

Църквата е Тялото на Исус Христос в този свят. Това Тяло трябва да

живее, да се движи, да израства по мярката на Христовата пълнота. Но

ето, че това Тяло боледува! Към това Тяло са насочени провокациите и

измамите на Сатана. Това Тяло ще страда от болка, заради липсата на

пълнота и съгласие между всички негови части. Казано чрез Апостолските

думи в него ще се случва следното:

“И ако страда една част, всичките части страдат с нея; или ако

се слави една част, всичките части се радват заедно с нея...” 48

Ако е било за страдание, нека страдаме... В страданията се закалява

твърдостта! Ако е било за болка, то нека ни боли, защото така ставаме

съучастници в страданията на Христос! Ясно е, че нещо повече от болка и

страдание има в това Тяло. Нещо, което Исус ще повърне из устата Си, за

да не бъде повече в Тялото Му!

Нека си послужа с един пример от моя живот, за да разберем

посланието на тази тема. Като малък бях много любопитен и често вършех

пакости. Никога няма да забравя за една от тях. Случи се така, че баща ми

беше излязъл от къщи и аз бях сам. Използвайки неговото отсъствие

започнах да тършувам из чекмеджетата. Там намерих една торбичка, пълна

с нещо, което наподобяваше едра готварска сол. Взех от съдържанието и

го опитах. Сложих само две-три люспи в устата си...

Съжалявам, че го сторих... Езикът ми пламна и гърлото ми се запали

от болка. Като в просъница взех в една хартийка част от съдържанието и

отидох на бегом до поликлиниката. Оказа се, че съм погълнал сода

каустик, която се използва за производството на домашен сапун. Веднага

ме откараха с линейка до токсикологията на “Пирогов” и там един лекар

напълни чаша с мътна течност, подобна на кафе. “Изпий това!” - каза ми

той. Аз започнах да пия и го изпих. Но той пак напълни чашата и отново

каза да я изпия. Пак я изпих. Но след три чаши просто повече не можех.

47 (1 Коринтяни 12:27)
48 (1 Коринтяни 12:26)
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“Повече не мога!” - казах аз. “Трябва да я изпиеш до дъно!” - каза ми

лекарят с такава твърдост и настоятелност, че не можех да му откажа.

Тогава в един момент стомахът ми се разтърси от конвулсии и започнах да

повръщам. Усещането бе твърде неприятно, но затова пък - здравословно.

Бях погълнал силна отрова и това бе единственият начин да се освободя от

нея...

Вярвам, че сега разбирате какви са последиците от духа на Лаодикия

за Христовото Тяло. Една смъртоносна отрова, чиято сетнина е духовна

смърт и изолация от Святия Дух. Отрова, която Исус повръща из устата Си,

за да запази Живота и целостта на Своето Тяло.

За съжаление мнозина са християните, които не искат да изпият

медицинския въглен, тоест, изобличенията на Божието Слово, така щото

отровата да напусне сърцата им. Но Бог милее за всички нас. Той не ни

разделя на католици или православни, протестанти или баптисти. Той ни

дава Истината и посочва сетнината на заблудата.

Всяка човешка душа е скъпа на Бога! Всяко човешко сърце има нужда

от Спасение и Вечен Живот! Но дали всички ще се вслушат в Гласа Му?

Отровата е четвъртият белег на Лаодикийската църква!

Най-коварният, най-жестокият, най-унищожителният!

Времето, в което живеем, е време на повръщане и пречистване от тази

отрова. Предупреждението на Исус към Лаодикийската църква е факт,

начало на който положи Протестантската Реформация, а ние днес ще

извършим неговия край.

Предстои в няколко глави да разгледам съдържанието на тази отрова,

но преди да го сторя нека добавя още нещо. През всички тези години на

общение с Божието Слово не съм видял по-точно определение за дявола от

определението, че е “змия”. Змия, която не просто пълзи по корема си и не

ще може да се изправи никога, но същество, което крие под езика си

ефекта на бързата смърт. Винаги съм желаел да получа просветление от

Святия Дух и да разбера в какво се състои смъртоносния ефект на

сатанинската отрова. В подготовката са създаването на тази книга Бог

насочи ума ми към четири ефекта на отровата, пряко насочени срещу

Христовата Църква. Няма по-актуално от знанието, което ни предстои да
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получим, понеже, както вече се убедихме, тази отрова въздейства не къде

да е, но вътре в Тялото Христово. Ето тези четири ефекта:

1. Гибелните ереси и бесовски учения или ефектът на отровеното

Слово.

2. Идолопоклонството или ефектът на отровеното общение с Исус.

3. Фанатизмът или ефектът на отровената вяра.

4. Явлението на Антихрист и ефекта на предсмъртната змийска отрова.

Нека започна с разглеждането на първия ефект.
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1. ГИБЕЛНИТЕ ЕРЕСИ И БЕСОВСКИ УЧЕНИЯ

(ЕФЕКТЪТ НА ОТРОВЕНОТО СЛОВО)

Така, както храната е необходима, за да може тялото ни да има сила и

да расте, така и Божието Слово е необходимо, за да може нашето духовно

естество да придобие Святостта и пълнолетието си. Естествено е една част

от усилията си дяволът да насочи против потребността от духовна храна.

Насърчавайки ни към тази потребност Апостол Петър казва:

“И тъй, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина,

лицемерие, завист и всяко одумване, пожелавайте като новородени

младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към

спасение...” 49

От думите на Апостола разбираме, че само чистото духовно мляко

може да бъде фактор за нашия растеж към Спасението от Исус. Петър не

би дал определение за духовното мляко като “чисто”, ако нямаше опасен

фалшификат, който не само, че няма да даде растеж, но ще отрови и

поквари вярата ни в Исус Христос. В желанието да отрови духовното мляко

заблудителният дух проявява две тенденции:

Първа тенденция: Да внуши на вярващия плътско, а не духовно

разбиране на Божието Слово, тоест, да създаде гибелна ерес.

Втора тенденция: Да притури към Божието Слово книги с отровно

съдържание, като внуши на вярващия, че те са истинни и боговдъхновени,

тоест, да създаде бесовско учение.

За проводниците на гибелни ереси Апостол Петър предупреждава:

“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...” 50

49 (1 Петрово 2:1-2)
50 (2 Петрово 2:1-2)
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Нека сега да разберем къде се крие зародишът на гибелната ерес.

Кои са причините, за да се появи тя?

В стиха от посланието на Петър се забелязват две основни причини.

Първата причина е отричането от Господ Исус Христос!

В какво се състои това отричане?

Преди всичко - в нежеланието на човека да изпълнява Христовата

повеля. В “Евангелието от Матея” Исус ни посочи най-важното условие, за

да Го следваме:

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

нека вдигне кръста си, и така нека Ме последва...” 51

Когато човек чете Библията, той се запознава с Божиите стандарти за

Святост и Истина. Най-силен противник на тези стандарти ще е плътското

му естество, свикнало и научено да греши и да се бунтува срещу Божията

Воля. Затова ви моля да запомните следния принцип:

Ако приемаме себе си, то се отричаме от Христос, но ако се отречем от

себе си, то приемаме в живота си Духа и Силата на Божието Слово!

Какво се случва с онези, които не желаят да се отрекат от себе си?

Отговорът е ясен! Те просто налагат себе си, тоест, тълкуват Божието

Слово така, щото да не влиза в конфликт със собствените им критерии!

Така те извращават истината и се отричат от Изкупителя на греховете им!

Отричането от Словото на Исус Христос е първата причина за появата

на гибелна ерес. Втората причина, която Апостол Петър разкрива, са

“похотливите дела, поради които пътят на истината се похулва”.

Какво представляват тези дела? Отговорът е:

Това са дела на произволно богослужение, в които тотален авторитет

е придобило плътското за сметка на оскверненото духовно общение!

Казано по друг начин:

Христовите думи от Дух и Живот са превърнати в плът и смърт!

Най-острият меч против всяка гибелна ерес в Църквата са думите на

Христос, които мнозина пропускат да прочетат и осмислят:

51 (Матея 16:24)
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“Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва; думите,

които съм ви говорил, дух са и живот са. Но има някои от вас, които

не вярват...” 52

За светските човеци вярата в Исус не се състои в нищо повече от това

да се отбият до първото павилионче и да си купят кръст. Така те разбират

носенето на кръста. За други вярата се състои в това да свият пръстите на

дясната си ръка и да започнат да ги движат по начина, показан от дядо

поп. Така те разбират Христовите думи, че “който се кръсти ще бъде

спасен...” Но да вдигнеш кръста си е нещо повече от носене на синджири.

И само духовните успяват да разберат, че това е приковаването на

грешните помисли и пожелания и себеотричането ни в Името на Исус. Да

се кръстиш е нещо много повече от движение с дясната ръка. Но само

просветените успяват да разберат, че това е да отвориш сърцето си за

Присъствието на Святия Дух и вече не твоят ум, но Божията Благодат да те

движи и направлява.

Ето такива са гибелните ереси! Една смъртоносна размяна на Духа на

Божието Слово за похотливите дела на смъртната и грешна плът!

Неслучайно Апостол Петър предупреждава, че мнозина ще последват

гибелните учения на еретиците. И ако в онези времена са били мнозина, то

какво да кажем за днешните? Заблудата е раждала заблуда и гибелта -

гибел в продължение на векове наред. Нещо повече - ересите са така

узаконени в някои църкви, щото самото им неспазване автоматически

превръща в “еретик” онзи, който е бил погнусен от тях. По-нататък, когато

спомена за Инквизицията, ще отделя повече внимание по този въпрос.

А сега нека да се спра и на бесовските учения, тоест, книгите с

отровно съдържание, които лукавият се опита да притури към Божието

Слово. Повечето от нас знаят, че Библията е била събирана в продължение

на много векове. Днес ние я държим в ръцете си в нейния завършен вид.

Мнозина теолози и “богослови” са изписали купища книги и монографии в

защита или критика към боговдъхновеността на една или друга книга. Аз

няма да навлизам в безплодни анализи и човешки теории за произхода на

Библията. Аз няма да се позовавам на Никейския символ на вярата, който,

52 (Йоан 6:63-64)
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според теологията, е съхранил целостта и чистотата на Божието Слово. За

себе си имам отговора, който считам за най-верен и истинен. Той гласи:

Гарант за боговдъхновеността на Библията е Святият Божий Дух!

Божията ревност е тази, която е събрала писаното Божие Слово в една

Библия! Не човеци, но Сам Бог е страж и пазител на Своето Слово!

Когато невярващ или непредубеден човек прочете съдържанието на

Библията, тогава непременно ще забележи, че много персонажи, с които е

чувал да се възприема вярата в Бога, там просто липсват. И тяхната липса

не означава, че Бог е пропуснал да ги постави, но че някой друг е решил

да ги притури. Този някой е влязъл в дълбок конфликт с Бога, защото си е

позволил мерзостта да постави своето слово наравно с Божието.

Но Святият Дух не е съгласен с това!

Той е издал заповед още от древността. А тази заповед гласи:

“Не притуряй на Неговите думи, да не би да те изобличи и се

окажеш лъжец...” 53

Дяволът, който е баща на лъжата, не просто притури към Божието

Слово, но го направи с такъв гигантски размах, щото ефектът от това мина

през вековете като ураган, който помита наивните и лековерните. Нещо

повече - само през последния век от канцеларията на Луцифер излязоха

най-опасните бесовски учения, пред които някогашните заблуди са просто

бледи сенки. Съществуват твърде много закостенели догми, които векове

наред се оказваха като спирачка пред духовния ход на Църквата. Тяхната

активност вече отмира, защото Исус извика на света просветителски

служения, които разбиха по-голямата част от канонизираната заблуда. За

съжаление в нашата българска действителност тя държи все още здрави

крепостите си и аз вярвам, че Бог насрочва времето за тяхното пълно

разрушаване. Ето защо в тази книга ще отделя специално място на тях. В

историята на Христовата Църква няма друго бесовско учение, което така

да е отприщвало подир себе си беззакония и проклятия, както това, върху

което ще се спра. Като начало искам да вникнете в думите на Апостол

Павел, който в “Посланието към Галатяните” заявява:

53 (Притчи 30:6)



51

“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 Исус Христос...” 54

В пълен противовес на думите на великия Апостол се появи бесовско

учение, което имаше за цел да обслужва човеци, да издига в божествен

ранг човеци и така да измести прицелната точка на истинската вяра. Нека

дръпна завесата пред това учение и да го направя явно. Това е учението

за “Пресвета Богородица”, като посредник, ръководител и ходатай на

вярата в Исус. Самото наименование “Богородица” не се намира никъде в

Библията и влиза в остър конфликт с факта на непорочното зачатие на

Исус Христос. Истина е, че Мария бе майката на Исус, но нейната длъжност

пред Всевишния Бог бе да износи в утробата си Плода, Когото Божията

Благодат роди и извика за Живот. Мария просто се яви като девствена

носителка и майка на Човек, Който не тя, но Сам Бог Святи Дух бе решил

да роди в утробата й. Понятието “Богородица” внушава, че човекът, като

творение, е родил Твореца, което влиза в остър конфликт с Оня, Който е

първопричина за всичко под слънцето. Един от най-убедителните стихове,

показващи безпочвеността на определението “Богородица” можем да

прочетем във втори псалом, където Сам Исус Христос дава откровение за

Себе Си, казвайки:

“Господ Ми каза: Ти Си Мой Син; Аз днес Те родих. Поискай от

Мене и ще Ти дам народите за Твое наследство, и земните краища

за Твое притежание...” 55

Нека да приемем това, което говори Бог Отец на Сина Си, а не

религиозната християнска традиция на умовете ни. Отец не каза на Сина

Си: “Мария Те роди!”, но: “Аз днес Те родих!” Бог ражда Бог, а не човекът.

Господ Йеова ревнува за Своето Си и няма да раздели Славата Си с

човеци. Все пак, за да се появи това бесовско учение, то преследва и

цели, които да обслужват заблудата. Има естествени човешки ценности и

54 (Галатяни 1:10-12)
55 (Псалом 2:7-8)
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морални категории, които са прицел на сатанинската спекулация. Една от

тези ценности е почитта и уважението, което дължим на майката, като

личност, изпълнена с любов и нежни грижи към своето дете. За всеки

човек образа и личността на майката е нещо Свято и достойно за уважение

и любов. Сам Бог заповядва това уважение и любов, като казва:

“Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на

земята...” 56

 Нека забележим, че Бог говори за почит, тоест, за уважение и любов.

Ефектът, който търси дяволската заблуда, е от почит към майката на

Христос да се премине към вяра в нейната личност, тоест, да й се даде

божествен статут, въздигнат до този на Бог Отец, Син и Святи Дух.

В православната религия Богородица не измества Отца и Сина, но пък

превзема приоритетите на Святия Дух, тоест, създава й се образ на

посредник между вярващите и Христос. Размишлявайте защо Личността на

Истинския Посредник се нарича “Свят Дух”, докато личността на Мария

религията облече с името “Пресвета Богородица”

Това “пре” не ви ли смущава? Не е ли печат на духовната мерзост на

дявола да прави човеците по-святи от Самия Бог? Девствена ли остана

Мария след като роди Исус или имаше деца от Йосиф, братя и сестри на

Исус?

”...ето, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да Му

говорят...” 57

Някой може действително да се изуми от лукавствата на дявола,

превзели толкова много духовни територии, но да се мисли, че в този

случай Бог е изненадан, значи да се афишира непознаването на Новия

Завет. Когато стане въпрос за лукавството на Сатана, малцина разбират,

че е безгранично. Но Бог е видял всички възможни и естествени реакции

на Своя враг. Ето защо Неговият слуга Симеон пророкува пред майката на

Христос, казвайки й:

“...да! и на сама тебе меч ще прониже душата ти, за да се

открият помислите на много сърца...” 58

56 (Изход 20:12)
57 (Матея 12:48)
58 (Лука 2:35)
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Не зная дали разбирате какво означава за една майка, родила Божия

Син, да разбере, че под някакво невероятно силно внушение хората са

започнали да я боготворят, рисуват и да съчиняват за нея фантастични

версии и сюжети. Мария действително е платила огромен данък, поради

хорското суеверие и лековерие и най-вече - поради омразата на дявола

към нея. Аз зная, че днес тя е в Небето и сърцето и все още продължава да

се свива, когато вижда как заблудени човеци призовават нея, а не Името

Исус, което е над всяко друго име. И понеже за личността на Мария се

споменава много малко в Евангелията, (нещо напълно нормално, защото

прицелът на Евангелието е Исус Христос и само Той) дяволът е решил да

компенсира тази оскъдица със стотиците апокрифи, които започват да се

появяват в онези времена.

Апокрифи за възкресение на Мария, подобно на Христовото. Апокрифи

за чудеса на възкръсналата Богородица, подобно на Христовите. Апокрифи

за ходене на Богородица по мъките и ходатайство за грешниците пред

“жестокия и сърдит Бог”. Апокрифи, които имат за цел да отслабят Божието

Слово за сметка на едно друго “благовестие”, което не е засвидетелствано

и потвърдено от нито един стих на Божието Слово. Ето така лукавият

притури към Библията своите режисирани заблуди, своето “благовестие” за

божествения статут на “Пресвета Богородица”.

Имайки знанието за тази програма на заблудителния дух, Апостол

Павел ще строго ще ни предупреди:

“Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез

Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго

благовестие; което не е друго благовестие, но е дело на

неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото

благовестие. Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва

друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека

бъде проклет. Както ей сега казахме, така пак го казвам: Ако някой

ви проповядва друго благовестие освен онова, което приехте, нека

бъде проклет...” 59

59 (Галатяни 1:6-9)
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Аз не зная дали се разбира в пълна степен какво означава едно такова

проклятие в Божието Слово, изречено от най-великия Христов Апостол, но

мога със сигурност да кажа, че онези, които приеха “благовестието” за

Пресвета Богородица или Светата Дева (както доктринално я определя

Римокатолицизмът) сътвориха през вековете най-злите дела на поквара и

осквернение, на които не бяха способни дори езичниците. Инквизицията и

кръстоносните походи, мръсните заговори и интриги в борби за папски и

кардиналски титли, кръвта на стотици и хиляди просветители по публични

екзекуции и аутодафета - всичко това бе проклятие над Църквата.

Колко в нея бяха свидетели на Христос? Колко в нея побеждаваха

Злото чрез Божията Любов? Колко в нея служиха безкористно на Бога и се

отрекоха от съблазните на светската власт?

Ако задавам тези въпроси, то е, за да може всеки да си отговори сам.

Най-излишното нещо, от което искам да се предпазя, е да водя безплоден

диалог с някой фарисей за личността на Богородица. Ако човешкото сърце

не бъде посетено от Духа на Истината, ако човек сам не поиска да

прогледне в Божието Слово, ако искрено не пожелае освобождение от

заблудите, то дори най-помазаният благовестител не ще може да изкорени

лукавството от сърцето му.

Има една Истина и тя е Божията. Православните и католиците могат да

си имат свои “истини” и един куп канони или догми, с които да оправдават

бесовските учения, но въпреки цялото им противене в Библията ще си

остане книгата “Деяния на Апостолите”. Там всеки, жаден за Истина човек,

ще прочете думите, които Апостол Петър изрича пред полуделите от ярост

религиозни лидери:

“Той (Исус) е камъкът, Който вие зидарите презряхте, Който

стана глава на ъгъла. И чрез никой друг няма спасение; защото

няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което

трябва да се спасим...” 60

Няма друго име, освен Името на Исус!

Ето това е библейската истина!

60 (Дeяния 4:11-12)
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Не ме интересува от колко кладенци вода ще извадят апологетите на

християнската традиция, но каквото и да сторят, те не могат да помръднат

този най-верен и истински стих от Божието Слово.

Исус е Името!

Ако е трябвало да има други имена, то Бог би намерил повод и случай

да ги изяви. Святият Божий Дух откликва само тогава, когато устните на

човека изговарят с покаяние, искреност и смирение единственото Име,

даващо Спасение и Вечен Живот - Името Исус Христос. Но да призоваваш

имена, за които Божието Слово не казва нищо, то е все едно да звъниш по

телефона на Иван, а когато той вдигне слушалката да потърсиш Петър.

Разбирателство няма да се получи! Иван ще затвори слушалката, защото

търсят някой друг, а не него.

Бог запушва ушите Си и Небето остава затворено за молитвите ни,

когато ги правим във всяко друго име, но не и в Името на Исус.

Да, повтарям, Бог запушва ушите Си, но затова пък дяволът слуша с

огромно удоволствие плодовете на своето коварство. С апокрифната

литература той създаде имидж на стотици светии и светици. И за хората,

общуващи с подобно слово, стана естествено да се молят на Богородица

или Свети Едикой си (сложете тука Георги, Никола, Иван Рилски, Мина, и

когото си поискате) В тази връзка трябва да разберем още нещо. Когато

призоваваш в молитва някакво име, ти осъществяваш контакт с духовния

свят. Твоята молитва е не просто връзка с духовна личност, но думите ти

задвижват процеси в духовното измерение. Дяволът обича да потвърждава

своята власт не само със слово, но и с реални потвърждения на това слово.

Той обича да върши пред жертвите си лъжливи знамения и чудеса. В това

отношение най-характерният му почерк са знаменията, извършвани чрез

умряла плът на един или друг “светия”.

Ефектът на това е поразителен!

Тази плът се превръща в “мощи”!

Мощи, които за мнозина са по-притегателни, отколкото общението с

Божието Слово. И кой от тези слепи и фанатизирани тълпи би си задал

въпроса, който преди хилядолетия Давид отправи към Бога:
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“Каква полза от кръвта ми, ако сляза в рова? Пръстта ще Те

славослови ли? Ще възвестява ли истината Ти?” 61

Бог е Дух и само духовното в човека може да улавя Гласа Му и да

проповядва Истината Му. В случая с мощите имаме налице умряла плът и

душа, отлетяла там, където е мястото й. Да бъдат тленни останки свидетел

на Божията Слава, то е все едно смъртта да бъде свидетел на Живота. Ако

Исус трябва да се прояви чрез умрял човек, то ще го стори така, както

направи с Лазар, тоест, ще възкреси човека, за да бъде Животът в този

човек свидетел на Божията Сила, а не смъртта. Думите на цар Езекия ще

затвърдят истината за мощите:

“Защото преизподнята не може да Те хвали; смъртта не може

да Те славослови; ония, които слизат в рова, не могат да се надяват

на Твоята милост. Живият, живият, той ще Те хвали...” 62

Бесовските учения са най-смъртоносното оръжие на дявола против

човешкия дух. Те имат сила там, където не се познава Божието Слово, а се

четат апокрифи или предания, нямащи допир с Истината. Лаодикийската

църква е пример за общество от лековерни хора, отхвърлили Христовото

благовестие и прегърнали в сърцата си заблудата.

Последният, най-страшен взрив на заблудата, отеква в днешната

действителност. Налице е нейното актуализиране с нови и нови култове.

Стотиците секти, опасали като паяжина света, свидетелстват за свършека

на времето, за изчерпващата се сатанинска ярост, за огромния ужас,

обхванал поднебесните сили на нечестието, за паниката, в която Луцифер

се стреми всячески да задържи властта си върху този свят. Така изглежда

първият ефект от неговата отрова. А сега да премина към втория.

61 (Псалом 30:9)
62 (Исайя 38:18-19)
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2. РАЗЦВЕТЪТ НА ИДОЛОПОКЛОНСТВОТО

(ЕФЕКТЪТ НА ОТРОВЕНОТО ОБЩЕНИЕ)

Един от най-тежките мигове в живота на Христовите Апостоли беше

мигът, когато Господ щеше да се остави в ръцете на престъпници, за да

бъде поруган, бит, охулен и разпнат на кръст. Една огромна мъка имаше в

сърцата на Петър и Йоан, Филип и Андрей, Тома и Вартоломей. Те губеха

възможността си да общуват с Исус, с Когото в продължение на три години

преживяха най-великите мигове в живота си. Умовете им не искаха да

приемат, че Този прекрасен и обаятелен Бог, слязъл в телесно естество,

ще претърпи поругание и безчестие, по-голямо от на който и да е било

човек. Исус виждаше мъката в сърцата им. Виждаше, че не са подготвени,

за да Го загубят от погледите си. Затова им каза:

“...сега отивам при Онзи, Който Ме е пратил; и никой от вас не

Ме пита: Къде отиваш? Но понеже ви казах това, скръб изпълни

сърцата ви. Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да

отида Аз, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но

ако отида, ще ви Го изпратя...” 63

В този момент Апостолите не разбираха, че им предстои една много

по-велика връзка с Христос, едно превъзходно общение с Божия Син. Това

те разбраха на Петдесятница, когато Бог изля над обещания Утешител. В

тази тема искам да разгледам кой беше контраударът на дявола против

общението с Исус Христос. Не можеше да не се появи такъв контраудар,

защото именно в общението с Бога се криеше тайната на християнската

сила. Дяволът щеше да търси пътища и начини, така щото тази сила да

отслабне и да се стопи, ако е възможно. Опасен за Сатана в християнското

общение беше Посредникът между вярващите и Христос. Този Посредник

щеше да извика в съществуване такова общение, при което за силите на

тъмнината нямаше да остане никакъв шанс.

Ето Христовите думи, които щяха да задвижат ревността на Святия Дух

и Неговото Дело в християнските сърца:

63 (Йоан 16:5-7)
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“Още малко и няма да Ме виждате; и пак малко, и ще Ме

видите...” 64

Тези думи бяха чудна новина за Христовите последователи. Как щеше

да стане това? Твърде много въпроси предизвика тази новина:

“И рекоха: Какво е това, което казва: Още малко? Не знаем

какво иска да каже...” 65

В отговор на въпросите им Исус изрече една от основополагащите

истини на вярата в Бога:

“Затова ли се запитвате помежду си дето рекох: Още малко и

няма да Ме виждате; и пак малко, и ще Ме видите? Истина, истина

ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се

радва; вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне в радост.

Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът й; а кога роди

детенцето, не помни вече тъгата си, поради радостта, че се е родил

човек на света. И вие, прочее, сега сте на скръб; но Аз пак ще ви

видя, и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да

отнеме...” 66

Ето такова щеше да бъде действието на Посредника в християнските

сърца. Те щяха да заплачат и заридаят, а светът щеше да се радва. Те

щяха да скърбят, но скръбта им щеше да се обърне в радост. Те щяха да

бъдат като непразна жена в болките си, за да родят в себе си Христовото

присъствие и пълнота. Така Исус отново щеше да стане видим. Видим с

Любовта Си, видим с нежността Си, видим с Плодовете и дарбите на Святия

Дух. Видим за онези, които са прогледнали духовно в Святия Дух и

забелязват Божието Присъствие в живота си. Действието на Святият Дух

щеше да се превърне в постоянна заплаха за силите на Сатана. Божият

противник трябваше да предприеме нещо и да насочи усилията си, за да

отстрани християните от духовния Посредник с Исус, като постави друг

посредник, тъй щото видимото духовно присъствие на Исус в живота на

вярващите да отслабне и ако е възможно - дори да изчезне. Така дяволът

постави основите на едно друго общение. Общение не с Бога, но със самия

64 (Йоан 16:16)
65 (Йоан 16:18)
66 (Йоан 16:19-22)
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него. Общение, което Библията изобличава и нарича идолопоклонство.

Едно от първите изобличения на идолопоклонството, навлязло в Църквата,

даде Апостол Павел в “Послание към Римляните”:

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

благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, 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, на птици, на четвероноги и на гадини...”
67

В този стих е илюстрирана една от най-огромните поквари, идвали

някога в Църквата. Тук става въпрос за действията на християни, а не на

невярващи хора. Апостолът казва, че те са започнали мерзостите си, след

като “познаха Бога”, но “не Го прославиха като Бог”. Причина за

мерзостите им бяха извратените им мъдрувания. А какво по-извратено

мъдруване от това, което ще се опитам да дам в една примерна схема:

“Братя и сестри! Искам да изложа моите схващания относно думите на

нашия Господ, Който в Евангелието на Йоан Богослов ясно заяви, че за

малко няма да Го виждаме и пак малко и ще Го видим. Не искаше ли

Христос да подсети, че Бог ще помазва измежду избраните Си зографи и

художници, които с вдъхновение свише да нарисуват образа на Синът

Божий? Не струи ли от тази икона благостта и Светлината на Оня, Който ни

възлюби? Но имало е и ще има еретици, които да злословят божественото

ни общение, учейки хората да се не кланят на икони. Така те, юродиви и

несмислени, хулят Духа Светаго, Който свише ни е дал мъдрост и

разумение да отделяме жито от плява. Нека благочестиво наведем глави и

се помолим пред святия образ, милостиво даден ни от сърцеведеца Бог...”

“Достойно ест! Истина говори този брат! За това сме слушали още от

блаженопочившия ни епископ! Нека Бог благослови ръката зографска!

Нине и присно и вовеки веков! Амин...”

Какъв бе прицелът на тази заблуда? Отговорът е:

Иконата е лукава подмяна на посредника между вярващите и Христос!

Иконата е идолът, който ликвидира всякакво духовно общение с Бога!

67 (Римляни 1:21-23)
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Славата на нетленния Бог беше разменена срещу подобие на образ на

смъртен човек. Образ, роден от болното въображение на обсебения от

заблудителен дух художник. Тази заблуда имаше ефект на заразна болест,

която бързо се разпространи и доби изключителни размери. В арсенала на

идолопоклонството навлязоха още идоли, като свещи, камбани, клепала,

кандила, яйца и прочие. Все плътски и материални обекти, които трябваше

по убедителен начин да доказват, че те, а не Святият Дух, са посредници

на вярващия в Бога. Но ако Святият Дух е Свидетел на Присъствието на

Исус в живота на човека, то свидетел на кого са идолите?

Не казва ли Исус, че:

“Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва

да се покланят...” 68

Следва въпросът: Има ли дух в идолите?

Да! Дух наистина има и това не е Духът на Живия Бог, но духът на

Антихрист, духът на Лаодикия, дошъл с лъжи и заблуди, за да убие вярата

на християнина и размени надеждата му за Небето с обречеността на

вечния мрак.

Независимо колко силно сте привързани (ако изобщо това е така) към

иконите и всички останали атрибути на религията, то не аз, но Бог ви

заповядва да се освободите от тях, защото те са посредници, които не

носят нищо добро в живота на човека. Те са отрова, която коварно и

целенасочено разрушава човешкия дух и превръща сърцата във варосани

гробници. Не човекът, но религиозният демон, влязъл в сърцето му, изпитва

силна привързаност към идолите, понеже чрез тях той се реализира.

Другото опасно направление на идолопоклонството, в което Святият

Дух отново е подменен с друг посредник, е човешката власт в Църквата.

Най-точен пример за такава власт можем да видим в устройството на

Римокатолическата църква, където папата, тоест, лидерът, е наречен “Свят

Отец”. В Източно-православната църква за още по-удобно това звание се

дава на всеки поп. И двете църкви си имат канони, с които оправдават

тези звания. Не става ясно само това - как да обяснят Христовите думи,

явяващи се предупреждение към идолопоклонниците:

68 (Йоан 4:24)
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“И никого на земята недейте нарича свой отец, защото Един е

вашият Отец, Небесният...” 69

“Но - ще каже католикът - как смее този така да говори за папата? Не

знае ли той, че папата е духовен наставник на вярващите? Не знае ли още,

че той е единствен наместник на Христос в този свят?”

На такива въпроси ще отговоря не аз, но сам Исус, Който казва:

“Недейте се нарича нито наставници, защото Един е вашият

Наставник Христос...” 70

А единствената Личност, която Исус постави за наместник вместо Себе

Си, е Святият Дух. Защото не за папата или владиката, но за Духа на

Истината нашият Спасител каза:

“...когато дойде Онзи, Духът на Истината, ще ви упътва на всяка

истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще

говори и ще ви извести за идните неща. Той Мене ще прослави,

защото от Моето ще взема и ще ви известява...” 71

Наместникът е личност, която се явява вместо някой или представлява

някого пред хората. Човек не е достоен, за да замести Христос в цялата Му

божественост и пълнота, защото и най-малкият грях вече ще свидетелства

против него. Нужна е Личност, така Свята, както бе Свят Христос в земното

Си битие.

Тази Личност е Святият Дух!

Той е Утешителят, Приятелят, Учителят, Изцелителят!

Той има Власт и Сила да бъде навсякъде по тази земя, за да прегърне

всяко сърце, призоваващо Бога. Такава дейност не е по силите на смъртен

човек, но единствено на Духа, с Който Бог ни посети. Когато изговаряме

думата “Отче” трябва да го правим със сърдечен трепет и убеждение, че

Небесният ни Баща ни слуша в Името на Опростителя на греховете ни и

Изкупителя на душите ни. Но да наричаш с тази Свята дума човек, значи

да уповаваш на човек и да разчиташ на човек.

Но може ли човек да очисти сърцата ни?

Може ли човек да отнеме греховете ни?

69 (Матея 23:9)
70 (Матея 23:10)
71 (Йоан 16:13-14)
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Може ли човек да дава Спасение и Вечен Живот?

Моля ви се, замислете се над това!

Ние сме християни, а не хуманисти. Хуманистите се уповават на

хуманизма, тоест, на силата човешката праведност, но ние се уповаваме на

Христос, Който е Божията праведност. Някой може да реагира, че не е

нужно толкова много задълбочаване в думата.

“Не ставаш ли дребнав, авторе? Та това са само думи!”

Да! Това са думи! Но те не се връщат празни! С тях човек сее, за да

пожъне след време онова, което му се пада. А за жетвата на неразумните

Исус предупреждава:

“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...” 72

В деня на Страшния съд мнозина ще извикат:

“Отче, смили се и ни прости беззаконията! Отче, послушай ни!”

Тогава Бог ще се обърне към тях и ще каже:

“Нима Аз съм вашият Отец? Не наричахте ли през целия си

живот с тази дума местния поп или папата? Той е вашият “Отец” -

нека той сега ви очисти от покварата, която натрупахте в сърцата

си...”

В заключение - още няколко думи в темата.

Онова, по което ще познаем покварата и заблудата в една църква, са

идолите. По своята същност идолите са сатанински фалшификати, чиито

основни цели са да откъснат вярващия от общение със Святия Дух и да му

предложат имитация на вяра и духовна връзка с Бога. Ефектът на

идолопоклонството е духовната смърт и животът в лъжа!

Накрая искам да се обърна към всички, които са изпитали смущение

от тази глава. Моята надежда е, че е по-добре човек да разбере Истината

приживе, колкото и горчива да му се струва тя, отколкото да живее в

захаросаната обвивка на лъжата и да разбере за нея тогава, когато е

късно. Властта на идолите е страшна и мъчителна, но все пак съдбата й е

да бъде сламка за огъня на Божието Слово. Случва ми се понякога да чуя

72 (Матея 12:36-37)
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по радиото или да видя по телевизията информация за осквернен “храм”,

от който са откраднати икони с историческа стойност и много друга

църковна утвар. По-нататък говорителката споменава, че крадците не са

се посвенили да откраднат и няколко бронзови свещника, че е насрочено

следствие и издирвателни работи от органите на реда. Сякаш виждам пред

очите си и замисленият поп, който съсредоточено поглажда брадата си в

недоумение защо православните постройки са толкова често обект на

крадци. И докато за попа отговор може да не се намери, всеки християнин,

отворил Евангелието, ще прочете точните Христови думи, даващи ясен

коментар за подобни посегателства:

“Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда

ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си

съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето

крадци не подкопават, нито крадат...” 73

Какви са съкровищата на православните оставам на вас да прецените,

но нека никога не забравяме Божието предупреждение:

“Защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти...” 74

73 (Матея 6:19-20)
74 (Матея 6:21)
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3. НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ФАНАТИЗМА

(ЕФЕКТЪТ НА ОТРОВЕНАТА ВЯРА)

Досега разгледах отровното действие на гибелните ереси, бесовските

учения и идолопоклонството. Както следствието на всяка отрова е смъртта,

така и следствието на тези три фактора въздейства смъртоносно върху

вярата в Исус Христос. Всяка дяволска атака има перспектива и крайна

цел. Най-непоносимото присъствие за дявола е Божията Любов. Исус ни

донесе истинската вяра в Бога, за да бъдем проводници на Истинска Любов

към ближните. Той ни каза:

“Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви

възлюбих...” 75

Любовта трябваше да е истинското свидетелство и потвърждение, че

вярата в Исус е жива и деятелна. Казано по друг начин, ако Вярата беше

нашият достъп до Извора, Любовта е водата в този Извор. Вода, която да

напои жадните, да измие нозете на колебливите, да даде зрение на

слепите. Само че мнозина изобщо не разбраха нещо съществено. Мнозина

охладняха, защото в тях се реализира принципът, че там, където се

изгубва Истинската Вяра, се губи и Истинската Любов!

Вяра без Истина и Любов - това е пределът на сатанинските усилия, за

който ще разсъждаваме в тази глава. Като начало нека видим как Апостол

Павел определя призванието на всеки християнин:

“...следвай правдата, благочестието, вярата, любовта,

търпението, кротостта. Подвизавай се в доброто войнстване на

вярата...” 76

Християнската вяра е войнствена вяра. Нека никого не плаши това

определение, защото нашата борба не е срещу плът и кръв. Вярата в Исус

воюва за Спасението на човешките души. Бог определя това воюване като

добро. Неговата Воля е християните да се подвизават и печелят духовните

битки за Славата на Исус Христос. Две са оръжията на вярващия в Бога,

75 (Йоан 15-12)
76 (1 Тимотей 6:11-12)
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задължителни за доброто войнстване. Това са Истината и Любовта. Всеки,

който притежава тези оръжия, е роден от Бога и е подготвен да бъде

достоен воин на Исус.

Истината - това е духовното просветление от Библията, дошло чрез

Божията Благодат! Любовта - това е божественото проявление на Исус

Христос в сърцата и душите ни!

Всички проявления на Лаодикийската църква, върху които досега

размишлявах, си приличат по едно - в тях няма Истина и Любов. Липсата

им превръща вярата на тази църква в нещо особено.

Вяра не на доброто, но на злото войнстване!

Казвам “злото” и това никак не е случайно. Най-универсалният закон

в духовния свят е законът за сеене и жънене. Ако човек посее лъжа, ще

пожъне много лъжи. Ако посее нечестие, ще поникнат зли неправди. Ако

посее вятър, ще пожъне бури. Единственият начин за противодействие на

чистото Христово Учение бе да му се попречи да бъде проповядвано на

хората. И ако Исус беше Сеячът на Словото, за Сатана остана опозицията

да бъде сеяч на отровни семена. Така светът се превърна в една огромна

нива, в която, освен житни класове, са израстнали и много бурени и

плевели. Стратегията на Сатана беше да убеди света, че плевелите и

бурените са нормални житни класове, а истинското жито са “плевелите и

бурените””, задушили цялата нива. В тази надпревара за сеене ясно

изпъкнаха както Божият, така и сатанинският почерк. Както Бог даде Сила

на Христовите последователи да следват доброто войнстване, така дяволът

даде сила на своите слуги, за да следват злото войнстване.

Моля ви да запомните следващото изречение:

Силата от дявола да се следва злото войнстване на вярата, се нарича

фанатизъм!

След като част от Църквата беше изгубила своята Святост и беше

прегърнала идолите, ересите, бесовските учения и като цяло - образа на

звяра, не оставаше друго, освен дяволът да ги разпространи по целия свят.

Това щеше да бъде една жестока и мрачна офанзива, която с цената на

смърт и сеч, пожари и екзекуции, мъчения и заговори, та даже и войни, да

простре влиянието си по целия свят. Сатана щеше да постави основата на
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най-страшната мерзост, докарваща запустение и проклятие върху цели

нации и континенти. За тази негова тактика в “Откровението” е записано:

“И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два

рога, прилични на агнешки; а говореше като змей. Той упражняваше

всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди

земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято

смъртоносна рана бе оздравяла...” 77

Разтълкуван, този стих изглежда така:

След Възкресението на Исус, Който нанесе смъртоносна рана на

Сатана, на света се появи страшен дух от царството на тъмнината. Дух,

изпратен от Сатана, за да се противи на Христос и Църквата. Този дух

Апостол Йоан разкри в своето първо послание като “дух на Антихрист”.

Характерното за този дух бяха двата рога, прилични на агнешки. В

характерния стил на “Откровението” Исус Христос е наречен Божият Агнец

или Агнето, Което е било заклано за греховете ни. Виждаме, че роговете

на Антихрист са прилични на агнешки, тоест, духът на заблудата предлага

учение, което само прилича на Христовото, за да привлече към себе си

множества от наивни, страхливи и лековерни човеци. Изниква въпросът:

Кои са тези два рога? Отговорът е:

В опитите си да изврати Библията, като единствено боговдъхновено

слово, Сатана създаде две много мощни религии. Първата религия беше

християнската. По дух и фанатизъм тя дословно прекопира юдейската

религия, чиито лидери разпнаха Исус. Това става още по-ясно, като се има

предвид стихът, в който за духа на Антихрист се казва, че “упражняваше

всичката власт на първия звяр в неговото присъствие...” Всичката

власт на Юдаизма дяволът насочи в гонение на Христос и последователите

Му, докато се стигна до угнетителния съд и Разпятието. Така и властта на

религията бе насочена в гонение на тези християни, които не искаха да се

съгласяват с догмите, тесногръдието, идолопоклонството и покварата на

религиозните християнски лидери.

77 (Откровение 13:11-12)
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Забележете, че казвам “християнски” а не Христови, защото днес на

света има християнска религия, тоест, религия дошла от християни, но не

и Христова религия, защото няма религия, дошла от Христос.

Втората религия беше Ислямът, който в своята същина е сатанински

прочит на Стария Завет и вмъкване в Новия Завет на пророка Мохамед,

чиято цел беше да измести Христос, като подложи на съмнение Разпятието

Му и Възкресението Му и Го обяви за един от многото пророци, а себе си

да обяви за генерален говорител на Единият “Бог” (тоест отричането на

Троицата).

Основа на тези две религии беше фанатизмът, чрез който духът на

Антихрист “принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на

първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла...” Именно

религиозният фанатизъм бе този, който завладя целия свят. Негов почерк

бяха кръстоносните войни и походи, бурното разрастване на Исляма,

испанската Инквизиция и всички скверни и зли дела, като плодове на

религиозно помрачение и лицемерие. Не съществува нито един атрибут от

тези две религии, който да влиза в съгласие с Истината на Божието Слово.

Ето защо те могат да се налагат над човешките сърца само с фанатизъм,

тоест, отровена вяра, която не подбира целите, начините и средствата, за

да наложи волята си. Светът нарича по още един начин тактиката на

подобна вяра. Тя е известна като “фундаментализъм”, тоест, полагане на

основи с цената на всичко!

А сега да помислим. С цената на всичко ли Бог иска да повярваме в

Него? Не е ли Неговата Милост онова дълготърпение, с което Бог чака

нашето обръщане от добра воля, от сърце, от любов към Неговия Син.

Спомнете си, че когато Исус не беше приет в един град поискаха от

Него да им позволи да заповядат да падне огън и да изтреби онзи град,

тоест - фанатизмът беше дошъл и искаше разрешение от Господа. Но какво

им каза Исус? “Не знаете на какъв сте дух!” - смъмри ги Той. Тези

Негови думи показват, че фанатизмът никога не е бил на духа на Бога, но

всякога - на духа на дявола! Истината на Бога не принуждава, но убеждава

и докосва. Докато лъжите на дявола се крепят на насилието и страха,

лицемерието и демагогията. Днес много хора не искат да чуят за вяра в
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Бога. Те оправдават поведението си с това, че не им харесва да бъдат

религиозни и поставени под хомот. Склонен съм напълно да ги разбера и

не само да ги разбера, но дори да ги оправдая. Защото такава бе в крайна

сметка целта на Сатана - да изгради нереален и покварен образ на

Църквата. Образ, който да не привлича, но да отблъсква.

Такъв образ е религията. Той е образът на звяра, на който днес се

кланят мнозина! Образ, който налага догми, канони, ритуали! Образ, който

налага килии и отшелничество, мрачни храмове и потискащо послушание.

С една дума - хомот за сърцата и иго за човешките души.

Бог не ви осъжда, хора!

Вие просто не сте попаднали на Истината!

Защото Истината не е закрепостяване и страх, но свобода, за която

сърцата винаги са мечтали. Вие няма да я откриете в мрачните храмове

или в сектите на Мун и Ръсел!

Бог не обитава ръкотворни сгради и не поставя между Себе Си и

вярващите бариерата на човешки личности или демони.

Негов Храм не са тухлите и кирпичът, иконите и стенописите!

Негов Храм е отвореното сърце на човека, където пребъдва Духът Му,

за да дари всеки с щастие и пълнота, каквито светът и религията не могат

да предложат. Иска ми се да сте разбрали всичко това!
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4. ЯВЛЕНИЕТО НА АНТИХРИСТА

(ЕФЕКТЪТ НА ЗМИЙСКАТА ОТРОВА)

Ето, че стигнах до кулминацията на сатанинската отрова – явлението

на Антихрист. Може би малко християни са си задавали въпроса:

Защо Сатана разпространи толкова фалшификати на Християнство по

целия свят? Защо в продължение на толкова много векове властват с

пълна сила извратените прочити и тълкувания на Божието Слово?

Искам да дам отговор на тези въпроси с един по-особен поглед върху

Църквата. Исус започна Своето дело с дванадесет Апостоли. Впоследствие

един Го предаде. Малко по-късно Бог озари сърцето на Савел, който стана

Апостол Павел. Тези хора положиха първообраза на Христовата Църква.

Техните велики съдби намериха място в Божието Слово и така Господ

засвидетелства, че това е Църквата, носител и изразител на Съвършената

Му Воля. Този Божий оригинал трябваше да бъде пример за подражание и

следване. Всяка църква трябваше да оглежда себе си в него и да се

намери вярна и съизмерима с Божиите критерии. Но тогава се яви духът на

Антихрист. Негова задача беше да отдалечи църквите, които му се покорят,

от първообраза и първоосновата, положени от Господ Исус Христос и от

Апостолите. Ще се опитам да разкрия сатанинската тактика по такъв

начин, щото всеки да разбере изначалния й замисъл.

Ето примерът, с който ще си послужа:

Ако ксерографираме важен документ, то ще притежаваме неговото

копие благодарение на копирния апарат. Обаче, колкото и добро да е

копието, оригиналът винаги ще го превъзхожда със своята автентичност.

А сега нека да вземем копието, а оригиналът да скрием някъде на тайно

място. След това да заживеем с мисълта, че копието по нищо не отстъпва

на оригинала и може да ни върши същата работа. Ето, че пристига наш

приятел, който също иска да притежава копие от оригинала. Ние, разбира

се, не му отказваме, но понеже вече сме прибрали оригинала на тайно

място, вземаме копието и го ксерографираме. После му даваме копие от

нашето копие... А сега да си представим, че нашият приятел е посетен от
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друг човек, който също му е поискал копие от неговото копие. С този стил

на разсъждение нещата могат да се проточат до безкрайност, но не това е

нашата цел. Целта е друга, а именно, да разберем какво се е случило с

Църквата през всички тези новозаветни поколения. Атаката на Антихрист

беше насочена, за да бъде скрит оригиналът и първообразът на Църквата.

Така всяко поколение предаваше на следващото не оригинал, но копие от

друго копие. А следващото поколение предаваше на още по-следващото

копие от предходно копие... Така във всяко следващо копие нарастваха

грешките и заблудите, хитро внедрени от лукавия...

А сега си представете как един ден Бог решава да сравни последното

копие с Оригинала Си. Истината е една - това последно копие по нищо

няма да прилича на първообраза. В това последно копие ще се хили

ехидно образът на Божия противник. От това правим един важен извод:

Създадената система да се копира от предходния модел се нарича

традиция! Традицията формира всички аспекти на християнската религия!

Именно чрез традицията дойдоха всички лъжи и грешки в хода на

Църквата. Появиха се идоли, езически ритуали и вярвания. Появи се култ

към смъртта с панихидите. Гибелните ереси и бесовски учения станаха

едно от най-естествените неща, вършени и проповядвани в продължение

на векове. Върху Истината беше паднала нощта на традицията.

Нощ, за която Исус предупреди в “Евангелието от Йоан” онези, които

имаха уши да слушат:

“Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил,

докле е ден; иде нощ, когато никой не може да работи...” 78

Нещо повече - ако бъдат поставени пред пътя на традицията и Пътя на

Исус Христос, мнозина с охота ще продължат по широкия и утъпкан път, не

давайки и дума да се чуе за някакво изобличение или просвещение.

“Аз ще вярвам така, както са вярвали бащите ми и прадедите ми! Аз

съм патриот и няма да разменя вярата на дедите си за учение, внесено от

Запада! Този автор е зъл шпионин и агент на чужди интереси! Аз няма да

наруша традициите на светата апостолска и православна църква!” - ето

така звучи кредото на много традиционни християни. Кой от тях обаче

78 (Йоан 9:4)
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разбира, че религиозната вяра ще го отведе при онзи, на който се дължи

магнетичната власт на религията? А тя е стабилна основа за царството на

Антихрист. Човекът на греха и синът на погибелта ще дойде в свят, в който

Божиите отстъпници радушно ще го приемат.

Така е, защото образ се привлича с образ!

Има една истина за всеки християнин, която гласи:

Който приема Духа на Живия Бог, той приема и Сина!

Който служи на Святия Дух, той служи на Исус Христос!

Същото духовно правило съществува и при онези, които се отричат от

Исус:

Който приема духът на Сатана, той приема и сина му! Който служи на

духа на Антихриста, той ще послужи и на самия Антихрист!

Колкото пъти Духът ме е водил в разсъждения за тази тъмна личност,

толкова пъти съм изтръпвал при мисълта, че мнозина ще са заблудените,

които ще го последват.

Може да звучи по детски наивно, но съм питал Святия Дух:

“Защо, Господи? Защо трябва да се случи това явление? Не може ли да

се предотврати?”

Тогава Духът ме е отвеждал в притчата на Исус, където Той определя

жетвата като свършека на света, житото като Божиите чеда, а плевелите,

като чедата на лукавия. И Божият Глас е проговарял в мене, казвайки:

“Стефане, запомни че за оня, който сее, винаги идва време, за

да пожъне. Ако Аз събирам житото Си, което се роди от Словото Ми,

то не ще ли и дяволът да прибере своето си?

Явлението на Антихрист е жетвата на Сатана!

То все още не идва, защото Моето Присъствие е на тази земя,

но когато Аз ви грабна и отведа в Небето, тогава непременно идва

времето на Антихрист. Тогава по лицето на този свят ще има

доволно много плевели но и други, които са били далеч от Мене и

пълнотата на Словото Ми. Това са времената на Голямата Скръб.

Тогава дяволът ще прибере при себе си всички, които похулиха

Пътя на Истината и приеха да се кланят и да служат на лъжа.

Всички те са негови, а не Мои класове. Щом вярват в неговия дух и
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се кланят на неговия образ - религията, той има право да ги изиска,

защото там, където е съкровището ти, там, където са упованията и

стремежите ти, там ще идеш и самият ти. Въпреки това мнозина ще

бъдат убити и няма да му се поклонят, защото светлината в

собствените им духове ще бъде достатъчно силна и съвестта им

неопетнена...”

Не зная дали можете да разберете колко голяма е болката в Божието

Сърце, колко голямо е страданието Му, че едно огромно число християни

никога не са Го познавали и не са общували с Него. Никой от това огромно

число не вярва, за да отиде в ада. Никой не иска това, но дълбоко в

сърцата си подобни хора са уловени от религиозни демони, които не искат

да ги пуснат. Онова, което Духът иска да помним винаги да го положим в

сърцата си, е знанието, че Небето ще отвори вратите си само за църквите,

останали Верни и съизмерими с Първообраза и Първоосновата, положени

от Исус Христос и Апостолите! Това не означава нищо друго, освен да се

придържаме плътно до Божието Слово и там да откриваме Пътя, който да

следваме.

Ако си послужих с примера за оригинала и копията, то го направих, за

да разберете, че нищо, дошло от света, не е от Бога! Аз говоря за света, а

не за земята и моля да не бъда разбиран превратно. Светът - това е

областта на човешката дейност и човешките взаимоотношения. И когато

Библията казва, че целият свят лежи в лукавия, тя не казва, че и земята

лежи в лукавия, защото “Господна е земята и всичко, що има в нея...”

Но погледнете човешките взаимоотношения и дейност, вън от Бога, и вие

ще се убедите, че този свят лежи в лукавия. Ето затова нищо, дошло от

света, не е от Бога. Каквото е имало Бог да каже - Той го е казал. Каквото

е имало да изисква и заповядва - Той го е изискал и заповядал. Каквото е

трябвало да ни открие за Себе Си - Той го е сторил чрез Исус Христос.

Онези от вас, които са изпълнили сърцата си с боговдъхновено Слово, ще

имат велик и боговдъхновен живот. Но всеки, който не е изпитал духа и

словото в Истината на Вечната и Свята Библия, прави съзнателно себе си

мишена за отровата на старовременната змия. Помнете тези истини и нека

те се превърнат в щит на вашата вяра в Исус Христос. Амин и Амин!
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VI. ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ

(ИЛИ ЗА РИСКА ДА ПРОПУСНЕШ МИГА)

В най-тежкия миг от Живота Си Исус взе със Себе Си Петър и двамата

Заведееви сина. Всички те Го последваха в Гетсиманската градина. Там

Той им каза:

“Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тук и бдете заедно

с Мене...” 79

След тази молба Божият Син се отдалечи от тях, за да пребъдва в

молитвено общение с Отец. Когато се върна, намери всички тях заспали.

Събуди ги и им каза:

“Как? не можахте ли ни един час да бдите с Мене? Бдете и

молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото -

немощно...” 80

След тези думи Той отново отиде да се моли. При второто Му

завръщане картината се повтори. Те отново бяха заспали. Бяха заспали

точно тогава, когато Исус се нуждаеше от най-голяма подкрепа и Любов.

Последните думи, които Той им каза, бяха първият сериозен укор от Бог

към Църквата:

“Още ли спите и почивате? Ето, часът наближи, когато

Човешкият Син се предава в ръцете на грешници. Станете да

вървим; ето, приближи се тоя, който Ме предава...” 81

Можете ли да си представите всичко това?

Христовите ученици спят в миг, когато се извършва предателството на

техния Господ. Спят тогава, когато е трябвало най-много да са будни. Те

не изпълниха заръката на своя Господ и спаха през цялото време, когато

се решаваше съдбата на всички човешки поколения. Един зъл дух на

сънливост ги беше обсебил и те не му се противиха. Един дух бе загатнал с

присъствието си какво ще прави в продължение на векове. За същият този

дух Исус предупреди в “Евангелието от Марк”:
79 (Матея 26:38)
80 (Матея 26:40)
81 (Матея 26:45-46)
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“Бдете, прочее, (защото не знаете кога ще дойде господарят на

къщата - вечерта ли, или в среднощ, или когато пеят петлите, или

заранта), да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали. А

каквото казвам на вас, на всички го казвам: Бдете...” 82

Онова, което се случи в земния Живот на Исус Христос, щеше да се

случи в духовния живот на Църквата. Голяма част от нея щеше да заспи и

допусне предателство на чистото Христово учение. В “Откровението” Исус

засвидетелства на Апостол Йоан, че пред Божия поглед вече бяха се явили

тенденциите на духовната сънливост и слепота. Техен носител бе църквата

в град Лаодикия. Някога Исус понесе най-огромното изпитание върху

плещите Си. Най-жестокото противоречие - да бъде виновен без вина и

осъден без справедливост. Той прие на Себе Си нашите грехове, за да

стане Ходатай за всеки човек, който изповяда Името Му. Исус стори това

някога. Стори го веднъж и завинаги. Днес трябва да понесем изпитанията

си и ние. В историята на Христовата Църква е настъпил мигът на най-

тежкото изпитание - да подготви Верните на Исус души за предстоящото

Грабване. Побеснял повече от всякога дяволът ще поиска да ни приспи или

охлади ще поиска да направим съгласие със света и компромиси с

Истината на Бог. Ние никога не бива да допускаме грешката на Христовите

ученици - да заспим тогава, когато някъде се извършва предателство на

Христовото учение. Ние трябва да бдим и да бъдем гръмогласни срещу

заблудата. Трябва да се изправим и посочим с пръст гримиралата се

религия, за да я изобличим. Трябва да викаме, за да се събудят всички.

Гласът ни като светкавица трябва да освети цялата земя:

“Братя и сестри! Исус вече идва! Отвърнете се от религията, отвърнете

се от заблудата и измамата! Участвайте в първата жетва, да не би да ви

настигне втората! Бъдете готови за Грабването от Христос, за да не ви

настигне явлението на Антихрист! Мобилизирайте до сетен предел сърцата

си с вяра, защото Исус идва и иска да намери вяра на земята! Вяра във

великото Му Име и побеждаващото Му Слово! Събудете се, опомнете се!”

Най-страшното на съня е неговата нереалност!

82 (Марк 13:35-37)
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Докато сънуваш, можеш, ако искаш и в облаците да летиш, но когато

се събудиш...

Няма ли да е късно? Няма ли да пропуснеш Мига, единствения Миг, за

който Апостол Павел писа:

“Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички

ще се изменим, в една минута, в миг на око, при последната тръба;

защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние

ще се изменим...” 83

В този миг, в който вие четете тази книга, е все още миг преди мига.

Духът на Лаодикия, за когото разсъждавах в тази първа част на книгата,

има силата да приспива духовното в човеците. Всички негови действия,

които изброих, са сънотворни за човешкото сърце. Днес будилникът на

Божието Слово звъни, а някои се прозяват и рискуват да пропуснат Мига!

Приемете моята последна насърчителна молба в края на първата част

от тази книга:

Не си позволявайте лукса да заспите само някакъв си час, преди да

дойде Младоженецът! Ако очите на сърцата ви са натежали и уморени,

наплискайте ги с Живата Вода на Словото, освежете се и останете будни

до Грабването! Огледайте се! Влакът на Спасението пътува към спирка

“Филаделфия”! Нека и ние отидем там! Нека живеем там! Амин и Амин!

Авторът

83 (1 Коринтяни 15:51-52)
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ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ

I. ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

Има твърде много религиозни разклонения в днешното Християнство и

всяко от тях счита себе си за единствено, неповторимо и достоверно.

Ранната Църква, която Исус роди с Личното Си благовестие и Свят Пример,

не може по никакъв начин да се сравни с последните църкви на земята.

Простотата и Чистотата, която дължим на Христос, бяха изместени от

догми, канони, доктрини, деноминации. И не е нужно да влизаме в никакви

теологически спорове и безплодни дискусии, та да търсим потвърждение

или опровержение за истинността на която и да е църква, просто защото

Господ е Пастир, Който познава овцете Си, и всяка от овцете Му познава

Гласа Му. Верните на Христос всякога ще бъдат събрани в Святия Му Дух,

за да вършат Волята Му и да свидетелстват на Завета Му. Те ще говорят не

с думите, но с делата си, не с титлите, но с плодовете си. И ако ние имаме

мъдрост от Святия Дух, за да потърсим Божието Съвършено благоволение в

първите години след Възкресението на Исус, то непременно ще забележим

Филаделфийската Църква. И не просто ще я забележим, но ще се влюбим в

думите, с които Господ я е запечатал в Словото Си.

Защо започвам така тази тема? Отговорът е:

Преди всичко заради това, защото в Божия поглед няма по-достойна

църква от Филаделфийската. Както ние най-много обичаме децата си,

които са наша плът и кръв, така Бог най-много благоволи върху Църквата,

която е родил чрез Словото на Истината. Църква, която е Негова плът,

тоест, Христово Тяло, и кръв, тоест, пълноценна свидетелка на Святия Дух.

Нека сега припомня някои най-важни библейски истини за родените от

Бога човеци. Първата истина е, че:
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“Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият

зародиш пребъдва в Него; и не може да съгрешава, защото е роден

от Бога...” 84

Ето и втората истина, която гласи, че:

“...всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа,

която е победила света, е спечелила нашата вяра...” 85

Филаделфийската църква е единствената, която няма Божий укор, но

велико насърчение да дерзае, за да приеме “венеца на славата”.

Има една дълбока истина, утаена от много християни. Тя е разковниче

към прозрението, че само роденият от Бога притежава Христовата Сила и

пълнота. Много от нас правят знак за равенство между “роден от Бога” и

“посетен от Бога”. Длъжни сме да знаем, че раждането е процес, за който е

нужно време. Никоя майка не дава живот на дете, ако първо не изстрада

неговото нарастване в утробата си и раждането след това. Исус ни учи, че:

“Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от

утробата му, както рече писанието. А това каза за Духа, Който

вярващите в Него щяха да приемат...” 86

Ето тези живи води ще родят новото ни естество. Но никой християнин

не може да даде живот на божественото естество в себе си, ако преди това

не претърпи мъките и страданията на себеотричането и пожертвуванието в

Името на Исус Христос. Всеки, който изповяда Исус за свой Спасител и

помоли за прошка на греховете си, е посетен от Святия Дух. Но точно тук,

от мига на това посещение, ще започне истинското тайнство на вярата в

Исус:

Тайнството да се родим ние в Бог и Той да се роди в нас!

Всички думи от Исус Христовото обръщение към църквата в град

Филаделфия говорят за Божие удовлетворение към повярвалите. Те са

най-точното свидетелство за това - какъв става човекът, приел Силата,

Святостта и Любовта на Живия Бог.

84 (1 Йоаново 3:9)
85 (1 Йоаново 5:4)
86 (Йоан 7:38-39)



78

В първата част на тази книга видяхме как изглежда недоизносената

или по-скоро - абортирала църква, тоест, онези християни, които, според

изобличителните думи на Словото, попадат под следните стихове:

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

благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, 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, на птици; на четвероноги, и на

гадини...” 87

Наближава миг, когато ще дойде явлението на Човешкия Син.

“...и множеството от спящите в пръстта на земята ще се

събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение.

Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които

обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове...” 88

Няма по-лош жребий от този - да се намерим вън от Божия Спасителен

план, да бъдем от хората, за които в “Откровението” Йоан предупреди:

“Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които Го

прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него. Така е.

Амин...” 89

Тук не става дума за римските войници, разпънали Христос и проболи

Го на кръста. Тук се говори за онези, които похулиха Святия Дух, като

отвърнаха нозете си от Пътя на Истината. Словото ги нарича “земни

племена”. Защо “земни”? Ами защото прицелът на сърцата им всякога е

обърнат към земното. Защото са прегръщали в сърцата си оная мъдрост, за

която Апостол Яков предупреди:

“Но 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; защото гдето

има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо

нещо...” 90

87 (Римляни 1:21-23)
88 (Даниил 12:2-3)
89 (Откровение 1:7)
90 (Яков 3:14-16)
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Задача на тази втора част от книгата е да покаже как изглежда

Църквата, която няма да приеме ужасния жребий, който вече цитирах, но

ще последва Господ Исус във Вечното Му Царство.

Искам да знаете, че онова, за което ще пиша, за мен самия е все още

желателен, но недостигнат връх. Трудно може да се намери църква, която

да притежава пълнотата на Филаделфийската, но нека знаем, че днес Бог

извиква мощни и велики служения, чието назначение е да превърнат в Дух

и Живот думите, с които Бог определя най-верния и достоен модел на

общество от Христови последователи. Така следващите размишления ще се

явят за мнозина като мечта. А за оня, който следващите редове не са

мечта, но действителна реалност, мога да кажа, че не той ще се учи от

тази книга, но всички ние ще се учим от свидетелствата на живота му.

Искам читателите на тази книга да знаят, че заедно с тях и аз самият

започвам пътешествие в области, за които Духът ми говори, но в много от

тях все още не съм стъпвал. Някой може би ще попита:

“А защо тогава пишеш за тях?”

Ще отговоря така:

Никой от нас не се ражда алпинист или летец, но първо трябва да

роди мечтата в себе си.

А как да родим мечтата, ако не знаем каква е тя? Как да бъдем прицел

на Божията ревност, ако не знаем върху какво ревнува Бог? Как да

попаднем под духовния лъч на Филаделфия, ако нямаме точна представа

за нейното помазание и сила?

Ето затова е нужна мечтата по Словото на Исус Христос!

За да я родим в себе си!

Да й повярваме!

Да й отдадем живота си и едва тогава тя да стане реалност.

Авторът
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II. ЖИВОТЪТ НА ДАВИД

(КЛЮЧОВЕТЕ НА НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО)

Има един велик мъж, чийто живот е записан в Свещеното Писание.

Велик мъж, чиито дела са останали завинаги в Божието Сърце, за да бъдат

неподвластни на времето, понеже Бог ги записа в Словото Си. Този мъж е

Давид. Започвам разсъжденията си върху Филаделфийската църква именно

с Давид, понеже неговият живот и духовни качества се явяват събирателен

образ и фокус за стремленията на християните.

Началните думи на Исус към Филаделфийската църква започват така:

“Това казва Светият, истинският, у Когото е Давидовия ключ;

който отваря, и никой няма да затваря; и затваря, и никой не

отваря...” 91

Виждаме, че Бог се обръща към християните, като Един, Който е Свят

и Истински, но най-вече като Оня, у Когото е Давидовия ключ. Причината,

за да представя Себе Си Исус по този начин, е скрита в думите, с които

Той определя търсенията и стремленията на тази църква. Тя не иска нещо

друго, но Давидовия ключ. Затова Бог й отговаря, че именно Той е, Който

притежава този ключ. Нещо повече - Духът изявява способностите на този

ключ - да отваря, без никой да може да затвори след него, и да затваря,

без никой да може да отвори!

За да разберем способностите на Давидовия ключ трябва да потърсим

в живота на Давид онези свидетелства, които ясно показват как Божият

помазаник е отварял, без никой да може да затвори, и е затварял, без

никой да може да отвори. Естествен е въпросът:

Какво всъщност е отварял и какво е затварял Давид?

Вярвам, никой не мисли, че този ключ е някаква археологическа

реликва, която ревниво се пази в някой музей. Бог казва, че ключът е в

Него, а това ясно ни сочи, че е в Словото Му. Най-краткият отговор на

въпроса, който зададох, е:

91 (Откровение 3:7)
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Давид е отварял в живота си път на Божията Сила и Помазание, като

същевременно е затварял всяка възможност пред дявола да противостои

на Божията Воля!

Казано по друг начин - този велик мъж е намерил ключ към Сърцето

на Бога, ключ към Божията ревност и благоволение.

Няма по-голямо желание в Божието Сърце от това - всеки християнин

да притежава ключа на Давид. В Евангелията Исус Христос засвидетелства

едни други ключове в обещанието Си към Петър. Думите, с които Исус

показва способностите на тези ключове, в духовния си смисъл са същите,

които вече прочетохме в “Откровението на Йоан”. Нека ги видим:

“Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш

на земята, ще бъде развързано на небесата, а каквото развържеш

на земята, ще бъде развързано на небесата...” 92

Да връзваш и развързваш! - такива са способностите на тези ключове.

Сравнени с ключа на Давид, те са същите, със същата сила и възможности.

С тях ние можем да развързваме в живота си Божията Сила и помазание,

като същевременно можем да връзваме всички усилия на дявола да

противостои на Божията Воля!

А сега да вникнем в една важна подробност. Както вече забелязахме

Христос говори на Петър за ключове, а в “Откровението” се говори за

ключа на Давид. Причината за множественото число в Христовите думи

към Петър се крие във факта, че не един, а множество човеци ще ползват

тези ключове. Докато в “Откровението” се говори за ключа на Давид, за да

можем лично да се вдъхновим от примера, който един единствен човек

остави в живота си. И когато повече от един християнин разбере силата на

Давидовия ключ, то естествено, че ще станат много ключове, даващи вход

в Небесното Царство на Господ Исус Христос.

Искам да знаете още, че в Божиите критерии ключът на Давид има

много високо място. В “Книгата на пророк Исайя” ще прочетем как Божието

одобрение и помазание пада върху Елиаким, Хелкиевият син. Самото име

на помазаника, преведено от еврейски означава “Бог въздига”.

Нека прочетем как Бог изявява Своето намерение:

92 (Матея 16:19)
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“В оня ден ще извикаш слугата си Елиакима Хелкиевият син, и

като го облека с твоето облекло и го стегна с твоя пояс ще предам

властта ти в неговата ръка, и той ще бъде един баща на

ерусалимските жители и на Юдовия дом. И ще положа на рамото му

ключа на Давидовия дом; той ще отваря и никой няма да затваря, и

ще затваря и никой няма да отваря; и ще го закрепя като гвоздей

на твърдо място; и той ще бъде славен престол на бащиния си дом;

и на него ще окачат всичката слава на бащиния му дом, - чадата и

внуците, всичките малки съдове, от съдове като чаши до всичките

съдове като мехове...” 93

Ако в Стария Завет Божието помазание падаше върху някого, за да се

утвърди славата на Ерусалим, то в Новия Завет това помазание ще пада, за

да се утвърди Славата на Небесния Ерусалим. Филаделфийската църква е

тази, която Бог днес закрепява като гвоздей на твърдо място и тя ще бъде

славен престол на Господ Исус Христос. Филаделфийската църква днес е

оня “Елиаким”, когото Бог въздига заради Славата на Името Си. В нея ще

се намерят от най-малкият до най-големия, които познават Господ като Бог

на Любов и Светлина. “Откровението на Йоан” и най-вече - обръщението

на Исус към Филаделфийската църква се явява реализация на Божията

Любов към нас - да даде на всеки ключа на Давид, така че всеки да

намери път към Божието Сърце. Предстои ни да се запознаем с Давидовия

ключ, тоест, да разберем кои духовни качества на човека печелят Божието

благоволение. Разглеждайки живота на Давид аз забелязах пет качества,

които ще разгледам в отделни глави. Това са:

Ревността, Дързостта, Незлобието, Смирението и Хвалението

Посланието към Филаделфия е ясно. Нека ви предам Божиите думи,

както ги имам дълбоко в духа си:

“Църкво Моя! Ти си тази, върху която благоволи Сърцето Ми! Аз

те искам вдъхновена от примера, който един старозаветен мъж

остави на поколенията.

Той спечели Сърцето Ми!

Той отключи в себе си Моята Сила!

93 (Исайя 22:20-24)
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Той достигна съдбата, която бях му начертал! Той Ме възхити

дотолкова, щото да сключа с него Завет, че от потомството му ще

дойде Спасителят. Всички вие, които вярвате в Името на Сина Ми,

сте Давидово потомство, потомство на духовно новородените, които

трябва да се вдъхновяват от Давидовата вяра и живот...”

В онези времена, когато Саул царуваше над Израиля, Божият поглед

се спря върху едно момче, което пасеше овцете си и свиреше с арфата си.

Бог погледна сърцето му и видя, че този е бъдещият помазан мъж. Тогава

прати слугата Си Самуил - да каже на царя:

“Но сега царството ти няма да трае; Господ Си потърси човек

според сърцето Си, и него определи да бъде княз над людете Му,

понеже ти не опази това, което Господ ти заповяда...” 94

Искаме ли да бъдем християни по Божието Сърце?

Ами нека размислим, че ако някога Саул не опази онова, което Господ

му заповяда, то така и много църкви постъпиха като Саул. Ето защо днес

Бог Си потърси Църква по Сърцето Си и нея определи да участва в

Грабването и да е Съвършен носител и изразител на Волята Му.

Тази Църква е Филаделфийската! Нека благодарим на Бог, че ни е дал

благоволение да вникнем в Съвършената Му Воля и да пристъпим към

прочит на страниците, които предстоят.

94 (1 Царе 13:14)
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1. РЕВНОСТТА НА ДАВИД

Първата велика и забележителна проява на Давид беше най-добра

илюстрация на Ревност за Бога и Неговото дело. Една тежка духовна

депресия беше паднала върху израилтяните. Между тях не се намираше

човек, който да защити Името на Всемогъщия. Един юначен филистимец

демонстрираше пред Божиите хора своята наглост и непобедимост. Видът

му респектираше дотолкова, че:

“...всичките израилеви мъже, като видяха тоя мъж, побягнаха

от него и много се уплашиха...” 95

 Нека се опитаме да вникнем в този позорен факт от историята на

Израил. Нека си представим, че сме там - сред уплашените хора, които

коментират не Силата на Всемогъщия Бог, а ръста и предизвикателството

на Голиат.

Кой в този момент се замисляше, че това е огромен укор върху народа

на Израил?

Никой, освен един - Давид. Думите му, отправени към военните мъже

в стана на Израилевата войска, показват, че само той имаше мъдро и

вярно отношение към филистимското предизвикателство. Давид попита:

“Какво ще се направи на онзи, който порази тоя филистимец и

отмахне укора от Израиля?” 96

Докато военните мъже виждаха в Голиат заплахата, Давид виждаше

укора. Причината за разликите в гледните точки бе позицията, от която

всеки виждаше проблема. Човешката позиция доведе до естествен страх и

ужас от вида на Голиат, който паникьоса Израилевите мъже, призвани да

бъдат защитници на народа си. Позицията на Давид бе мъдра. Той гледаше

по особен начин на филистимската заплаха. Той я счете за укор от Бога.

Той чуваше в сърцето си Божии думи, за които другите бяха глухи.

“Докъде стигна Израилю? На какво се превърна?

Забрави ли великите дела на Господ твоя Бог, Който воюваше

за теб и поваляше племената, застанали пред пътя ти?

95 (1 Царе 17:24)
96 (1 Царе 17:26)
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Докъде стигна, Израилю? Дотам ли, че да трепериш целият,

като лист, развяван от вятъра? Дотам ли, че да се уплашиш от ръста

и надменните думи на един необрязан филистимец?” - такива най-

вероятно бяха Божиите думи в сърцето на Давид. И само той ги чу. Тогава

в сърцето на младия човек пламна особена сила. Давид усети в себе си

огън, какъвто не бе го изгарял. Той се запали от Ревност за Бога.

Тук ще изявя и първото предназначение на Ревността:

Ревността за Бог се появява там, където попада укор върху Божиите

хора!

Голиат не беше заплаха, но изпитание на Израил. Бог наблюдаваше

хилядите военни мъже и искаше да види кой от тях милее за Неговото Име.

Но тези хора не само, че не милееха. Нещо повече - бяха се превърнали в

личности от особена категория. Думите на Елиав, най-големият брат на

Давид, бяха своеобразна позиция на всички от Израилевата войска. Ето

как реагира той на Давидовите въпроси:

“Защо си слязъл тук? и кому си оставил онези малко овце в

пустинята? Аз зная гордостта ти и лукавщината на сърцето ти; ти си

слязъл, за да видиш битката. И Давид каза: Що съм сторил сега?

няма ли причина? И обърна се от него към другите и говори по

същия начин; и людете пак му отговориха според първите думи...” 97

Подтекстът на тази злоба е ясен:

“Ти пък защо си дошъл? Да си търсиш белята ли? Не ти ли е ясно, че

не си дорасъл да гледаш, а камо ли да се биеш с Голиат? Отивай при

овцете, момче! Не се навирай в шамарите!”

Тези хора се бяха превърнали в зрители. Те искаха да видят как ще се

случи нещо, но някак без да си помръднат пръста. Големият ефект за тях

идеше от възможността да наблюдават зрелището, което предстоеше.

От това можем да направим следния извод:

Страхът от обстоятелства превръща в зрители всички, които бъдат

победени от него! Страхът е свидетел за бягство от отговорност! Страхът

възпитава в отстъпление и свидетелства за липсата на Ревност!

97 (1 Царе 17:28-30)
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Когато Давид се изправя пред царя на Израил, той казва думи, в които

разбираме най-точно какво се беше случило с Израилевата войска:

“И Давид каза на Саул: Да не отпада сърцето на никого поради

този. Слугата ти ще иде и ще се бие с този филистимец...” 98

Нека пренеса този стих върху размишления за процесите в Църквата.

Атаките на дявола винаги имат един прицел - християнското сърце. Целта

на Божият противник е да накара максимален брой хора да отпаднат от

вярата, да се уплашат от обстоятелствата, да отстъпят от позициите си.

Пред нас винаги стои един “Голиат”, който хвърля предизвикателства, като

показва страшния си ръст и напомпаните си мускули. Тогава част от хората

се превръщат в зрители, а Святият Дух копнее да запали поне едно сърце

с ревност, за да махне укора от Църквата. Святият Дух търси онези, които

не се примиряват с обстоятелства и проблеми, провокации и гонения.

Ревността за Бога е първият белег на Давидовия ключ. Тя възниква само

тогава, когато християнинът има правилна преценка на обстоятелствата, в

които е поставен, тоест, когато наблюдаваме живота си през Божия поглед,

за да сме готови във всеки миг не според човешката си слабост, а според

Божията Сила!

Давид наблюдаваше ситуацията през Божия поглед. Той не потърси

колективен консенсус, за да се реши на битка с Голиат. Той повярва, че

Бог е избрал него, за да премахне срама, които Израил претърпяваше.

Някои могат да считат, че опасността е концентрирана в противника.

“Ето го злото!” - ще кажат те.

“Ето го проблемът!” - ще извикат други.

“Ето го врагът на Църквата!” - ще добавят трети.

Но нека да разсъдим. Голиат не беше проблемът на Израил. Голиат

беше факторът, допуснат от Бога, за да стане явен истинският проблем и

жестокият враг, а именно, липсата на ревност за Божиите дела. Липсата на

решителност. Липсата на любов към Бога. Дяволът никога няма да припари

до църква, в която вярващите са ревностни. Да го стори значи да подпише

смъртната си присъда. Нечестивият ще атакува там, където са създадени

условия за неговата победа, тоест:

98 (1 Царе 17:32)
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Там, където има тежък климат, депресия и апатия!

Оттук ясно изпъкват стратегията и тактиката на Сатана - стратегия да

подкопава силата на християните чрез апатия и безотговорност, лъжлив

комфорт или депресия. Тактика - да разбива служения, които не могат да

му противостоят, понеже са изгубили ревността си за Бога!

Случва се в живота си да забележим синдрома “Голиат”. Надвиснал

над сърцата ни той ще хвърля нагли провокации и заплахи за живота ни.

Точно това е мигът да се замислим.

В какво сбъркахме, че се появи Голиат?

Къде изгубихме Ревността си за Бога?

Коя е причината, за да отпаднат сърцата ни?

И когато, притиснати от неумолимите въпроси, се вдъхновим от живота

на Давид, ще извикаме в съществуване мощна промяна. Нека запомним:

Ако ликвидираме в живота си липсата на Ревност, ще ликвидираме и

синдрома “Голиат”!

Ревността е първото духовно качество, което ни прави забележими в

Божието Сърце. Там, където има Ревност за Господа, провокации на Голиат

не съществуват.
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2. ДЪРЗОСТТА НА ДАВИД

Тук ще продължа да разглеждам сблъсъка между Давид и Голиат.

Давид не само имаше желание да защити Името на Всемогъщия. Той щеше

да се одързости, за да го направи. Ревността за Бога щеше да роди едно

друго духовно качество - Дързостта. Сега ще видим как беше провокирана

Дързостта в Давидовото сърце. Военните мъже в Израилевия стан бяха

шокирани. Един, все още непорасъл младеж, хвърляше ръкавицата на

предизвикателството към филистимския самозванец. Царят трябваше да

научи за това. Ето защо му беше известено желанието на Давид и той го

повика при себе си. Саул си въобразяваше, че някакво моментно безумие е

обзело младежа и затова го предупреди:

“Ти не можеш да идеш против тоя филистимец да се биеш с

него; защото ти си дете, а той е войнствен мъж още от младостта

си...” 99

Оценката на царят беше категорична. “Ти не можеш!” - каза той.

Вярата на Давид беше поставена под изпитание. Лесно е да отхвърлиш

мненията на тези, които са край теб, но когато ти говори човекът, помазан

от Бог да ти бъде цар? Давид трябваше да преодолее царското мнение и да

убеди Саул, че решението му не е някаква моментна самонадеяност. Той

трябваше да приведе доказателства за своята готовност и смелост. Ето

защо Давид изповяда пред Саул свидетелствата на своя живот:

“Слугата ти пасеше овцете на баща си; и когато дойдеше лъв

или мечка та грабнеше агне от стадото, аз го подгонвах, та го

поразявах, и отървавах грабнатото от устата му; и когато се

вдигнеше върху мене, хващах го за брадата, поразявах го и го

убивах. Слугата ти е убивал и лъв, и мечка, и тоя необрязан

филистимец ще бъде като едно от тях, понеже хвърли презрение

върху войските на Живия Бог...” 100

В тези стихове заблестява едно неповторимо излъчване от Давид. Той

притежаваше любов и истинска жертвоготовност, за да защитава стадото

99 (1 Царе 17:33)
100 (1 Царе 17:34-36)
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си, а желанието за двубой с Голиат вече недвусмислено говореше, че

Божият помазаник имаше любов в сърцето си към своя народ. Той беше

готов да се пожертва за неговата чест и достойнство. Оттук можем да

направим и първия извод, че дълбоките мотиви на Дързостта се раждат от

любовта и жертвоготовността!

Нека да видим как Давид убеди царя в своята правота и позиция. Той

не само обичаше народа си, но имаше дълбокото убеждение, че в двубоя

му с Голиат успехът му ще бъде сигурен. Като гарант за този успех Давид

посочи следното:

“Господ, Който ме отърва от лапата на лъв и от лапата на

мечка, Той ще ме отърве и от ръката на тоя филистимец...” 101

Дръзновеният младеж убеди Израилевия цар със словото на своето

свидетелстване. Той показа, че не е млад по дързост и Бог, Който го е

благословил с успех срещу дивите зверове, ще го опази и от Голиат. Тук

можем да направим и вторият извод, че дързостта е упражнение в смелост!

Тя е изблик на съвършена надежда и осланяне на Господната Сила!

Когато искаме да бъдем дръзновени, нека да проверим дълбоките си

сърдечни мотиви, тоест, до колко безкористно се решаваме на дадена

постъпка. Ако не направим тази проверка, рискуваме да сме самонадеяни

и Бог няма да подпечата с успех делото ни. Давид дръзна да се изправи

срещу Голиат, защото бе издържал Господните изпити. Дръзновението е

като една стълба към Божията Сила. Всяко нейно стъпало е задължително

за преодоляване. Оттук и третия извод:

За да се изправим срещу Голиат е нужно първо да победим мечката и

лъва! За да бъдем дързостни в голямото е нужно да покажем дързост и в

малкото!

Ние трябва да бъдем Верни на Господ във всяко дело. И ако сме Му

Верни в малкото, Бог ще ни постави над многото. Мнозина отхвърлят този

принцип и очите им постоянно са заети с наблюдаването на ракетни

служения, които вдигат много шум и стават забележими за мнозина. Но

виждате ли, вие можете да гледате служението на някой Божий капитан и

до края на живота си да не станете дори редник.

101 (1 Царе 17:37)
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Защо просто не тръгнете оттам, откъдето сте?

Защо не благодарите на Бога за мястото, в което ви е поставил, за

привилегията да вършите Неговата работа на този свят?

Направите ли го, вие ще стъпите на първата стълба, в малкото, но Бог

ще забележи това и след време ще ви постави над многото. Ето така

подготвяме и закаляваме сърцата си за битките с нечестието.

Последното нещо за успеха на нашата Дързост е:

Дълбоко осъзнатата ни позиция!

Именно тук виждам главната причина за успеха на Давид. Той имаше

позиция в своята дързост. Той не излезе срещу Голиат като един, който

търсеше своята си слава и величие. Той не излезе със страховити оръжия

или метални доспехи. Давид излезе на битката със Слово на вяра:

“Ти идеш против мене с меч, копие и сулица; а аз ида против

тебе в Името на Господа на Силите, Бога на Израилевите войски,

върху Който ти хвърли презрение...” 102

В този стих има нещо много интересно. В него са изявени оръжията на

воюващите страни. Голиат идва с меч, копие и сулица - това са неговите

оръжия. А Давид иде в Името на Господа - то е неговото оръжие. Божият

помазаник никъде не изповядва, че прашката и камъните са оръжията му,

но за свидетелство на всички около него заяви още:

“...да познаят всички тук събрани, че Господ не избавя с меч и

копие; защото боят е на Господа, и Той ще ви предаде в нашата

ръка...” 103

Тайната на успешната дързост е да излезеш на битка в Името на

Господа, да предадеш цялата битка в ръката на Господа и да Го прославиш

не след битката, а преди нея!

Нека си представим как се чувстваха зрителите на този сблъсък. Те не

можеха да повярват как едно момче с голи ръце, съблякло металната

ризница, дадена му от Саул, и тръгнало с торба, пълна с камъни и прашка

в ръката, ще победи респектиращия Голиат. Но Давид го постигна. Той

победи в духовния свят. Той първо извърши духовна победа, тоест, отвори

пътя на Божията Сила и затвори пътя на дяволската ярост! Ето така се

102 (1 Царе 17:45)
103 (1 Царе 17:47)
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отваря и затваря с Давидовия ключ. Камъкът, който се заби в челото на

филистимеца, беше не победа, а резултат от победата на Давид.

Моля ви да осъзнаете това!

Много пъти съм се замислял защо Бог избра точно такова поражение

за Голиат.

Не се ли явява победата на Давид духовна илюстрация на нашите

победи в Името на Исус Христос?

Камъкът, изпратен от Давид, пръсна челото на филистимеца, така,

както един друг камък ще поразява заблудата, насочена срещу Църквата.

Ето думите на Христос в потвърждение на това:

“Не сте ли никога прочели в писанията тази дума: - “Камъкът,

Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла; от Господа е

това. И чудно е в нашите очи”? Затова ви казвам, че Божието

царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който принася

плодовете му. И който падне върху тоя камък, ще се смаже; а върху

когото падне, ще го пръсне...” 104

Името на Исус е Камъкът, който трябва да положим в прашката на

нашата дързост, и с прицела на вярата да поразим всички врагове на

Господния народ. Името на Исус е име за Дръзновение в Господната Воля.

Да бъдеш дръзновен - това значи да побеждаваш дявола дори тогава,

когато всички около теб са се превърнали в зрители! Да издигнеш високо

вярата в Името на своя Бог, за да Го прославиш с победата! Дързостта е

второто духовно качество, което ни прави забележими в Божието сърце.

Исус ни остави посланието:

“Вярвайте в Мене!”

Но, освен него, даде и друго:

“Дерзайте, не бойте се!”

Животът на Давид е вдъхновяващ пример за Дръзновение.

104 (Матея 21:42-44)
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3. НЕЗЛОБИЕТО НА ДАВИД

“Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата...” 105

Следвайки тези Христови думи можем с точност да разберем какво е

препълвало сърцето на Давид. Той беше помазан не само да бъде цар на

Израил, но и най-превъзходният псалмопевец на Господа. В псалмите на

Давид заблестява по неповторим начин едно духовно качество, което в

най-пълна степен изразява защо Давид беше мъж по Сърцето на Бога.

Давид беше човек на Незлобието. В неговото сърце нямаше място и достъп

за злобата на нечестивия.

За да разберем това духовно качество е нужно да видим кой е негов

първоизточник. Затова нека прочетем едни Господни думи, за които вече

загатнах в началото на тази книга:

“И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брата си, и да

казват: Познайте Господа; защото те всички ще Ме познават, от

най-малкият до най-големият между тях, казва Господ...” 106

В това Божие обещание се забелязва нещо чудесно. То показва, че в

един от аспектите на познанието за Бога всички християни ще имат равни

позиции. Бог не казва:

“Ще Ме познават само големите!”

Но:

”от най-малкият до най-големият...”

В своето послание Апостол Йоан разкри какво означават тези думи:

“Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога;

и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не

люби, не е познал Бога; защото Бог е любов...” 107

Всепобеждаващата сила на Любовта! - ето белегът на познанието, за

което говори Бог чрез пророк Еремия. Малки или големи в Исус Христос,

слушатели или проповедници, пастори или апостоли, всички трябва да се

вдъхновим от това най-велико познание. Естествен е въпросът:

105 (Матея 12:34)
106 (Еремия 31:34)
107 (1 Йоаново 4:7-8)
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“Защо тогава тази тема се нарича “Незлобието на Давид?”

Отговорът е, че Незлобието е едно от великите качества, на които ни

възпитава Любовта! Това качество ни е нужно тук, на тази земя и в този

свят. Ако искам да насочим размишленията си именно върху Незлобието,

причината е една:

Да обичаш онези, които те обичат, не е голям подвиг. Просто - даваш

любов и получаваш любов, за да дадеш отново. Но когато трябва да

обичаш така, щото само да даваш, без значение дали ще получиш, то това

може да се постигне, само, ако Източникът на Любовта е неизчерпаем.

Думите на Исус в тази връзка ще дадат начало на настоящата тема:

“Чули сте, че е било казано: “Обичай ближния си, а мрази

неприятеля си”. Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и

молете се за тия, които ви гонят; за да бъдете чеда на вашия Отец,

Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява на

злите и добрите, и дава дъжд на праведните и неправедните.

Защото, ако обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви

се пада? Не правят ли това и бирниците?” 108

Давид беше човек под Стария Завет, но стремленията на сърцето му

живееха под Завета на Исус. Той сякаш отдавна беше слушал проповедта

на планината и беше напълнил сърцето си с Живата Вода на Христовото

Слово. Давид разбираше съвършено Божията Воля, още когато правилото

“Зъб за зъб, око за око!” се вселяваше с ужасен буквализъм в хората и те

ставаха проводници на злоба и беззаконие.

Нека се убедим в новозаветните копнения на Давид, като разгледаме

някои примери от живота му.

Най-категоричната илюстрация за Силата на Любовта ще видим в

отношенията между Давид и Саул. След победата над Голиат Бог покри

Давид със Слава, която Израилевият цар трудно можеше да преглътне.

Народът отново се беше съживил и придобил увереност. Това беше момент

на голяма съблазън в сърцето на Саул. Радостта на израилтяните се

изразяваше бурно и хората отприщваха в себе си възхищение от подвизите

на Давид. Те пееха една песен, която гласеше:

108 (Матея 5:43-46)
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“Саул порази хилядите си, а Давид десетките си хиляди...” 109

Сърцето на царя не можа да понесе тази песен. Така се роди първият

траен плод на дявола в Саул - завистта. Малко по-късно тази завист се

трансформира в още по-опасно състояние, в мисъл, която отваряше път на

сатанинската воля. Тогава царят заяви:

“На Давид отдадоха десетки хиляди, а на мене дадоха хиляди;

и какво му липсва още, освен царството?” 110

От този момент нататък в “Първа Книга на Царете” щеше да се покаже

действието на две духовни сили, на два духовни антипода.

Сатанинската злоба срещу Божията Любов!

На няколко пъти в живота си Давид щеше да се изправя пред великото

изпитание - да отмъсти или да прости, да даде вход на злобата или да

опази себе си в съвършено Незлобие. Чувствителното сърце на Господния

псалмопевец беше забелязало една закономерност, която ще преследва

всички Божии хора на всяко време и място:

“Недей мълча, Боже, хвало моя: Защото нечестиви уста и уста

коварни се отвориха срещу мене, говориха против мене с лъжлив

език; обиколиха ме тъй също с думи на омраза, и воюват против

мене без причина. За отплата на любовта ми те ми станаха

противници; но аз все съм на молитва. И въздадоха ми зло за добро

и омраза за любовта ми...” 111

Саул беше намразил Давид и искаше да го убие. Той го поставяше

пред много изпитания, в битки с филистимци, като тайно се надяваше в

някоя от тях Давид да бъде поразен и убит. Въоръжени до зъби убийци

търсеха Господния помазаник и така да успокоят царя с евентуалната му

смърт.

Давид се криеше!

Дори се престори на луд, за да опази живота си. Бягаше и търсеше

сигурност в пустини и пещери. Но Бог бе постоянно с него. Бог изпитваше

сърцето на помазаника Си с огъня на страданието. А накрая, видял, че

Давид издържа в Неговите критерии, Той обърна бягството му в победа.

109 (1 Царе 18:7)
110 (1 Царе 18:8)
111 (Псалом 109:1-5)
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Как стана това?

Именно така, че Всемогъщият постави Давид в обстоятелства, които да

засвидетелстват съвършеното му покорство пред Господната Воля. В едно

такова обстоятелство Давид се изправи пред изненадания Саул и му каза:

“Ето, днес очите ти виждат как Господ те предаде в ръката ми

тоя ден в пещерата; и едни рекоха да те убия; но аз те пожалих,

защото рекох: Не ща да дигна ръка против господаря си, защото е

Господния помазаник. Виж още отче мой, виж и полата на мантията

ти в ръката ми; и от това че отрязах полата на мантията ти, но не те

убих, познай и виж, че няма ни злоба, ни престъпление в ръката

ми, и че не съм съгрешил против теб, при все, че ти гониш живота

ми, за да го отнемеш. Господ нека съди между мен и теб, и Господ

нека ми въздаде за теб; обаче моята ръка не ще се повдигне против

теб. Както казва поговорката на древните: От беззаконните

произхожда беззаконие; но моята ръка не ще се повдигне против

тебе...” 112

Ефектът от тези думи на Давид беше огромен. Силата на дявола бе

победена и злобата му - съкрушена. За кой ли път Давид намери ключ към

Божието Сърце! Той отвори пътят на Божията Милост и Любов и затвори

всяка възможност на дявола да го привлече на територията на злобата и

отмъщението!

В онова старозаветно време Давид показваше новозаветната Сила на

Христовата Любов. Той обичаше онзи, който го гони! Той протягаше ръка

към онзи, който го проклина! Той показваше Живия Христос пред погледа

на цялото Небе и целия ад! А думите, с които Саул му отговори, бяха точно

свидетелство, че Любовта не само беше победила дявола. Нещо повече - тя

беше покорила сърцето на царя. Ето Сауловият отговор:

“Ти си по-праведен от мене, защото ти ми въздаде добро, а аз

ти въздадох зло. И ти показа днес, че си ми сторил добро, защото,

когато Господ бе ме предал в ръката ти, ти не ме уби. Понеже кой,

като намери неприятеля си, би го оставил да си отиде по пътя

невредим? Господ, прочее, да ти въздаде добро за това, което ти ми

112 (1 Царе 24:10-13)
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направи днес! И сега, ето, познавам, че наистина ти ще станеш цар,

и че Израилевото царство ще се утвърди в твоята ръка...” 113

Нека се замислим над тези думи. Нека се запитаме защо Господ Исус е

наречен Цар на царете? Не показват ли думите на Саул, че всеки, който

побеждава Злото с Добро, е цар? Не е ли Незлобието онова царствено

величие в нас, което ни прави избран род и царско свещенство?

Нужно е вдъхновение от живота на Давид. Нужно е да вникнем в

духовните напътствия на Господният помазаник, който в псалмите казва:

“Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си,

като извършва подлости. Престани от негодуванието и остави

гнева; не се раздразнявай, понеже това води само към

злотворството. Защото злотворците ще се изтребят; а ония, които

чакат Господа, те ще наследят земята...” 114

Незлобието - това е нашата съвършена защита срещу омразата на

дявола. В заключение - още няколко думи. Мнозина разбират ефекта от

омразата на дявола твърде повърхностно, като мислят, че единствената му

цел е християнинът да страда и да бъде обект на постоянно гонение. Това

е само едната страна на нещата. Естествено е, когато бъдем атакувани по

някакъв начин, било с омраза, било с гонение, било с хули и лъжи, в нас

да се роди едно искрено негодувание, една вътрешна опозиция срещу

несправедливостта в живота ни. Главното е да оставим Божията Сила да

извърши нужното изобличение или обрат в обстоятелствата, тоест, да

живеем с твърдото убеждение, че онова, което се извършва против нас, се

извършва против Господ. Исус ни казва това ясно:

“Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил...” 115

Дяволът е обречен да изгуби всяка битка срещу оня, който е облечен с

бронята на Незлобието. Сърдечните стремления на демоните са винаги

едни и къщи - да ни накарат да отговорим на злобата със злоба, на хулата

с хула, на омразата с омраза и така да бъдем въвлечени в беззаконие. Но

ние трябва да се облечем със знанието, че Любовта, която Исус иска да

имаме към нашите неприятели, се нарича Незлобие! Тази Любов не само,

113 (1 Царе 24:17-20)
114 (Псалом 37:7-9)
115 (Йоан 15:8)
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че опазва сърцата ни, но променя умовете и сърцата на всички, които по

един или друг начин се явяват наши противници!

Нека да завърша с думите на Апостол Павел, говорещи убедително за

силата на Незлобието:

“Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в

разгневяването ви; нито давайте място на дявола...” 116

“...всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка

злоба, да се махне от вас; а бивайте един към друг благи,

милосърдни...” 117

Когато сме достойни синове на Духовното Слънце и то грее в сърцата

ни без никога да залязва, когато не даваме място на дявола, но Благостта

и Милосърдието, Простителността и Незлобието бъдат наш щит срещу

Злото, тогава Христос е реален в живота ни и Неговото Слово - истински

светилник за сърцата ни. Незлобието е третото духовно качество, което ни

прави забележими в Божието Сърце.

116 (Ефесяни 4:26)
117 (Ефесяни 4:31-32)
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4. СМИРЕНИЕТО НА ДАВИД

Към всички духовни качества, които притежаваше Давид, трябва да

прибавим и Смирението. Той се беше научил на такова покорство спрямо

Божията Воля, щото във всичките си пътища поставяше Господ пред себе

си. Давид не винаги можеше да разбере защо Бог реагира по един начин,

когато той очаква друг. Но именно в такива ситуации заблестяваше онази

скъпоценна сърдечна настройка, наречена Смирение пред Бога.

Преди да разгледам един убедителен пример от Давидовия живот

искам да откроя една важна черта от Божия характер. Чрез пророк Исайя

Бог заявява за Себе Си:

“Моите помисли не са като вашите помисли. Нито вашите

пътища като Моите пътища, казва Господ. Понеже, както небето е

по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от вашите

пътища. И Моите помисли от вашите помисли...” 118

Човек трябва изцяло да предаде живота си в Божията ръка и да се

отрече от собствените помисли и пътища, за да бъде в хармония с Божията

Воля. И когато вникне в съвършената изява на Божия характер, че както

Небето е по-високо от земята, така и Божиите помисли и пътища са по-

високи от човешките - не остава друго решение или друг мъдър избор,

освен да пресели ума си и духа си в Небето, така, както Апостол Павел

показа назначението на Святия Дух в живота на християните:

“Бог обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с

която ни възлюби, даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията

си, съживи ни заедно с Христос (по благодат сте спасени) и, като ни

съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христос

Исус...” 119

Когато наблюдаваме живота си от Небето, тоест, през Божия поглед,

тогава пред очите ни всичко е ясно и открито. Тогава виждаме нещата,

които от земна и човешка позиция остават невидими. Тогава се научаваме

118 (Исайя 55:8-9)
119 (Ефесяни 2:4-6)
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да мислим правилно, да ходим уверено по пътя си и да избягваме клопките

и ямите на дявола.

В живота на Давид не всичко беше спокойно и леко. Случваше му се

дори да съгреши и наскърби Бога. Но позицията, която той изграждаше

към Божиите съдби и изобличения, бе такава, че грешките му бяха камък

за стъпване, а не за препъване. Той приемаше поука и мъдрост от тях. Той

се смиряваше и приемаше нещата от Бога без бунт и съпротива, хула и

гняв, но с отворени очи, за да не повтори никога едно и също беззаконие.

Нека сега да се спрем на един точен пример и да проумеем Господното

изобличение. След категоричните победи, които цар Давид спечели в

битка с враговете на Израил, се роди увереност, че е настъпил мигът да

бъде преместен Ковчегът на Божия завет в Давидовия град. Двама синове

на някой си човек Авинадав бяха определени да карат колата, в която

беше положен Ковчегът. В този миг Бог забеляза нещо, което убягна от

погледа на Давид. Докато единият от синовете на Авинадав беше изпълнен

с благоговение и вървеше пред Ковчега, за да следи пътя, по който

преминаваше Господната Слава, другият сякаш беше станал надзирател на

ковчега и вървеше встрани. И докато всички в този момент хвалеха Господ

с всякакви музикални инструменти, Оза, тоест, “надзирателят” създаваше

впечатление, че цялото множество от хора пренася някаква негова стока.

Точно тогава дойде изобличението от Господ. Нека прочетем стиховете, в

които е записано всичко това:

“А когато стигнаха до Нахоновото гумно, Оза простря ръката си

към Божия ковчег та го хвана; защото воловете го раздрусаха. И

Господният гняв пламна против Оза, и Бог го порази там за

грешката му; и той умря там при Божия ковчег...” 120

Виждаме как беше поразен един човек, който се различаваше от

останалите хора по това, че докато те пееха и прекланяха сърцата си с

благоговение пред Божията Слава, той следеше да не се случи нещо с

колата и ковчега. Неговият ум беше на земята, далеч от преклонението и

хвалението на израилтяните. От една страна Оза бе превзел Господните

приоритети да мисли за сигурността на нещо, което не е негово, но Божие

120 (2 Царе 6:6-7)
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притежание. От друга страна той беше смалил Господната Слава в

мисловните си представи като нещо обикновено, като ковчег, който трябва

да се наблюдава, за да не се повреди и счупи. Бог приемаше поклонението

и хвалението на хората, но Оза мърсеше Святото присъствие на Бога с

цялото си отношение към ковчега на Завета. Поради тези причини пламна

Божият Гняв към неразумния човек. Интересна обаче остава реакцията на

Давид. Той за пръв път видя, че Бог не разделя Славата Си с човеци и

ревнува за Своето особено силно.

Във “Втора Книга на Царете” е записано, че:

“Давид се наскърби за гдето Господ нанесе поражение на

Оза...” 121

Скръбта на Давид не беше бунт и възмущение от Божието наказание.

Царят дори увековечи този случай, като нарече мястото “Фарез-Оза”, което

ще рече “поражение на Оза”. Скръбта на Давид бе реакция на осъзнаване.

Той вече беше разбрал, че човешките мисли не са като Божиите. Така

естествено дойде и миг, в който:

“Давид се уплаши от Господа, и рече: Как ще дойде Господният

ковчег при мене?” 122

Този въпрос бе нещо повече от колебание. В сърцето на царя беше

пламнало дълбоко Смирение. Той беше почувствал, че като човек не е

достоен за Божията Слава. Той беше разбрал колко високи са Божиите

пътища и мисли. Може би, ако в сърцето му се беше надигнала гордост или

честолюбие, щеше да каже:

“Аз съм царят на Израил! Продължете с пренасянето на ковчега! Искам

го в моя град по най-бързия начин! Поражението на някакъв си Оза не ме

интересува...”

Но Давид се смири. Смири се дотолкова, че:

“...отказа да премести Господният ковчег при себе си в

Давидовия град...” 123

Тази позиция на Давид имаше дълбок смисъл и подтекст. С нея сякаш

той казваше на Всемогъщия:

121 (2 Царе 6:8)
122 (2 Царе 6:9)
123 (2 Царе 6:10)
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“Господи, моля Те, изяви ми, ако съм съгрешил! Покажи ми достоен ли

съм за Святото Ти Име! Смъртта на Оза, когото порази, ме кара да мисля,

че Ти искаш да ме вразумиш и да ми покажеш какво още е нужно на един

цар, за да бъде Твой помазаник. Сега аз ще оставя ковчега Ти в дома на

Овид-едом и нека Твоите свидетелства оттук нататък да ми покажат мига, в

който Ти Си ме видял, че съм достоен да пренеса Славата Ти в моя град...”

Ето така постъпи Давид. Той не отнесе Господния ковчег в града си, но

го остави в къщата на Овид-едом. Последвалите благословения над дома

на този човек бяха свидетелство, че Бог цени по достойнство Смирението

на Давид. Това беше знак, че ковчегът може да бъде преместен. Интересно

е това пренасяне. В него виждаме, че Смирението на Давид беше дало

чудесни плодове в сърцето му. Ето какво е записано за това:

“Тогава Давид отиде, та пренесе с веселия Божия ковчег от

къщата на Овид-едома в Давидовия град...” 124

Има едно състояние в човешкото сърце, което по убедителен начин

показва, че е плод на Смирението. Виждаме, че Давид се смири пред Бога,

но това го доведе до огромна радост и веселие, с които пренесе ковчега.

В своята същина Смирението е намирането на изходния път, посочен

от Бог! Смирението е освобождение от пречки и проблеми, застанали пред

живота ни, които до този момент не сме могли да преодолеем, защото сме

ги гледали с наши човешки представи и способности, защото сме търсили

наши човешки пътища за освобождение. Дяволът няма да стои безучастен

и ще се опита да изкористи Смирението, тоест, ще ни го представи като

нещо друго. Най-успешният му фалшификат е да представя Смирението

като примирение и по този начин да ни подбужда към бунт и несъгласие с

Божията Воля!

Разковничето за разбиране и отделяне на смирение от примирение е

ефектът или плодът от едното или другото. Давид се беше смирил пред

Бога, но не беше се примирил с обстоятелствата на дявола. Плодът от

Смирението на Давид беше неговата радост.

124 (2 Царе 6:12)
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Нека запомним, че Радостта е Верен и истински плод на Смирението.

Тя показва, че сърцето тържествува, защото Бог му е дал изходен път с

освобождение, мир и светлина.

При дяволския фалшификат е обратното. Примирението е състояние,

когато човек е поставен пред някакви непреодолими трудности, от които

сърцето му е отпаднало, тоест, приело е волята на дявола, без да може да

я отблъсне. В това сърце няма радост, но угнетение и разочарование, мъка

и огорчение. Ако сме проводници на подобни състояния, то със сигурност

не сме се смирили пред Бога, а сме се примирили със съдба от дявола.

Всеки християнин трябва да се научи да се стреми към Смирението и добре

да го познава като състояние. Най-верният негов лакмус е радостта.

Тя е признак за Божие Присъствие!

Тя е белег, че отношенията ни с Бога са хармонични!

Тя е свидетелство, че Божието Слово се е вселило дълбоко в нас, за да

изпълни очакванията на Всемогъщия Бог, за които Той каза чрез пророк

Исайя:

“Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; не ще се

върне при Мене празно, но ще извърши волята Ми, и ще благоуспее

в онова, за което го изпращам. Защото ще излезете с радост, и ще

бъдете изведени с мир...” 125

Словото казва “радост” и “мир”!

Не мъка и болка, но велико Божие Присъствие!

Дяволът може с години да измъчва някое сърце. И човекът да страда

от съмнения и колебания, като счита, че те са цената на по-доброто, което

ще дойде. Но по-добро няма да дойде, докато примирение владее сърцето

му. Нека запомним, че примирението може да бъде разбито със Смирение,

така, както волята на дявола може да бъде унищожена единствено чрез

Волята на Бог!

От всичко, което ни дава Исус, с най-голяма цена е радостта от

свободата в Неговото Присъствие. А до тази радост се стига, когато се

смирим и оставим Божията Воля да ни въздигне нависоко. Така стори и

Давид. Затова, колкото и чудна да бе за наблюдаващите го, радостта му бе

125 (Исайя 55:11-12)
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жива и естествена, бликнала дълбоко от освободеното му и благословено

сърце. Нека видим какви бяха свидетелствата за тази радост:

“...и Давид играеше пред Господа с всичката си сила; и Давид

беше препасан с ленен ефод. Така Давид и целият Израилев дом

пренесоха Господния ковчег с възклицание и тръбен звук...” 126

Смирението на Давид предшества славата му като цар над Израил.

Слава, която дяволът се опита да помрачи, но не успя. Този дяволски опит

ще бъде последният пример в живота на Давид, върху който искам да

разсъждаваме, за да видим как отново заблестява Божият помазаник. За

целта е нужно да зададем въпроса каква бе реакцията на Давид, когато

жена му Михала, Сауловата дъщеря, се опита да отнеме радостта му.

Михала бе жена с царско самочувствие. За нея беше непоносима гледката

от прозореца, когато видя Давид да скача и да играе пред Господното

Присъствие и множеството хора. Нейната гордост не можеше да понесе

това. За нея бе унизително собственият й съпруг да се “излага” така пред

хората. Затова, когато Давид се прибра, тя с презрителна ирония му каза:

“Колко славен беше днес Израилевият цар, който се съблече

днес пред очите на слугините на служителите си, както се съблича

безсрамно един никакъв човек!” 127

Давидовият отговор, който ще прочетем, считам за връх в Смирението

на Давид. Връх, останал завинаги в Божието сърце. Ето какво каза Давид:

“Пред Господа, Който предпочете мене пред баща ти и пред

целия негов дом, за да ме постави вожд над Господните люде, над

Израиля, да! пред Господа играх. И ще се унижа още повече, и ще

се смиря пред собствените си очи; а от слугините, за които ти

говори, от тях ще бъда почитан...” 128

Давид за кой ли път отключваше Божието Сърце!

Неговото Смирение отвори път на Божията извисяваща Мощ и затвори

всяка възможност на дявола да всели в сърцето му гордост и високоумие!

Давид извършваше онова, а което столетия по-късно Исус щеше да

учи последователите Си, на които казваше:

126 (2 Царе 6:14-15)
127 (2 Царе 6:20)
128 (2 Царе 6:21-22)
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“Вие знаете, че управителите на народите господаруват над

тях, и големците им властват над тях. Но между вас не ще бъде

така; но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде

служител; и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде

слуга...” 129

Давид беше служител на народа си. Той показа и на най-скромните и

презряните що значи радост в Господа и прослава на Неговото Име. Ние

трябва да приемем Смирението в дълбоката му духовна пълнота. Божията

Воля и поглед са нещо различно от човешките такива. Сам Исус, Който бе

Човешкият Син, казваше:

“Отче, не Моята, но Твоята Воля да бъде!”

Колко повече ние трябва да живеем тези думи! Смирението е начинът

да го сторим! Смирението е велика връзка с Бога, която може да се обясни

така:

Да бъдеш смирен - това значи да бъдеш съгласен с Божията Воля на

всяко време и място! Да отстояваш мира в сърцето си дори тогава, когато

обстоятелствата вещаят лоши последици и неприятности! Да се стремиш

към Божиите помисли с цялото си сърце и с всичкия си ум! Стремейки се

към гореказаното, ние ще превърнем в дух и живот истинските думи на

Апостол Петър, които са достоен завършек на тази тема:

“Облечете смирението; защото Бог се противи на горделивите,

а на смирените дава благодат. И тъй, смирете се под мощната ръка

на Бога, за да ви възвиси своевременно...” 130

Смирението е четвъртото от духовните качества на Давид, което ни

прави забележими в Божието Сърце.

129 (Матея 20:25-27)
130 (1 Петрово 5:5-6)
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5. ХВАЛЕНИЕТО НА ДАВИД

Като начало на тази тема, която считам за предмет на най-дълбоко

удовлетворение, искам да си припомним едни думи на Исус, записани в

“Евангелието от Матея”:

“Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в

житници събират: и пак Небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли

много по-скъпи от тях?” 131

За да се изпълним с мъдрост и познание от тези стихове ние трябва с

детско доверие да приемем Христовите наставления и... да погледнем към

птиците. Аз сторих това и една вечер попитах Духа:

“Господи Святи Душе! Защо Отец храни птиците, въпреки, че не сеят и

жънат, а и в житници не събират?”

Тогава Духът ми отговори:

“Защото пеят! И ако тяхната песен радва Отец, не ще ли твоята

песен да Го радва повече? Ако хвалението на птиците е скъпо за

Отец, не е ли християнското хваление много по-скъпо и достойно?”

Замислих се. В този отговор имаше нещо. Нещо дълбоко, което Духът

ми загатваше, за да хвана нишката на идеята и да я развия докрай. Така

стигнах до една чудесна истина, дълбоко закодирана в творението, която е

съвършено отражение на духовните реалности. Тази истина е фактът, че

измежду всички животински видове, създадени от твореца, само птиците

пеят... Рибите мълчат. Влечугите съскат. Зверовете ръмжат. Насекомите

бръмчат или жужат. Добитъкът мучи или блее. Но... само птиците пеят.

Естествен е въпросът защо само птиците пеят. Отговорът е:

Защото те са единствените, на които е даден голям достъп в небесните

простори! Техните крила ги издигат високо в небето и при тях волността и

свободата са съвършено изявени. Така и онези хора, които са познали Бог

и имат чрез Исус достъп до небесните места, са волни и свободни! Те знаят

как да хвалят Бог, защото за тях хвалението е така естествено, както е при

птиците!

131 (Матея 6:26)
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Искам да изведа едно златно правило, на което ще бъде подчинена

настоящата тема:

Ние няма да хвалим Бог, защото сме окрилени, но ще бъдем окрилени,

когато хвалим Бога! Не окриляването води до хваление към Бога, но

хвалението към Бога води до окриляване!

Животът на Давид е вдъхновяващ пример за това правило. Той бе най-

великият хвалител на Бога. Повечето от псалмите в Библията са неговите

изпети песни в прослава на Милостта, Верността и Любовта на Всевишния

Бог. Давид имаше душа с криле като на птица. Той живееше високо горе, в

Господното Присъствие и пълнота. В своите думи към Господ Давид се

чувстваше птица. Той изповядваше:

“Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните

краища на морето, и там ще ме води ръката Ти, и Твоята десница

ще ме държи...” 132

Псалмите, които ни остави Давид, са своеобразни крила на зората, с

които можем да преселим душите и сърцата си в Небесните селения на

Святия Дух. В по-голямата част псалмите говорят за силата на хвалението.

Ето защо тази глава ще бъде по-различна от останалите. Тук няма да се

позовавам дословно на живота на Давид от Книгите на Царете. Източник

на темата ще бъдат Давидовите псалми, в които Господният помазаник ни е

оставил безценни познания за същността на хвалението, като най-висша

форма на поклонение и любов към Бога.

Да кажем, че Бог се радва, когато Го хвалим и възпяваме делата Му, е

най-малкото, което можем да сторим. По-скоро - ние ставаме съучастници

на едно грандиозно тържество, което никога не е спирало да съществува.

Ако аз и ти не хвалим Бога, то това не е причина да помрачим радостта в

Небето. Просто - правим така, че се самоизключваме от Вечния Празник в

обиталищата на Духа. Ето защо прицелът на тези разсъждения не е да

показват как Давид е хвалил Бог, за да бъде мъж по сърцето Му, но да

разберем какво е значението на хвалението лично в нашия живот за Исус

Христос!

132 (Псалом 139:9-10)
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Филаделфийската църква е носител и изразител на онези белези, като

хвалител и поклонник на Живия Бог, които я правят не просто пробивна и

победоносна, но триумфираща над силите на тъмнината.

Предстои да разгледам основните аспекти на хвалението:

А) Хвалението като помазание от Святия Дух

Б) Хвалението като избавление от Бога

В) Хвалението като пробивна мощ над тежкия духовен климат.

Г) Религиозният контрол като враг на хвалението

Д) Хвалението като акт на неповторимост

Е) Делата на вярата в Исус като хваление към Бога
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А) ХВАЛЕНИЕТО КАТО ПОМАЗАНИЕ ОТ СВЯТИЯ ДУХ

В един от своите псалми Давид се обръща към Бога с думите:

“От Тебе е, гдето принасям хваление в голямото събрание...” 133

От този стих виждаме, че причина да Го хвалят се явява Бог. Неговото

действие в сърцата на хората отприщва естествено и спонтанно желание за

хваление. Духът, Който извършва в сърцата ни тази чудесна настройка, е

Святият Дух, Утешителят, Който Исус изпрати за всички, повярвали в

Неговото Име. Хвалението е една от най-естествените дейности, която

покорява християните, навлезли в духовната атмосфера на Бога. Все пак -

нека наистина се убедим, че хвалението е помазание от Святия Дух.

Как да го сторим?

Отговорът е:

Като се пренесем назад във времето и видим Небето, тоест, духовния

свят, в първоначалния му вид и замисъл. В това Небе Бог бе създал

началства, власти и сили. Едно от огромно число от духовни служители.

Святостта и Силата на Всемогъщия, Неговата благост и справедливост, мощ

и величие бяха най-забележимото нещо в това Небе. Нещо, достойно за

хваление и преклонение. Нещо - достойно да засенява сърцата на Божиите

служители. Една от най-великите духовни личности, създадени от Бога,

беше Денница - синът на зората, известен повече под името “Луцифер”.

Тази личност беше херувим, най-близко до Бога по ранг и духовна мощ.

Качествата й Бог ни е показал в “Книгата на пророк Езекиил, където е

записано:

“Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен

по хубост. Ти бе в Божията градина, в Едем; ти бе обсипан с

всякакви скъпоценни камъни: със сард, топаз, диамант, хрисолит,

оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато; направата на

тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня,

когато си бил създаден. Ти беше херувим, помазан да засеняваш...”
134

133 (Псалом 22:25)
134 (Езекиил 28:12-14)
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Такава е характеристиката на Сатана преди неговия бунт. Той имаше

помазание от Святия Дух да ръководи хвалението към Бога и така да

засенява цялото Небе. Но същият този херувим започна да употребява

своето помазание с тънка пресметливост и користолюбив нюх. И стана

така, че от хваление към Бога той премина към възхвала на собствения си

блясък и духовно величие. Именно такава причина ни показва Словото.

Там изрично е записано против Сатана:

“Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден,

догдето се намери беззаконие в тебе. От много голямата ти

търговия напълниха всичко всред тебе с насилия, и ти съгреши;

затова те отхвърлих като сквернен от Божия хълм, и те изтребих

отсред огнените камъни, херувиме засеняващи! Сърцето ти се

надигна поради хубостта ти; ти разврати мъдростта си поради

блясъка си...” 135

Тази позиция на Сатана вече бе не само дълбок конфликт със Святия

Дух, дал му помазание за засеняващо хваление. Нещо повече - това беше

хула против Святия Дух и затова Луцифер беше първата духовна личност,

виновна за вечен грях!

В мисията Си на земята Исус напомни на всички, които Го слушаха,

колко ужасно е да последват съдбата на Сатана:

“Всеки грях и хула ще се прости на човеците, но хулата против

Духа няма да се прости. И ако някой каже дума против Човешкия

Син, ще му се прости; но ако някой каже дума против Святия Дух,

няма да му се прости нито в тоя свят, нито в бъдещия...” 136

Да търсиш своята си слава, а не Славата на Бог - това е позиция

против Святия Дух, Чието назначение е да издига Мощта, Величието,

Славата и Святостта на Твореца. Сатана не беше създаден да хвали себе

си. Той беше създаден да хвали Бога и беше съвършен, докато се намери

беззаконието в него. А ето що е беззаконието:

Всеки, който обръща помазание от Святия Дух от служба към Бога в

служба към себе си или в облага за себе си, повтаря греха на Сатана,

похулва Святия Дух и е виновен за вечен грях!

135 (Езекиил 28:15-17)
136 (Матея 12:31-32)
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Някой може да каже:

“Възможно ли е Сатана да е използвал помазание от Бога?”

А ти как си обясняваш, че една трета от Небесните ангели последваха

Сатана в беззаконието му? Ето затова знайте, че грехът на Сатана не е

обикновен грях. Това е грях от възможно най-високото място в Небето,

който доведе до най-голямото падение. Това знание ни е нужно, за да

разберем, че хвалението към Бога е най-великото проявление на Святия

Дух в сърцата на Божиите поклонници!

Казвам “най-велико” поради факта, че по своето помазание Луцифер

бе най-високо в Божиите очи.

А сега да продължа нататък. Нека разберем как Бог Святи Дух прави

така, че сърцата ни да пеят и славят Бога. Как Той докосва струните на

нашите сърца и те зазвъняват радостно и тържествено. Четири са нещата,

които Утешителят извършва в нас. Четири са условията за хваление, които

Божията Благодат щедро изработва в душите и сърцата ни. Ще ги усвоим

по познатия от началото на тази тема символ за хваление - птицата.

Нека си представим, че сме уловили славейче в гората и сме заменили

естествената му среда с малък кафез. Напразно ще чакаме чудесният

горски певец да отпусне гласа си. Той няма да го стори. Липсва му най-

важното условие, за да пее - свободата.

Първото нещо, което прави Духът в сърцата ни, е да ги дари със

свобода. Свобода от грехове, свобода от заблуди, свобода от демоничен

контрол, свобода от всяка верига или окова. Оттук и изводът:

Свободата в Христос е първото необходимо условие за хваление към

Бога. Условие, дължащо се на Божията Благодат в сърцата ни!

Дотук всичко е чудесно. Пуснали сме славейчето вън от кафеза. Но

ето, че и вън от него то отказва да пее и безпомощно пада на земята.

Причината е в ранените му крила. Ранени от оръжието на ловеца, който го

е следил в онази гора. На славейчето не му е до песен. То е изгубило

всякаква надежда, че ще може да полети. То е свободно, но няма крила. То

е вън от кафеза, но далеч от Небето.

Второто нещо, което Духът прави в сърцата ни, е да ги дари с

надежда, тоест, да ги окрили, че вярата в Христос ще донесе в живота ни
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всякакви добри и съвършени плодове, че това е вяра не суетна и

напразна, но единствена, която има смисъл и бъдеще.

Естествен е изводът, че надеждата в Исус е второто необходимо

условие за хваление към Бога. Тя дава на сърцата ни крила, с чийто

размах достигаме областите на Божия Слава и мир!

Ето, че нашето славейче е свободно и може да лети. То вече наистина

пее, но... има в гората една птица, на която никак не й харесва песента на

славейчето. Тази песен я смущава, дразни, провокира, подлудява. В този

момент соколът, тоест, подразнената птица, решава да погуби славейчето.

Тогава го намира и с острия си клюн започва да го кълве, и със здравите

си нокти започва да го задушава. Песента на славейчето отново е секнала.

Нужно е да бъде предпазено от черния сокол. Нужно е, според Давидовия

псалом, славейчето да изповяда в сърцето си:

“Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя,

Бог мой, на Когото уповавам. Защото Той ще те избавя от примката

на ловеца и от гибелен мор. С перата Си ще те покрива и под

крилата Му ще прибегнеш; Неговата вярност е щит и закрила...” 137

Третото нещо, което Духът прави в нас, е да ни дарява с победа над

дявола в Името на Исус Христос.

Не зная колко от вас са чувствали чудесния миг след една победа над

дявола. Сърцето тържествува и песента е най-естественото и прекрасно

нещо, което можеш да дадеш на Господа от себе си. Такъв е третият извод

- победата в Христос е необходимо условие за хваление към Бога. Тя дава

на сърцата ни велико тържество от прославата на Христовата Сила!

В заключение - нека видим какви думи казва справедливият Орел на

нашето славейче:

“Ето, Аз днес премахнах твоя враг и го наказах със Силата Си.

Но ти знай, че за да бъда винаги близо до тебе и да те забелязвам с

погледа Си, е нужно да пееш с радост. Нека гората да кънти от

гласа ти. Така винаги ще знам къде си и ще спирам всеки твой враг,

преди още да е тръгнал към тебе...”

137 (Псалом 91:2-4)
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Четвъртото нещо, което Духът прави в сърцата ни, е да ги пълни с

радост. Радостта в Христос е четвъртото условие за хваление към Бога.

Нейното присъствие е абсолютен и категоричен свидетел за Божия пълнота

в сърцата на вярващите!

Ето така Святият Дух създава в сърцата ни трепет, стремеж и дълбоко

желание да хвалим Исус Христос.

Примерът, с който си послужих, трябва да ни насърчи, но нека знаем

още нещо. За разлика от славейчето, което няма своя свободна воля и

единствено инстинктът му подсказва как да реагира на различните мрачни

фактори, ние имаме Воля и Слово, от което да се вдъхновяваме.

И най-вече - ние имаме помазание от Святия Дух!

Какво искам да кажа?

Именно това, че ако сме в кафеза Бог ще ни даде помазание да хвалим

освобождаващата Сила на Духа. Тя ще ни освободи. Ако сме без крила, ще

получим такива, когато хвалим окриляващата Божия Благодат. Тя ще ни

направи да летим. Ако сме в сблъсък с дявола, ще го победим, когато

хвалим Всепобеждаващото Христово Име. То ще даде победата. И накрая -

ако побеждаваме в Името на Христос всеки мрак и дяволско обстоятелство

- радостта ще свидетелства на тържествуващите ни сърца.

Казвам всичко това, за да разберете, че колкото повече хвалим Бога,

толкова повече причини ще имаме, за да Го хвалим! Самият факт, че Той

промисли такова велико Спасение за душите, е достоен за хваление.

Затова всеки трябва да започне с хвалението си оттук. Останалите неща

ще дойдат естествено в живота ни.
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Б) ХВАЛЕНИЕТО КАТО ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ БОГА

Понякога обстоятелствата в живота на човека са толкова жестоки и

смазващи, щото, на пръв поглед е изгубена всяка надежда за избавление.

В такива мигове дори молитвите към Бога стават някак слаби и неуспешни.

Какво да правим? Как да преодолеем над угнетението и безнадеждността?

Словото Божие дава единствено възможния изход - хвалението.

Да се мисли, че хвалението служи само за тържествени събрания,

значи да с ограничи Силата на Святия Дух. В псалмите Давид ни показва

една друга Воля на Духа да се намесва в критични за човека моменти и да

извършва избавление:

“Ти Си прибежище мое; Ти ще ме пазиш от скръб; с песни на

избавление ще ме окръжаваш...” 138

Да! В Духа има песни на избавление! И в повечето случаи те са по-

успешни от молитвите. Причината да са по-успешни е в това, че човек не

винаги вижда скритите причини за тежкото си положение, докато Бог

вижда всичко. Молейки се на Бога, човек изразява своето виждане за

нещата в себе си или около себе си. В това отношение хвалението е нещо

по-различно.

Когато сме на молитва, Бог извършва онова, което искаме ние, но

когато хвалим Бога, се извършва онова, което иска Той!

Чрез хвалението се отприщва не човешката, но Божията инициатива.

Молитвата е инициатива на човека, но хвалението – инициатива на Бога.

Нека се убедим в това, като разгледаме един пример от Апостолските

деяния. Павел и Сила бяха затворени в тъмница и оковани с вериги.

Погледнато от човешка гледна точка положението им беше безнадеждно.

Нека обаче да прочетем какво направиха те:

“И като ги биха много, хвърлиха ги в тъмница, и заръчаха на

тъмничния началник да ги варди здраво; който, като получи такава

заповед, хвърли ги в по-вътрешната тъмница, и стегна добре нозете

им в клада. Но посреднощ, когато Павел и Сила се молеха с химни

на Бога, а затворниците слушаха, внезапно стана голям тръс, така

138 (Псалом 32:7)
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че основите на тъмницата се разклатиха и веднага всички врати се

отвориха, и оковите на всичките се развързаха...” 139

Забележете, че бяха освободени всички затворници. Това беше Божия

инициатива и действие. Но то се случи, защото Павел и Сила се бяха

покорили на Святия Дух и се молеха с химни, тоест, тяхната молитва за

избавление беше хваление към Бога. Химнът е нещо, което се пее, а не се

рецитира. Павел и Сила не ридаеха и не въздишаха, но пееха на Бога. И

забелязвате ли, че Словото все пак казва, че те се “молеха” с химни.

Защо? Защото това беше молитва по съвършеното Божие очакване. По

очакването на Словото, което е ненарушимо. Верен на Словото Си, Святият

Дух ги беше окръжил с песни на избавление! Тези оковани и затворени

мъже можеха да постъпят и по друг начин. Въпреки бликналото в сърцата

им желание да хвалят Бога, те можеха да кажат:

“Не ми е до химни сега, Господи! Състоянието ми е такова, че ми се

плаче, а Ти искаш да пея! Вместо да ме караш да пея, защо по-добре не ми

помогнеш?!!”

Павел и Сила постъпиха по най-правилния начин. Те преотстъпиха

инициативата за избавлението си на Святия Дух, защото гледаха на

състоянието си през Неговия поглед.

Ето това е вяра!

Това е действие на истинска вяра, а не просто упование в словесни

формули. Моля ви да се вдъхновите от тази случка и да молите Бог да ви

обкръжава с песни на избавление. Запомнете, че нито едно обстоятелство

в живота на човека не е толкова тежко и печално, щото да откаже Бог да

му помага или да обезвери и напълно отчая сърцето му.

Запишете си следващите думи в личния тефтер и започнете да ги

живеете:

В най-тежките мигове на живота ни Бог винаги ни обгръща с песни на

избавление! Да пееш тогава, когато всичко около теб се руши или разпада,

когато смъртоносни обстоятелства стягат в обръч на отчаяние сърцето ти,

това означава да предадеш инициативата за избавлението си в ръката на

Господа, на Всемогъщия Бог!

139 (Деяния 16:23-26)
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Някой може да попита:

“А сигурен ли си, че това действа?”

Не аз, но Бог е сигурен, че действа. Моята сигурност не значи нищо.

Божията сигурност значи всичко. Нека ви убедя, че това е ненарушим

принцип на избавление, като погледнем на него с Божия поглед. Знаем, че

целият свят лежи в лукавия. За да дойде някакво зло в живота на човека,

то по една или друга причина той се е оказал във властта на дявола.

Срещу сърцето му са изпратени духовни противници, чието назначение е

да доведат душата до пълно разрушаване. Хвалението към Бога има ефект

на издигане към Небето.

Точно тук настъпва избавлението!

Издига се хвалителят, но не и дяволът! Дяволът остава долу!

Колкото повече се издигаме, хвалейки Бога, толкова по-слаби стават

въжетата, с които дяволът ни е вързал, докато накрая те се късат. Дали

тези въжета ще бъдат болести и вериги, страхове или тъмници, е все едно.

Те не могат да отидат там, където ние отиваме с хвалението си. Това е

един удивителен начин на преселение от една духовна реалност в друга, а

като следствие - от едно житейско състояние в друго.

Това е избавление!

Вярвам, че приели тези размишления ще вкусите от освобождаващата

Сила на Духа. Сила, идваща чрез хваление.
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В) ХВАЛЕНИЕТО КАТО ПРОБИВНА МОЩ НАД ТЕЖКИЯ ДУХОВЕН

КЛИМАТ

На всички е известно въздействието на песента. Тя може да успокоява

или раздвижва, да развеселява или натъжава. И не толкова ритъмът или

мелодията, колкото словото на една песен може да извърши много неща. В

тази насока ще бъдат настоящите размишления. Нека прочетем една от

най-полезните препоръки на Апостол Павел към вярващите:

“Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна

мъдрост учете си и увещавайте се с псалми и химни и духовни

песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си...” 140

Прицелът на Апостола е дълбок. Той ни насърчава не просто да пеем

псалми, химни и духовни песни, но да се учим от тях и така да увещаваме

сърцата си. Не зная колко от християните разбират истината, че нищо от

Бога не е родено случайно, но има своя дълбока причина и цел. Всяка

песен, дадена от Святия Дух, има духовен заряд и сила, които се насочват

към Божието измерение - било за небесни благословения, било за битки с

нечестието. Това е причината Апостол Павел да ни съветва така, щото да

се учим от псалмите и духовните химни. Ние не хвалим Бога заради самото

хваление, като самоцел, но за да позволим на Духа да извърши очакваното

от сърцата ни. В много Давидови псалми ще видим, че преди съдържанието

им е отбелязан и епизодът от живота на Господния помазаник, когато той е

изпял записаните в псалома думи. Разумните ще открият в тази препратка

на псалома път за учение и увещаване. Те ще потопят умовете и сърцата

си в живота на Давид и ще видят в кои ситуации на живота си Давид

възпяваше Бог и как Всевишният отговаряше на неговото хваление. Така

ще придобият знанието, че Псалмите бяха Небесното оръжие на Давид

против духовните сили на тъмнината!

Всеки псалом и всяка песен в Божието Слово са свидетели на огромни

поражения за силите на тъмнината. Спомнете си от Книгата Изход как

Моисей и израилтяните запяха песен на Господа.

Какво свидетелстваше Словото в тази песен?

140 (Колосяни 3:16)
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Не заблестяваше ли в нея Божията Слава и величие?

Моля ви да се научите да гледате духовно на всяка дума от Свещеното

Писание, понеже така Духът ще обнови умовете ви да откриват онова,

което по принцип е незабележимо.

Понякога е нужно да четем Божието Слово с настройката, че влизаме в

музея на Божията Слава. И когато застанем в залата на Псалмите, добре да

разгледаме оръжията, с които Давид поваляше противниците си. А след

това да се замислим.

Не са ли противниците на Давид и наши противници? Най-малкото - не

е ли почеркът им абсолютно същият, както е бил преди хилядолетия?

Утвърдителният отговор на тези въпроси ще роди в сърцата ни ревност

и желание да придобием тези оръжия и в нашия живот на вяра. Ето затова

можем да говорим за хвалението като пробивна мощ над тежкия духовен

климат. Така, както облаците спират слънчевата светлина и земята потъва

в сянка, така поднебесните сили на Сатана имат за цел да спират Божията

Светлина над църквите. И прицелът им не е Бог, защото Бог не може да

бъде засенчен и тъмнината не може да схване Светлината. Прицелът им е

върху онези християни, които се подават на внушението да отидат на

сянка, под облака на сатанинските внушения и измами.

Бог иска да се вдъхновим и използваме Давидовата вяра и живот,

неговата мощ да извиква Господните победи чрез хваление. Животът на

Исус ни показва, че Човешкият Син често използваше псалмите като

огнено оръжие в ръката Си. И ако Исус беше вдъхновен от псалмите, то

колко повече трябва да Го следваме ние?

Когато говори за хвалението, Божието Слово казва:

“Пейте на Бога, пейте; пейте на нашия цар, пейте. Защото Бог е

цар над цялата земя; пейте с разбиране...” 141

Бог иска не просто да Му пеем, но да пеем с разбиране! Ето това ще

увеличи многократно духовната ни мощ. Нека направя по-ясен този извод.

Преди всичко, песента е съвкупност от музика и слово. Казано по-точно:

Музиката намира словесен израз и словото намира музикален израз!

А сега да се запитаме:

141 (Псалом 47:6-7)
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Как се побеждава дяволът?

Отговорът ще намерим в “Откровението, където за победителите над

дявола е записано:

“А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на

своето свидетелстване...” 142

Кръвта на Исус и Словото - ето двете оръжия на победителите. Кръвта

идва до всеки от нас чрез Духа, Който свидетелства за нея, а Словото -

това е нашата Библия, нашето благовестие, нашите молитви и нашето

хваление към Бога. Да! Именно Словото в християнското хваление е онзи

меч, който пронизва всички поднебесни сили и ги прави да отстъпят назад.

Отново искам да напомня думите, които вече цитирах:

“Защото Бог е цар над цялата земя; пейте с разбиране...”

Разбираме ли онова, което пеем? Разбираме ли, че всяка една изпята

дума от хвалението към Бога е огън по дявола? Разбираме ли, че е нужно

не просто да отваряме устата си като папагали, но ясно да съзнаваме, че

когато хвалим Бога, от сърцата, душите и устните ни излиза слово, което

воюва?

Когато пеем на Бога, че е велик, Той действително е велик!

Когато хвалим Божията освобождаваща десница, тя действително ни

освобождава!

Когато разберем, че хвалението е най-краткият път до Божията Сила,

тогава тя самата чудесно говори за себе си!

Ние трябва да изучим силата на псалмите и химните. Да разбираме в

кой миг какво хваление е нужно към Бога. Не можем да пеем за великата

творческа мощ на Бога, създаваща дървета и птички, планини и реки,

морета и океани, когато в събранието ни има двама или трима, които

очакват своето изцеление от Исус. В този момент е нужно хваление към

изцеляващата Сила на Духа. Някои разбират хвалението като “тананикане”

без да влагат вяра и дързост в онова, което пеят. Но ние трябва да знаем,

че само разбирането на това, което се пее, прави хвалещия Бога участник

в духовното общение. А оттук и изводът:

142 (Откровение 12:11)
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Не мелодията и такта, а словото в една песен е воюващият фактор за

спасение и освобождение!

Така можем да си обясним и псалмите. Някога те са били със своя

мелодия и неповторимо тоново въздействие, но са останали в Библията

като Слово за вдъхновение и поучение. Но ако ние нямаме представа как

са звучали псалмите, то Бог я има. И ние сме тези, които ще платят цената,

за да свалим мелодията от псалмите на Давид, за да възпеем Господа.

Някой може да забележи, че в тази тема акцентирам повече върху Словото

и сякаш, че оставям мелодията на заден план, но това не е така. Аз не

омаловажавам ролята на мелодията. Тъкмо обратното - смея да твърдя, че

музиката е най-удивителната сила, която води до хармония и съгласие

между духа, душата и тялото на човека. С мелодията цялото ни същество

се довежда до Присъствието на Живия Бог. Когато една мелодия е дошла

чрез вдъхновение от Бога, то и без да е облечена със Слово, тя има своето

утешително или успокояващо въздействие. Затова имайте разбирането, че

в една песен към Бога музиката дава хармония и настроение, но словото е

за разбиране и съпричастност в Божията Воля!

Ако наблягам на Словото - причината е една. За засеняващ херувим

като Сатана не е трудно да изкористи музиката и така да привлече към

себе си стотици хиляди и милиони хора.

Пуснете радиото и ушите ви ще се напълнят с музика.

Но кой е нейният източник? Какъв е нейният заряд?

Ако отворим Божието Слово ще прочетем точните думи, показващи

съдбата на сатанинската музика и лукавият композитор:

“Великолепието ти и шумът на твоите псалтири се снишиха до

преизподнята; червеят се протяга под теб, и червеи те покриват...” 143

Тези думи много точно показват какво въздействие ще търси Сатана

чрез музиката и словото си. Музика и слово, покрити от червеи! - това е

убедителна илюстрация за творчество, залагащо на преходното в човека,

на плътското, което е пръст и намери съдбата си сред червеите.

143 (Исайя 14:11)
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Ето затова е нужно да пеем с разбиране! За да не допуснем в сърцата

си по никакъв начин псалтирите на Сатана, нито пък те да се намерят в

устните ни.

В заключение - една опитност, която се надявам да ви помогне да

осъзнаете още по-добре силата на хвалението.

Чували ли сте някога за дявол, който да издържи в атмосфера на

хваление към Бога? Видели ли сте човек, който да дойде натоварен на

църковно събрание, да хвали Бог и да си отиде натоварен?

Ако сте видели, то със сигурност хвалението на тази църква е било

слабо и хората са пеели, без да влагат разбиране в това, което пеят, тоест,

Словото не е насочено там, където трябва. Но ако хората се освобождават

от песните, ако радост и усмивка грейва на лицата им, ако Божият Огън

разтърсва редиците на църквата, то е налице себеотдаване в хвалението

към Бога, едно разбиране, че с песента се разбиват силите на мрака и

хвалението към Бога води до падане на Неговата Слава и Свято помазание

над хората.

Такава църква непременно притежава ключа на Давид!

Хвалейки Бога тя отваря врата за Божията Сила, която никой не може

да затвори и затваря евентуалните врати на дяволския контрол, без никой

да може да ги отвори. Така изглежда хвалението като пробивна мощ над

тежкия духовен климат.
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Г) РЕЛИГИОЗНИЯТ КОНТРОЛ КАТО ВРАГ НА ХВАЛЕНИЕТО

Ето една тема, която е много отговорна за всеки християнин. На тази

тема Божието Слово е отделило цял псалом, който ще разгледам. Преди

обаче да пристъпя към темата, искам да ви напомня нещо. Може би сте

забелязали, че никъде в разсъжденията си за Лаодикийската църква в

първата част на книгата не говоря за хваление. Причината за това е, че

хвалението на Лаодикия е белязано от онзи дух на съпротива срещу Исус,

което го прави безплодно и суетно. Това е хваление, за което Бог казва:

“Тия люде се приближават при Мене с устата си, и Ме почитат с

устните си, но са отстранили сърцето си далеч от Мене, и

благоволението им към Мене е по човешки поучения, изучени

папагалски...” 144

Тези Господни думи ясно показват, че над тези сърца е упражнен

контрол. В противен случай сърцата им биха били близо до Господа. Този

контрол е причината да бъдат толкова далеч от Него. Контрол, при който

благоволението към Исус е едно папагалско натякване, като например:

“Гоосподу помолимсяааа! Гоосподу помолимсяааа!

Гоосподи помилуй! Гоосподи помилуй! Ааамиииин!.”

Предстои да разберем, че подобно хваление е обречено да стига само

до ушите на тези, които си го пеят. (Малък пропуск - и до ушите на дявола

- б.а.) Преди да навляза в темата нека обясня що е религиозен контрол.

Това е всеки фактор, освен Божият, който въздейства върху вярата на

християнина, опитвайки се да бъде посредник между Бога и човека!

Има едно име, дадено в Божието Слово, което се явява събирателен

образ на всички фактори, упражняващи религиозен контрол. Както ние

човеците кръщаваме децата си и с каквото име ги кръстим, това им остава,

така и Бог, изобличавайки първият сериозен опит на дявола за контрол

над човешките души, даде име на този контрол и това име му остана от

“Битие” до “Откровението на Йоан”.

Кое е това име и с какво е свързано то?

Отговорът е, че това име е Вавилон!

144 (Исайя 29:13)
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Име, дадено, за да оприличим съвсем точно активността на дявола

върху човешките сърца. Някога той подбуди човеците да се съгласят в

една нечестива кауза и да построят кула, която да респектира Бога и да им

спечели име. Но тогава не човеците респектираха Бога, но Бог респектира

човеците, като разбърка говора им и размеси езиците им, след което ги

разпръсна по цялата земя. Тогава за назидание и изобличение Бог нарече

онзи град “Вавилон”. Дума, която в смислов превод означава “хаос” или

“бъркотия” Този хаос остави печат върху всички човешки поколения от

тогава до днес. Най-смъртоносното проявление на Сатана през вековете на

човешкото съществуване, беше духовният хаос, тоест:

Въздействието на заблуди и измами относно Личността на Бога, чрез

които човек, вместо яснота и познание за Всевишния, събира в сърцето си

коктейл от догми, ереси и бесовски учения. Пиян от тяхното съдържание,

човек се потапя в хаоса, чието внушително тресавище е религията!

Като враг на всичко Свято и достойно, благо и чисто, подредено и

примерно, Вавилон е враг и на християнското хваление. Нека ви убедя в

това като разгледаме псалома, за който ви говорих.

Ето началните стихове от него:

“При реките на Вавилона, там седнахме, да! плакахме, когато

си спомняхме за Сиона; на върбите всред него окачихме арфите си.

Защото там ония, които ни бяха пленили, поискаха от нас да пеем

думи...” 145

Ето една изповед, която говори за осъзнаване на тежко духовно

състояние. Певците осъзнават, че са изгубили Реката на Живота и Божието

присъствие и вместо тях са намерили реките на Вавилон. Ние няма да

открием тези реки на географската карта, защото прицелът на този стих е

духовен. По своето значение реката тук е преобраз на духовно течение,

тоест, учение, което има собствена посока, на която мнозина уповават.

За разлика от Христовото учение, което е едно, ученията на Вавилон

са много, макар зад всички тях да стои един и същи дух. Това е така,

защото Истината винаги има едно лице, а лъжата - много превъплъщения.

В псалома се говори още затова, че “ония, които са пленили певците,

145 (Псалом 137:1-3)
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са поискали от тях да пеят думи.” Когато си пленник на някого, той

несъмнено  има самочувствието на бог и е естествено да има желание да те

унижи. Така дяволът иска да унижи Господните певци.

Ето как продължава псаломът:

“...ония, които ни бяха пленили, поискаха от нас да пеем думи;

и ония, които ни бяха запустили, поискаха веселие, казвайки:

Попейте ни от сионските песни...” 146

Тук е нужно да размишляваме. Стихът говори за плен и запустение, за

гавра и мерзост спрямо хвалителите на Бога, които, според желанието на

запустителя, трябва да пеят “сионски песни” край “реките на Вавилон”.

Ключ за разбиране на този стих ни дава Господ Исус, Който в “Евангелието

от Матей” предупреди:

“Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за

която говори пророк Даниил, стояща на святото място, (който чете

нека разбира) тогава ония, които са в Юдея, нека бягат по

планините...” 147

Исус предупреждава за опасност от мерзост, докарваща запустение.

Но какво е запустението?

Това е разпадането на неща, които са оставени на произвола на

съдбата, тоест, без да има кой да се грижи за тях и да ги поддържа.

Юдеите не познаха Божия Син. Техните първенци и главни свещеници,

държащи правилата и преданията на юдейската религия, бяха гонители на

Исус Христос. Тяхната религия, макар  основана на Свещеното Писание, не

позна Исус, за Когото възвестяваха пророците, но Го осъди на позорен съд

и Го уби. Така се изяви мерзостта, която докарва запустение.

Мнозина тълкуватели и теолози спрягат този стих само за изявата на

човека Антихрист, но истината е, че мерзостта започна с изявата на духа

на Антихрист. Знаейки колко богопротивен е този дух, Исус предупреди

богоизбрания народ:

“Ерусалиме, Ерусалиме! ти, който избиваш пророците, и с

камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера

146 (Псалом 137:3)
147 (Матея 24:15-16)
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твоите чеда, както кокошка прибира пилците си под крилата си, но

не искахте! Ето, вашият дом се оставя пуст...” 148

С тези думи Исус показа, че е започнало началото на запустението на

Израил. Той не разбра, че собствената му религия го води до запустение,

защото фанатизмът в сърцата на фарисеите поиска смърт за Човешкия

Син.

Често съм чувал плътски напъни на духовно недоразвити теолози,

които твърдят, че Бог е Този, Който дал Юдейската религия. Такива нека

просто отворят първата страница на Библията и ще видят, че там пише

“Свещено Писание”, а не “Свещена религия”. Бог даде на Своя Израил

Свещеното Си Писание, но първенците и свещениците превърнаха това

Писание в религия. Затова се яви Исус, за да покаже на всички, участвали

в тази мерзост, че пътят на религията не е Път на Бога и у Бог няма

неправда, защото Той даде на човеците Си Истината, но те я превърнаха в

религия и убиваха Божиите пратеници, за да я защитят. Религията бе тази,

която докара запустение на Израил.

Вярвам, вече разбирате кой дърпаше конците на юдейския фанатизъм.

Вярвам, че разбирате кой беше против Христос. Пророк Даниил говори за

него, като казва:

“...един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на

мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното

време...” 149

Духът на Антихриста! Ето запустителят на Израил!

Ето причината да се иска смърт за Исус и побеснялата тълпа да вика:

“Разпни Го, разпни Го! Кръвта Му нека да бъде на нас и на

чедата ни...”

След тези много нужни размишления отново ще се върна на псалома,

за да прочетем, че запустителят е поискал веселие от Господните певци,

казвайки да му попеят от Сионските песни. Този факт говори само за едно:

Това е опит на духа на Антихриста да се представя за Духа на Живия

Бог и да желае да му се отдава хваление, подобно на Бог!

Нека обаче видим реакцията на Господният хвалител в псалома:

148 (Матея 23:27-38)
149 (Даниил 9:27)
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“Как да пеем песента Господна в чужда земя? Ако те забравя,

Ерусалиме, нека забрави десницата ми изкуството си! Нека се

залепи езикът ми за небцето ми, ако не те помня...” 150

Този стих поразително напомня Божието проклятие над всички, които

воюват против Небесния Ерусалим, тоест, против Църквата:

“И ето язвата, с която Господ ще порази всичките народи, които

са воювали против Ерусалим: месата им ще тлеят, докато още стоят

на нозете си, очите им ще се разтопят в ямите си, и езикът им ще

тлее в устата им...” 151

и още:

“Но ако сами ние или ангел от небето ви проповядва друго

благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде

проклет...” 152

Псаломът, който разглеждам и подкрепих с други стихове от Словото,

е нещо повече от нагледна илюстрация за сблъсък между религия и

Истина. Той има силата на закон в духовния свят, който гласи:

Всеки, който в хвалението си се отклони да хвали духа на Антихрист и

бесовските му учения, губи завинаги своето помазание (”Нека забрави

десницата ми изкуството си...”) и достъп до Божията Сила и Слава!

Естествено е, че има и други категории християни, които никога не са

познавали истинското хваление към Бога, и, подобно на предците си от

векове наред, са заприличали на “плачещи върби” всред реките на

Вавилон. Белегът, по който ще познаем дали едно хваление е помазано от

Святия Дух или е изблик на религиозни чувства, е радостта. В религията

няма радост, възклицание и тържество за сърцата. В религията хората са

такива, каквито ги показва псаломът, а именно - наведени и прегърбени

плачещи върби. Краят на този псалом показва съвършеното назначение на

истинското хваление към Бог. Нека го прочетем:

“Дъщерьо вавилонска, която ще бъдеш запустена. Блазе на

онзи, който ти въздаде за всичко, що си сторила нам. Блазе на

онзи, който хване и разбие о камък малките ти деца...” 153

150 (Псалом 137:4-6)
151 (Захарий 14:12)
152 (Галатяни 1:8)
153 (Псалом 137:8-9)
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Най-добрия начин да въздадем на религията, на тази властна и силна

дъщеря на Вавилон, е като започнем да хвалим с огнена ревност Истината

на Живия Бог. Тя е, която ще въздаде на всички деца на религията, били

те канони и догми, ереси и апокрифи, култове и секти. Религиозният

контрол е враг на истинското хваление, но именно за него е предназначен

“камъкът”, в който ще разбием заблудите му. Камък, като верен прицел

на християнското хваление, за Който в Книгата на пророк Исайя се казва:

“Господа на Силите - Него осветете, от Него да се страхувате и

от Него да треперите. И Той ще бъде за светилище, - но и за камък,

о който да се спъват, и за канара, поради която да се

наскърбяват...” 154

и още:

“Ето, полагам в Сион камък за основа, камък отбран,

скъпоценен, крайъгълен, за твърда основа; който вярва в него, не

ще прибърза да бяга...” 155

Бих добавил:

Който пее Сионските песни и прославя Камъка, положен за твърда

основа, той ще има Силата да разбие в Този Камък плодовете на всеки

религиозен контрол!

154 (Исайя 8:13-14)
155 (Исайя 28:16)
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Д) ХВАЛЕНИЕТО КАТО АКТ НА НЕПОВТОРИМОСТ

В тази тема искам да ви дам един по-особен поглед върху хвалението,

за да схванем не просто самото хваление като факт, но неговия извор и

причина за съществуване. В един от псалмите Давид се обръща към Бог с

думите:

“Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже! Затова

човешките чеда прибягват под покрова на крилата Ти. Ще се

напоят от най-доброто на дома Ти и от реката на Твоите сладости

ще им дадеш да пият, защото у Тебе е изворът на живота...” 156

Огромна е Божията река! Този верен символ на Господното Присъствие

и Воля ни е нужен, за да се приближим до познаването на съвършеното

хваление към Бога. Древните гърци имат поговорка, която гласи:

“Реката, която тече, е същата, но винаги е различна!”

На мястото, където сме видели, че тече вода, е дошла нова вода и тя

винаги е бистра, защото по-отскоро е напуснала извора. Така е и с

хвалението. Бог ни дава да пием от Неговите сладости и винаги след тях

идват нови и нови. Един стих от “Еклесиаст” напълно обяснява пътят на

християнското хваление. Нека да го прочетем:

“Всичките реки се вливат в морето и пак морето не се напълня;

на мястото, гдето отиват реките, там те непрестанно отиват...” 157

Искам да разсъждаваме върху този стих и да извлечем нужното

познание от него. Всяко едно хваление идва от вдъхновяващата сила на

Духа, за да се влее отново в Духа и Той да го представи пред Престола на

Бога, като свидетелство, че вярата в Исус е уловила Небесната Благодат и

вдъхновените сърца на християните са отдали на Отец Слава, почит и

благодарение за чудесната Му Милост и Благост. Задача на всяко хваление

е да се влее в пролома, направен от Исус, и да зарадва Божието Сърце.

Ето тук е разковничето за едно дълбоко прозрение:

Реката, която се влива в морето, е преобраз на истинско хваление към

Всевишния Бог!

156 (Псалом 36:7-9)
157 (Еклесиаст 1:7)
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Дали обаче всяко хваление е река, която тече? Дали не става така, че

много хваления се превръщат в места със застояла от десетилетия вода?

Да не говорим за други, в които водата е застояла векове...

Стига ли тази вода до морето?

Една от причините за липсата на победи в една църква, е тази, че

хвалението й към Бога е загубило своята способност да тече, тоест, на

мястото на старите песни в прослава към Бога не са дошли нови, които да

ги изтласкат напред. Искам да обърнем голямо внимание върху това.

Като прицел на нашите размишления ще бъде чудесното възвание към

Господните хвалители:

“Радвайте се праведници, в Господа; прилично е за праведните

да въздават хваление. Хвалете Господа с арфа, псалмопейте Му с

десетострунен псалтир. Пейте Му нова песен, свирете изкусно с

възклицание...” 158

“Пейте Ми нова песен!” - насърчава ни Бог. И това определение

“нова”, макар да е записано в книга с хилядолетна възраст, остава същото

и до днес. Всички знаем, че новото винаги е нещо актуално, родило се

току що, за да послужи на оня, който го притежава. Въпреки чудесните

стари неща, които притежаваме, винаги е добре, когато имаме и нови. Ето

защо Волята на Святия Дух е винаги да се стремим към новите Му води,

към “пресните” Му помазания и вдъхновения. Самата същност на Духа,

записана в “Евангелието от Йоан”, ще ни даде най-точната представа за

Господната Воля. В разговора Си със самарянката Исус каза:

“Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай

Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода...” 159

Определението “жива”, с което Исус нарече водата Си, има смисъл и

на “текуща”, както е записано под този стих. Това показва, че Животът в

тази Вода е във вечно движение, поради Вечния Извор, от Който тя

произхожда. Ето защо хваление, което провежда Волята на Святия Дух, е

протичащо хваление, тоест, хваление, в което старите песни отстъпват

място на новите, а новите, когато остареят, дават път на още по-нови, за

158 (Псалом 33:1-3)
159 (Йоан 4:10)
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да се осъществява по този начин една постоянна, актуализираща се връзка

с Престола на Небесния Отец!

Нарекох тази тема “Акт на неповторимост”, за да насърча всички,

които хвалят Живия Бог. Най-великият миг на едно хваление настъпва

тогава, когато то стане неповторимо, тоест, когато бликнат в сърцата ни

думи и мелодии, родени директно в процеса на хваление към Бога. Точно в

този миг хвалението придобива вид на река, чиито води се вливат в

морето. Не зная колко от вас са присъствали на подобно хваление, но ако

има свидетелство за мощен пробив и достъп в Рая, то е именно това, за

което говоря. Безспорно е, че Бог Си утвърждава хора с чувствителни

сърца, които са помазани да влизат в творческата вълна на Святия Дух и

да свалят оттам духовни песни и химни. В противен случай всяко хваление

към Бог би изчезнало. Но това, за което ви говоря, е нещо повече от

творчески акт и вдъхновение, защото става дума за неповторимост в

общението с Бога. Като казвам “неповторимост” имам предвид, че всяко

хваление е уникално само по себе си и не може да се възпроизведе в

абсолютно същата повторяемост, защото Негов диригент е Сам Бог. Давид

беше мъж по Сърцето на Бога, защото беше неповторим в хвалението. Той

нямаше специална подготовка, за да хвали Бога. Думите му изникваха

внезапно и той, хванал арфата си, започваше да свири и пее онова, което

в същия момент улавяше сърцето му от присъствието на Святия Дух. Той

пееше нова песен на Господа.

Хвалението се покорява на същите духовни закони, валидни и за

проповедта. Както проповедникът улавя думите на Духа и ги проповядва

на хората, така и хвалителят може да улавя песните на Духа и да ги пее в

Господното събрание. Където и да се намираме, нека се насърчим от това

послание. Нека вярваме, че точно ние сме тези, които ще запеят новите

песни на Бога.

Последното нещо от тази тема, което искам да споделя с вас, е

личната ми увереност, че песента не е просто факт от духовния протокол

по посрещане на Бога в едно събрание. Песента е огледало, показващо

мястото ни в духовния свят, степента на израстване в Бога, свидетелството

за нашата дързост и ревност за Божиите дела. По един начин въздейства
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песен, чийто заряд са победата и Славата, мощта и величието, тържеството

и радостта. По съвсем друг начин - песен, в която хвалещия Бог се чувства

винаги омърсен, грешен, недостоен и надяващ се само на Божията милост:

“Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помиилууй!”

“Добре!” - казва Господ:

“Аз ви послушах и ви помилвах! Сега, след като вече сте

помилвани, станете и съкрушете делата на дявола в Името на Исус!

Вие сте достойни и очистени! Зарадвайте се и станете с вяра да

извършите Волята Ми!”

Тези, които трябва да чуят Божиите думи, са глухи. И на следващото

богослужение повтарят същата песен, същата песен, същата песен... Това

вече свидетелства, че подобно хваление не е река, която да се влива в

морето, но вода с отрязани пътища, която се превръща в блато с тръстики.

А Исус, когато се обръщаше към последователите Си, не каза, че са

достойни ония, които напояват ближните си с мътна и застояла вода, но:

“Който напои един от тия скромните само с една чаша студена

вода в име на ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби

наградата си...” 160

Исус говори не просто за утолена жажда, но за съвършено утолена

жажда. Когато сърцата жадуват да хвалят Живия Бог ние трябва с вяра да

стигнем до Извора на живите води и оттам да вземем онези ценни духовни

песни, с които вярващият да почувства себе си като птица.

Защо като птица?

Отговор ни дава един великолепен псалом, където е казано:

“Алелуя! Хвалете Бога в светилището Му, хвалете Го в небесния

простор, дело на силата Му...” 161

Да хвалиш Бог не къде да е, а в Светилището Му!

Да бъдеш със Святия Дух в Небесния простор!

Това е истинското хваление към Бога!

Хваление, което те превръща в птица! Хваление, което ти дава крила,

за да се издигнеш с гласа си над земното, суетното и светското.

160 (Матея 10:42)
161 (Псалом 150:1)
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Да! Този псалом е обръщение не към птици, а към човеци, не към

ангели, но към всички християни, чиито сърца жадуват за пълнотата на

Божието Присъствие.

Нека бъдем неповторими в хвалението си към Бога! Нека новата песен

да бликва на устните ни, за да извикаме в съществуване най-мощния ход

на Църквата - такъв, какъвто Бог го е видял със Своя пророчески поглед.
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Е) ДЕЛАТА НА ВЯРАТА В ИСУС КАТО ХВАЛЕНИЕ КЪМ БОГА

В настоящите размишления тази тема е неизбежна и не може да се

прескочи. Причината да я оставя последна във факторите на хвалението,

е, че тя е по-скоро обобщаваща останалите пет, отколкото допълваща ги.

Ние няма да имаме никаква сила да хвалим Бога с песен, ако делата ни не

свидетелстват за причините на нашето тържествено хваление.

Да хвалиш Бога с песен, когато делата ти са противни Нему - това

значи да бъдеш в категорията на лицемерите и фарисеите, които попадат

под огромно осъждение.

Когато моите синове извършат нещо добро и достойно, аз ги потупвам

по рамото и им казвам:

“Браво, моите момчета!”

Тогава те се усмихват и очите им блестят радостно. Те са радостни, но

много по радостен и удовлетворен съм аз, защото виждам как в техните

сърца се раждат първите плодове на едно добро възпитание и грижа. Така

и Бог, когато вършим Неговата Воля, се радва и за Него нашите дела са

нещо, което ще послужи, за да бъдем похвалени не ние, но Исус, в Чието

Име извършваме всяко дело в живота си. В азбучния псалом е казано:

“Нощем си спомних Твоето име, Господи, и опазих закона Ти.

Това е моето хваление, че опазих Твоите правила...” 162

Възпяването на Бога и делата за прослава на Неговото Име са като

двете страни на една и съща монета. Не може едната страна да съществува

без другата. Досега аз ви говорих за силата на хвалението, сиреч, песните

в прослава на Бога. Всички се убедихме колко е чудесна едната страна на

монетата. Но разсъжденията ни ще бъдат непълни, ако не се запознаем и с

другата страна. Ако досега разглеждахме герба на нашата вяра, тоест,

Личността, Която е достойна за хваление, то ни предстои да видим и

стойността, тоест, колко струва нашето хваление в очите на Бога? Дали е

подплатено и обезпечено от Делата и Плодовете на Христовата Любов?

Често ми се случва така, че Святият Дух обича да ме провокира със

стихове от Евангелието, които в първия момент винаги ме смущават, а след

162 (Псалом 119:55-56)
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това идва и прозрението за духовния им прицел. Ето защо и аз сега ще си

послужа с една такава провокация, с каквато Духът Си послужи спрямо

мен, за да направим “монетата” с истинска стойност в Божиите очи. Ката

начало нека да прочетем първия стих от един псалом:

“Алелуя. Ще славя Господа от все сърце. В съвета на

праведниците и всред събранието им...” 163

Ние можем да се вдъхновим от този стих и да започнем:

“Сла-ва на Те-бе, Го-спо-ди! Сла-вя Те аз от все сър-це!”

Има ли условия за такова хваление? Да! - ще каже някой. Нека тогава

да прочетем какво ни говори Исус в “Евангелието от Йоан”:

“От човеци слава не приемам...” 164

Ето “противоречие”, което доста може да смути някой. И той да каже:

“Е, Господи! Щом така Си решил - така да бъде! Аз тъкмо се наканих

да Те славя и хваля, а пък то какво излезе? Но Ти Си Бог - Ти решаваш...

По Твоята логика май само ангели могат да Те хвалят...”

Такава ще е типично човешката реакция. Тя е плитка и разбираема,

защото е човешка. Нека се замислим. Думите на Исус са истински и верни.

Той наистина не приема славене и хваление от човеци и никога няма да

приеме такова. Факт е обаче, че Бог обитава в хвалението на Църквата и

го благославя изобилно. Въпросът е:

Човеци ли Го славят в тази Църква?

Ако са човеци, хвалението им няма да бъде прието!

Ясно е, че са нещо повече от човеци. Те нямат нищо общо с човеците

на света, защото инак Апостол Петър нямаше да ги нарича “пришелци и

чужденци на света”. А за  да ги нарича така - причината е една. Отново

той ни я изявява във второто си послание, където казва:

“Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е

потребно за живота и благочестието, чрез познаването на Този,

Който ни е призовал чрез Своята слава и сила: чрез които се

подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да

163 (Псалом 111:1)
164 (Йоан 5:41)
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станете чрез тях участници на божественото естество, като сте

избягали от произлязлото от страстите разтление в света...” 165

Така стават ясни думите на Исус. Той не приема славене и хваление

по човешки, но единствено Хваление и Слава, дошли от божественото

естество в нас. Хваление от Духа, чрез Духа и в Духа на Живия Бог!

А сега да пристъпя в същината на темата. Святият Дух, Който Бог е

положил да живее в сърцата ни, е Личност, Която има воля и мисли за

нашия живот. Личност, Която може да бъде наскърбена или удовлетворена,

натъжена или зарадвана. В по-предишни размишления вече казах, че три

от условията да се хвали Бог са свободата, победата и радостта. Тези три

условия за изключително важни за Святия Дух.

Казах “за Святия Дух”, а не за нас!

Първият път разгледах тези условия, като условия за нас, но сега ще

ги видим като условия за Святия Дух. Ние сме тези, които трябва да Му

дадем свобода, победа и радост, за да има Той причини да тържествува

вътре в нас. Святият Дух е най-силният и здрав дух в цялата Вселена. Той

е Всемогъщ. Но Той няма да изяви Своята Мощ, ако Го ограничим във

Волята Му.

Как да Го направим да се радва и да е свободен?

Именно чрез тези три условия по-горе. Когато ги изпълним, тогава Той

тържествува. А когато Той тържествува, ще тържествуваме и ние. Той ни

предава Своя характер, Своите мисли, Своето настроение, Своето Слово.

Ние няма да дарим Духа със свобода, победа и радост, ако вярата ни не е

съпроводена с дела. Но когато вярата ни има дела, то тогава делата на

нашата вяра се превръщат в хваление към Бога.

Нека започна със свободата на Святия Дух. Когато Бог дойде да живее

в сърцата ни, Той ни новоражда и ние придобиваме едно качествено ново

духовно естество. Това естество е обиталището на Духа, мястото, от което

Неговите лъчи ще започнат да осветяват цялата ни личност. Святият Дух е

нежен и безкрайно внимателен към нас. Неговата Воля за нас е воля за

изобилен Живот. Но когато съгрешаваме, Той се отдръпва от нас, защото

не може да бъде свидетел на греха. Тогава за известно време Той оставя

165 (2 Петрово 1:3-4)
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съвестта да ни напомни как и къде сме паднали. Идва момент, когато ние

осъзнаваме греха и в покаяние молим Бог да ни прости. Тогава Святият

Дух отново навлиза в нас, за да изработи в ума ни не само поука от греха,

но и твърдост да не го допускаме никога повече.

От всичко, казано дотук, вече разбираме, че гарант за Присъствието

на Духа в сърцата ни е животът без грях, тоест, Святостта!

Святостта е пълноценен свидетел за свободата на Святия Дух в нас.

Когато е свободен, Духът тържествува и пее в нас.

Случвало ли ви се е това? Да ходите по пътя си и един глас в ума ви

да пее някоя чудесна песен за Бога?

Зная, че ви се е случвало, защото се е случвало с мен, а Духът не

може да измени на Себе Си никога. Каквото прави в моя живот, ще го

направи и във вашия и в живота на всеки християнин, търсещ Бога с чисто

сърце.

Запомнете, че Святият Дух е свободен тогава, когато делата на нашата

вяра в Христос са безгрешни, тоест, когато Божията Любов се провежда

пълноценно чрез нас и служи за благословение на хората. Думите на Исус,

които ще цитирам, показват свободата на Святия Дух в нашия живот:

“И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на

светилника и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека

свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви

дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата...” 166

 Святият Дух е Светилото, с Което Бог запалва нашите сърца. И това

Светило не бива да стои под “шиника” на греховни мисли и желания, но

изцяло да запали сърцата ни, за да светим не ние, но Духът, Който живее в

нас и да се прославя не нашата, но Христовата Любов, с която Отец ни е

възлюбил.

А сега да продължа с победата на Святия Дух. Има една битка вътре в

нас, на която не можем да бъдем просто свидетели, но винаги сме на една

от воюващите страни. За тази битка Апостол Павел предупреждава:

“Прочее казвам: Ходете по Духа и няма да угаждате на

плътските страсти. Защото плътта силно желае противното на Духа,

166 (Матея 5:15-16)



136

а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на

друго, за да не можете да правите това, което искате...” 167

Когато плътското в нас надделее, става така, че ние губим мира и

хармонията. Гневът и дразнението, бунтът и себелюбието стават съветници

на всяко опасно подхлъзване и престъпление. А да позволим на плътта да

надделява над Духа, значи за кой ли път да наскърбим Утешителя и да

изгубим присъствието Му. Победата на плътското има опасно назначение в

живота ни. Против тази опасност Словото лаконично предупреждава:

“Духа не угасвайте...” 168

Подтекстът на този стих е:

“Разпалвайте Святия Дух, Който живее във вас! Позволете Му

да бъде победител в мислите и делата ви! Изявете Силата Му във

вашия живот!”

Когато сторим това, ние ще хвалим Бог по най-чудесния начин, който

Той иска. Тогава нашето хваление ще има велика стойност, защото Духът

ще има най-чудесните причини да влее песни на велик триумф в душите и

сърцата.

И накрая - нека видим каква е радостта на Святия Дух. В “Посланието

към Филипяните” Апостол Павел с обръща към всички с думите:

“Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се...” 169

Могат ли онези от вас, които са родители, да си представят, че винаги

трябва да гледат децата си тъжни или разплакани? И колко време ще

издържат така?

Е, сигурно са се разплакали, защото сме ги понаказали малко, но не е

ли било това за тяхно добро?

Мнозина мислят, че когато бъдат изобличени от Бога поради някакъв

грях и беззаконие, трябва дълго след това да бъдат тъжни. Тъгата, според

тях, е данъкът, който трябва да платят, за да покажат на Бог колко много

съжаляват за стореното. Но Божията Воля за нас е да бъдем радостни, а не

тъжни. Тъгата в този случай е спекулация на дявола, който идва да ни

167 (Галатяни 5:16-17)
168 (1 Солунци 5:19)
169 (Филипяните 4:4)
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съди и да напомня за греха. На всички, които имат подобен проблем, искам

да задам въпросите:

Ако Исус е приковал всичките ви грехове на кръста, какво още търси

споменът за тях в сърцата ви? Ако Бог е верен да ни прости греховете,

защо страдаме, като че ли не ги е простил?

Ако Бог иска с прощението да ни даде радост, защо предпочитаме

пред нея мъката и печалта? Всеки ще отговори на тези въпроси, както

намери за добре, но аз искам да дам един отговор, който считам за верен и

истинен:

Причината за ограбване на християнската радост се крие в духовния

комплекс за вечна вина, присъщ на всички сатанински духове!

Дяволът е осъден дух. За него прощение няма и е съвсем естествена

злобата му към онези, на които е простено от Бога. Когато Святият Дух

отнеме греха от едно сърце, Той обезсмисля сатанинската воля и усилията

да бъде проявена. Така съдбата на дявола е да строи кули в продължение

на години, които с един замах Божията Благодат събаря и унищожава.

Как тогава да се чувства дяволът?

Най-точното определение е, че е луд от ярост. Той полудява, защото

няма сила да задържи своето. А онези, които се подадат на внушенията му,

стават проводници на лъжливо и недействително състояние - да скърбят

поради грях, който отдавна не съществува, понеже Божията Благодат го е

изличила!

Ако говоря за това - причината е една. Радостта като състояние, е

нашата победа над силите на мрака. Когато децата се радват, радват се и

родителите им. Когато ние се радваме, Духът разширява присъствието Си в

нас и се радва заедно с нас. Ако някой търси печал и безнадеждност - нека

се върне да живее в някоя година преди новата ера, когато все още хората

са нямали своя Ходатай и Изкупител на греховете им. Но да изгубиш

радостта си сега - когато Исус е записал името ти в Книгата на Живота - то

е все едно да позволиш на крадеца да влезе в дома ти и да ти отнеме най-

ценното, а именно:

Благодатното Присъствие на Святия Дух!
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След всичко, казано дотук, искам да приключа с огромната тема за

хвалението към Бог. Тя е най-важната част от ключа на Давид, защото той

беше и остана най-великият хвалител на Бога. Моето желание е онези,

които четат това съдържание, да разберат, че такава вижда Съвършената

Си Църква Небесният Отец - Църква, която с ключа на Давид отваря и

никой не може да затвори и затваря, без никой да може да отвори.

Един ден, когато всички ние застанем пред Трона на Всевишния Бог,

ще видим, че в Небето има един безкраен празник. Празник, който Исус

Христос донесе на земята за всички, които искат да вървят по Неговия Път

и да вършат само Неговите дела. Причината за този безкраен празник сме

всички ние на тази земя, които в Името на Господ Исус съсипваме делата

на дявола.

Този празник се дължи на всяка спасена човешка душа от Исус! Този

празник ние трябва съвършено да свалим тук, на тази земя, за да познае

светът коя е нашата надежда и причина за песните и делата ни.

Нека Исус да ви благослови!
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III. ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ФИЛАДЕЛФИЙСКАТА

ЦЪРКВА

Тук ще продължа да разглеждам думите на Бог към Филаделфийската

църква. След Давидовия ключ, като велико насърчение, Исус продължава

да говори за огромното Си благоволение към християните под тази църква.

В следващите стихове Той не просто насърчава, но показва Истинския и

Верен Път на Своята Църква - пътят, минаващ през отворените врати.

Нека да прочетем Неговите думи:

“Зная твоите дела. Ето, поставих пред тебе отворени врата,

които никой не може да затвори, понеже, имайки само малко сила,

пак си опазил Моето слово, и не си се отрекъл от името Ми...” 170

Това е един от стиховете, който мнозина не могат да разберат. Най-

често възникват въпросите:

Защо Господ Исус Христос благоволи най-много върху църква, имаща

само “малко сила”? Какво става с църквите, имащи “много сила”?

Отговорът на тези въпроси ще открием, когато разсъдим за каква

“сила” всъщност става дума. Пътят на Христовата Църква нямаше да бъде

лек. Срещу нея щеше да се изправи цялата религиозна и светска власт.

Дяволът щеше да отприщи ярост, гонение и ненавист срещу свидетелите

на Живия Бог. Исус определи дяволската съпротива по много точен начин:

“Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил,

докле е ден; иде нощ, когато никой не може да работи...” 171

Нощта, в която никой не може да работи - ето главният прицел в

предупреждението на Исус. Имайки само малко сила, Филаделфийската

църква съхрани чистотата на Христовото Учение през тази нощ. Докато

други решиха, че нощта е досущ като ден и тръгнаха да превземат света. В

очите на света те бяха “силни” църкви. Църкви, които ще видим във всяко

село и във всеки град. Църкви, които се разраснаха, обогатиха и пуснаха

пипалата на своето влияние вън от границите на Божието Слово. Църкви,

170 (Откровение 3:8)
171 (Йоан 9:4)
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които така се вплетоха с Кесаря, че станаха придатък на светската власт.

Тази “малка сила” на Филаделфийската църква беше прицел на Божията

Ревност.

Най-категоричното слово, с което можем да разберем Божия характер

и най-вече Неговата ревност ни даде Апостол Павел в “Първото послание

към Коринтяните”, където заяви:

“Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас

няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито

мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да

посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да

посрами силните; още и долните и презряните неща на света избра

Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има...” 172

В този стих виждаме обратно пропорционална духовна зависимост. Тя

гласи, че църкви, които са силни в очите на света, са слаби и нищожни в

Божиите очи, а онези, които са слаби и нищожни в очите на света, са

прицел на Божията ревност и благоволение!

Нека сега да видим в какво се състои ревността и благоволението към

Филаделфийската църква. Казано с две думи - това са отворените врати

пред тази църква. Преди да започна тяхното разглеждане искам да се

настроите духовно с едно кратко встъпление.

Часове преди да бъде разпнат, Исус се обърна към учениците Си и им

каза:

“Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и

Мене. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така,

Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като

отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе

Си, тъй щото гдето съм Аз, да бъдете и вие...” 173

Исус възкръсна и отиде в Дома на Отец, за да ни приготви място.

Неговото обещание бе, че пак ще дойде и ще ни вземе при Себе Си, тъй

щото гдето е Той, да бъдем и ние. Някога, четейки този стих, мислено си

представях, че завръщането, за което Исус говори в този стих, е Второто

пришествие, когато Той ни взима при Себе Си, за да бъдем с Него. Днес

172 (1 Коринтяни 1:26-28)
173 (Йоан 14:1-3)
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Бог ми дава друг поглед върху този стих. Исус не само ни приготви място,

но пак дойде и ни взе при Себе Си, тъй щото гдето е Той, да бъдем и ние.

Исус се върна при Църквата Си чрез Святия Дух, за да бъдем винаги с

Него, за да остане верен на обещанието Си:

“ ...и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на

века...” 174

Разбирате ли това? Проумявате ли го?

Словото казва, че Бог ни е “съвъзкресил и турил да седим с Него в

небесни места, в Христа Исуса...” 175

А мнозина чакат да дойде Второто Пришествие и тогава да са с Исус!

Бъдете с Исус сега! Ходете с Исус сега!

Посещавайте Дома на Отец сега!

Помислете, че всички ние живеем някъде и имаме свой дом. И този

дом има нещо, което имат всички домове. Той има врати. Така и Домът на

Отец има врати, през които се влиза и излиза. Животът на Исус бе Път към

тези врати. Възкръснал от мъртвите, Той влезе през вратите в Дома на

Отец и излезе отново през тях чрез Духа Си, за да е завинаги при нас. И

сега обещанието Му към Филаделфийската църква е изпълнено:

“Ето, поставих пред тебе отворени врати, които никой не може

да затвори...” 176

Задача на моите размишления е да видим как човек влиза през

отворените врати в обиталищата на Святия Дух и как Святият Дух използва

отворените врати, за да провежда волята си в света. Целта е да получим

огромен достъп до Божията Сила, за да бъде животът ни за Исус Христос

силен и победоносен. Темата за вратите ще разгледам в три аспекта:

1. Вратата като вход за преминаване на изкупените

2. Вратата като вход на служение

3. Вратата като вход на Божията Слава

Нека да започна с първата врата.

174 (Матея 28:20)
175 (Ефесяни 2:6)
176 (Откровение 3:8)
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1. ВРАТАТА КАТО ВХОД ЗА ИЗКУПЕНИТЕ

Това е първата врата, през която преминава християнинът. Когато

повярваме в Исус и предадем живота си в Неговата ръка, Святият Дух

взима контрол над сърцата ни, над умовете и душите ни, за да ни покаже

ясно Вратата, през която трябва да минем. Именно Вратата е прицелът на

нашата вяра, защото, говорейки за Себе Си, Исус каза:

“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...” 177

Едва ли има други думи в Евангелията, които с такава убедителна

простота и неизмеримо дълбока мъдрост да показват смисъла на вярата в

Бога. Исус е Вратата! Той иска да влезем през Него! Но да влезеш през

Исус е нещо велико, на което човек трябва да покори целия си живот.

Преди всичко трябва да осъзнаем, че Исус е Врата към Небето!

Как да го сторим? Именно така, че трябва да надникнем зад самото

Име на Спасителя и да открием същността на Христовия Живот и служение.

Открием ли същността, открили сме Вратата. Има три белега на Христовата

същност. Исус ги казва в “Евангелието от Йоан”:

“Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при

Отца, освен чрез Мене...” 178

Пътят, Истината и Животът са трите белега на Небесната Врата, които

се явяват като вход за преминаване на изкупените! Ние не трябва да

бъдем съмняващи се като Тома, но да отворим духовното си зрение и да

осмислим трите белега на Христовата същност. Запомнете, че Името Исус

придобива Сила само тогава, когато го свържем със същността на Неговия

Живот. Ето затова ще разгледам поотделно Пътят, Истината и Животът,

като послания от Божия Син към нашите сърца.

177 (Йоан 10:7-9)
178 (Йоан 14:6)
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А) ПЪТЯТ НА ИСУС ХРИСТОС

Исус се роди по плът като Един от Давидовото потомство. Той беше

евреин и имаше пред Себе Си съдба от Отец. Той живееше сред хиляди и

милиони други евреи - всеки с пътя и съдбата си. Но Животът на Божия

Син стана най-забележителното събитие - някога в Израил, а впоследствие

и за целия свят. Исус извървя Път, по-различен от пътищата на Своите

съвременници. Имаше нещо чудесно и завладяващо в този Път. И това

беше Волята на Небесния Отец. Докато другите човеци вървяха по пътища,

които те сами си начертаваха и избираха, Исус вървя по Път, начертан от

Божията Воля. Неговата изповед ясно показва това:

“...защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята

на Този, Който Ме е пратил...” 179

Първият извод, който искам да направим, е този, че условието, за да

тръгнем по Пътя на Исус Христос, е да вършим не нашата, но Божията

Воля!

А сега да продължа нататък. Исус добре познаваше Пътя, по Който

вървеше. Но този Път беше непознат за онези, които считаха себе си за

експерти по верните пътища. Затова беше напълно естествен сблъсъкът

между тях и Исус. Той беше юдеин, различен от останалите юдеи. Той не

искаше да върви по пътя, начертан от експертите, и това ги доведе до

огромно раздразнение и злоба.

“Този ли дърводелец ще учи народа на богослужение?” - съскаха едни.

“Този ли, Който се роди от блудство, ще има наглостта да тълкува

писанията?” - крещяха други. А към всички тях Господ се обърна с думите:

“Още малко време съм с вас, и тогава ще отида при Онзи, Който

Ме е пратил. Ще Ме търсите и няма да Ме намерите; и гдето съм Аз

вие не можете да дойдете...” 180

С този стих Исус ясно показа, че пътят, който предлагаше религията,

не е Неговият Път. Религията ще търси, но няма да намери Бога, а там,

където е Бог, тя не може да дойде. Преди да направя втория извод искам

179 (Йоан 6:38)
180 (Йоан 7:33-34)
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да прочета още едни Христови думи, отправени към бъдещите поколения и

записани в “Евангелието от Матея”:

“Влезте през тясната порта, защото широка е портата и

пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които

минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който

води в живот, и малцина са ония, които ги намират...” 181

Някога, застанали на пространния път на юдейската религия и влезли

през широката порта, фарисеите се конфронтираха с Божия Син, понеже

Той вървеше по тесния Път.

Днес, застанали на пространния път на християнската религия и верни

на окултно-религиозните служения, светските духовници правят литийни

шествия и анатемосват наляво и надясно всички, които дръзват да вървят

по път, различен от техния.

Вторият категоричен извод, който искам да запомните, е, че широкият

път на християнската религия е противен на Божията Воля. Той не е Пътят

на Исус Христос, но пътят на днешните гонители на Истинските Божии

чеда!

Никъде в Библията няма да откриете стих, който да казва, че Учението

на Исус е религия. Но ако отворите очите на сърцата си ще видите, че

голяма част от църквите на този свят са придобили фарисейския модел на

древните еврейски синагоги. За духовно проницателния няма да е трудно

да открие белезите на този модел в днешната религия. Той ще види, че ако

някога Божият Храм се бе напълнил с търговци, те не са по-малко и днес.

Той ще види, че кръщението със Святия Дух се е превърнало в “кръщелно”,

чиято цена е закрепена с нужния ценоразпис. Той ще види как преди

Протестантската Реформация грехове се опрощаваха срещу добре заплатен

къс хартия, наречена “индулгенция”. Той ще види как в днешната религия

правят парични вноски за “духовен” сан.

И всичко това в името на кой бог?

Пътят на Исус Христос бе път против религията, Път против плътското

разбиране на богослуженията, стеснен и труден, чиято цена се заплаща

единствено със себеотричане в Името на Бога и Святата Му Воля.

181 (Матея 7:13-14)
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Б) ИСТИНАТА НА ИСУС ХРИСТОС

Най-силното оръжие на Човешкия Син в този свят, потънал в лукавия

и дишащ лъжа и беззаконие, бе Истината. Винаги съм се опитвал да си

представя Исус в земния Му Живот. Онова, което винаги ме е интригувало,

са Неговите думи, записани в Евангелията. Повечето от тях започват по

начин, присъщ само на Исус. Той обичаше да запечатва Своите проповеди

с особен знак. Онези, които са вдъхновени от Новия Завет, ще разберат, че

говоря за началното:

“Истина, истина ви казвам...”

Исус особено много наблягаше, че думите Му са Истина. Той слагаше

ударението на Истината, за да може тя да отвори сърцата, да ги накара да

внимават в онова, което им говори Бог. Когато ние разговаряме помежду

си, едва ли използваме това ударение на Истината. А причината да не го

правим е тази, че говорим не Божията Истина, а наши собствени истини,

които се приемат безпроблемно от онези, с които общуваме.

Моля ви да разберете това, за което ви пиша!

Дяволът не воюва против човешките истини и затова те се приемат

безпроблемно, с много по-малка опозиция. Но ако започнете да говорите

Божията Истина, ще видите как лицата на невярващите, а най-вече на

религиозните, ще променят изражението си и в очите им ще заблести

злоба или лукава неприязън.

А как Му беше на Исус?

Искам да знаете, че Исус Христос не просто общуваше с хората, но

воюваше със заблудите в сърцата им! Неговото оръжие беше Истината,

като Слово от Всевишния Бог!

Първият извод от това е, че:

Истината на Исус Христос ни е дадена, за да воюваме с дявола!

Ние можем да изговорим десет хиляди думи и нито една от тях да не

докосне сърцето на човек, така, както да изстреляме десет хиляди патрона

и нито един от тях да не порази враговете ни. Но Исус знаеше как да

говори и как да стреля. Два часа от Неговите проповеди правеха така, че:
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“...когато свърши Исус тия думи, народът се чудеше на

учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не

като техните книжници...” 182

Исус не говореше напразно. Всяка Негова дума бе поразяващ патрон,

защото притежаваше в себе си прицел от Бога. Затова вторият извод от

тези размишления е, че Истината е духовен прицел от Бога, заповядан да

порази силите на мрака!

За нашия противник дявола, Исус казва точно и ясно:

“Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в

него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори,

защото е лъжец и на лъжата баща...” 183

Трябва много да внимаваме в размишленията си над този стих. Той

говори за много неща, които сега ще изброя:

Първо: Дяволът е човекоубиец

Второ: Дяволът не устоява в Истината

Трето: В дявола няма Истина

Четвърто: Дяволът е лъжец и на лъжата баща

Най-страшното за човеците е първото качество на дявола. Той убива!

Останалите три негови качества показват защо убива.

Обобщено, това знание изглежда така:

Липсата на Истина и наличието на лъжа превръщат дявола в убиец на

човека!

Ето защо най-смъртоносно за Божия противник ще бъде Словото на

Истината.

Защо?

Ами защото когато проповядваме Истината на Господ Исус Христос ние

съживяваме сърцата на хората и те вкусват от Божията Спасителна мощ.

Друго жестоко свойство на лъжата е да оковава сърцата с демоничен

контрол. Човек, живеещ с лъжа в сърцето си, прави грешни планове,

грешни изводи и има грешни пътища, следствието на които е смърт и съд.

С лъжа в живота си ние сме превърнали дявола в главен наш съветник за

всяко нещо. Той майсторски ще използва даденото му право, за да ни

182 (Матея 7:29)
183 (Йоан 8:44)
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унищожи. Ето защо думите на Исус, които ще прочета, ще ни дадат още

една чудесна представа за Истината:

“Ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и

ще познаете истината и истината ще ви направи свободни...” 184

Така се ражда и третият извод:

Свободата и духовното възкресяване са главните цели на Истината от

Бога! Истината на Исус Христос е най-превъзходното оръжие, дадено ни от

Небесния Отец!

Истината прави видими духовните реалности и пътят пред нозете ни е

ясен и сигурен. Причината е, че в духовния свят Истината е Светлината на

Духа, от която мракът бяга и не може да я схване. Затова нека изобилно да

се вдъхновим от заръката на Апостол Павел:

“Нощта премина, а денят наближи: и тъй нека отхвърлим делата

на тъмнината, и да се облечем в оръжието на светлината...” 185

Няма демон, няма нечист дух, няма бяс, няма паднал ангел, чиято

съдба да не е записана от Бога, като гибел от оръжието на Светлината.

Всички нечисти духове на Сатана, а и самият той, ще бъдат поразени от

Истината и вързани от Словото, което я възвестява.

Такава е Истината на Христос.

184 (Йоан 8:31-32)
185 (Римляни 13:12-13)
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В) ЖИВОТЪТ НА ИСУС ХРИСТОС

Отношението към живота като тематика е нещо, в което различните

хора влагат различни възгледи. Тази дума крие в себе си неподозирани

дълбочини и е станала универсална за обясняването на много причинни и

следствени фактори. Като най-важно за нас е животът, който притежаваме

ние. Удивително е, когато разбираме, че ние сме в живота и животът в нас.

 “Аз живея!” - подобна изповед е съвсем нормална за човека. Той

регистрира факта, че е жив и съществува. Но в страниците на Божието

Слово смущава един друг факт. Фактът, че човекът е отделен от Бога и по

естеството си е духовно мъртъв.

Бог създаде човека по Своя Образ и Своето подобие. Всички качества,

присъщи на Бога, бяха присъщи и на човека. Бог беше праведен и човекът

беше праведен. Бог беше Свят и човекът беше Свят. Бог управляваше

вселената за вечни векове, но човекът...

Човекът изгуби възможността да управлява вечно своята малка

вселена, тоест, тялото си и чрез грехопадението стана роб на тлението.

Сиреч, властта на материалното, над което духът губи контрол и не може

да го задържи. Затова след изповедта: “Аз живея!” - макар и неохотно

следва запетая, а след нея допълнението:

“Но ще умра един ден!”

Ето тук е разликата. Бог живее вечно, но човек живее и умира. Ето

защо темата “живот” в разговорите между хората се простира само до

момента, в който настъпи смъртта. Затова ние, хората, повече обичаме да

говорим за живота, потискайки или абстрахирайки се от неговия най-голям

враг - смъртта.

Като послание към нас Животът на Исус е най-великата вест, която

някога са слушали ушите ни, най-прекрасната надежда и стремление, за

които могат да мечтаят сърцата ни.

Казана с едно най-простичко изречение, тази вест гласи следното:

 Човекът Исус Христос се роди на този свят, живя на този свят и умря

на този свят, но на третия ден след смъртта Си Той възкръсна и оживя в

тялото Си, за да живее завинаги!
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Погледнато по човешки, на тази вест може да се реагира с думите:

“Исус Христос беше Божият Син и за Бог не е никакъв проблем да Си

Го съживи отново!”

Но погледната от духовната й страна, тази вест има друго обяснение.

Исус беше Божият Син, но също така Той беше и Човешкият Син. Затова и

обяснението става много по-точно, а именно:

С Живота Си на този свят Исус Христос ликвидира причинителя на

смъртта и тлението. Възкресението Му след насилствено прекъснатия Му

Живот показва, че смъртта не може да Го задържи, защото й липсват

поводите на греха, който я ражда! Като всеки от нас Исус беше изкушен и

съблазнен от всичко. Дяволът Му предлагаше цялата светска власт само

срещу един поклон. Демони на ужасяващ контрол искаха да спрат мисията

Му, налагайки Му послушание по човешки, респект от земни родители, а

дори и контрол от последователите Му. (Спомнете си Петър!) Но Исус устоя

на всичко. Той не направи компромис с Волята на Своя Отец. Затова и

сложи една голяма черта на тлението и му каза:

“С твоята власт беше дотук!”

Апостол Павел по най-достъпен начин обясни това в “Посланието към

Ефесяните”, където каза за Исус следното:

“Защото Той е нашият мир, Който направи двата отдела едно, и

развали средната стена, която ги разделяше, като в плътта Си

унищожи враждата, сиреч, закона със заповедите му изразени в

постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и

тъй да направи мир и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез

кръста, като уби на него враждата...” 186

Когато Адам и Ева съгрешиха пред Бога те едва ли осъзнаваха какво

бяха сторили. Нужен беше начин, чрез който на човеците да бъде изявено,

че са отлъчени от Божието Присъствие. Бог трябваше да покаже на хората

по убедителен начин, че двата им раздела - плътският и духовният - не се

понасят, но враждуват помежду си. Ето затова Бог даде Закона Си чрез

пророк Моисей, за да стане явен грехът, който води до враждата.

Със Закона Си Всевишният казваше на човеците:

186 (Ефесяни 2:14-16)
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“Ако нарушавате духовните Ми заповеди, ще умрете!”

Законът имаше едно единствено назначение, а именно - притискайки

плътта, да я накара да се бунтува, за да стане явен подбудителят на този

бунт! Казано чрез думите на Апостол Павел към Римляните:

“...понеже чрез закона става само познаването на греха...” 187

Хората трябваше да разберат, че Законът не е достатъчен, макар, че е

Свят и Истинен. Хората трябваше да се обърнат към Бог и да Му кажат:

“Господи, Ти Си дал Закона Си, но аз виждам, че изпълняването му ме

прави много по-грешен, отколкото праведен. Ако Ти Си дал нещо да се

спазва, то, поради Твоята Святост, сам Ти се задължаваш да го спазваш.

Само чрез достъп до Твоята Сила аз ще имам възможност да се справя с

греха, защото със Закона Ти аз само разбирам, че съм грешен...”

Исус създаде в Себе Си една хармония между плътта Си и Духа Си.

Хармония, която се нарича “Вечен Живот”. Той ни даде не само надеждата,

но и Духът, чрез Когото да я постигнем. А за чудесните възможности на

Този Дух Исус подсказва с думите в Евангелието от Йоан:

“Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно...” 188

Когато Святият Дух дойде в сърцата ни, тогава Живот от Исус е дошъл

в живота ни. Тогава сме живи не в нашите си очи, но в очите на нашия

Създател. Много хора казват:

“Ние живеем!”

Но тяхното изявление е всъщност, че съществуват. Истинският Вечен

Живот предстои да се яви с грабването ни от Исус Христос, когато всички

ние ще получим следствието на нашата вяра. На много места Исус ни

говори за Живота, но има едни Негови думи, които най-много вълнуват

сърцето ми. Те са и прелюдия към разглеждането на победата над смъртта.

Ето тези стихове:

“Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, ако и да

умре, ще живее; и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре

до века...” 189

187 (Римляни 3:20)
188 (Йоан 10:10)
189 (Йоан 11:25-26)
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Бог иска всички човеци да бъдат участници във Възкресението на

праведните, но дали всички ще позволят на градивната Му Мощ да ги

преобрази?

В “Битие”, Книгата на Началата, виждаме, че всичко, което създаде

Бог, беше “добро”. Но когато Той създаде човека, тогава вече заяви, че е

“твърде добро”. Човекът беше направен от “твърде добър” материал.

Материал, осветен и достоен за Божието начинание. И ако тогава Бог каза

и стана така, то и при Възкресението Бог ще каже... и ще стане така. Но за

целта отново Му е нужен достоен материал и Святи основания за великото

Му дело. Исус говори, че ако и да умрем, ще живеем, тоест, физическата

смърт не е фактор, който да попречи на Вечния Живот. Тя е едно скъсване

на връзките между духа и плътта и нищо повече от това. Въпросът е:

Дали след физическата си смърт човешкият дух и душа ще бъдат на

нужното място, където ще се извърши възкресението?

Много от вас, които четат тази книга, могат и да не видят лицето на

физическата смърт, защото времената за изпълнение на възкресението са

много близки. Но все пак ние не знаем деня и часа, нито пък числото на

дните си и затова е добре да разсъждаваме по този въпрос. Погледнато от

позицията на земното ни съществуване, мъртвите ще възкръснат от

гробовете си, но можете ли да си представите, че душата на човека е там,

в гроба? Гробът просто е последната врата, през която е преминала онази

съвкупност от дух, душа и тяло, наречена човек. Но след това в гроба е

останало тлението, а нетленното е някъде другаде.

Къде? Вижте къде с погледа на Апостол Йоан:

“След това видях, и ето голямо множество, което никой не

можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и

езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи,

с палмови клони в ръцете си...” 190

А сега да се запитаме как се нарича Престолът на Бога.

Как се нарича Хълмът, на който обитава Всевишният?

Отговорът ще намерим в псалмите, където е записано:

190 (Откровение 7:9)
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“Велик е Господ; и твърде достохвален в града на нашия Бог, в

Своя свят хълм. Красив по възвишеността си, радост на цялата

земя, е хълмът Сион, гдето по северните му страни е градът на

великия Цар...” 191

Хълмът Сион е мястото, където Всевишният ще възвести Вечния Живот

в Господ Исус Христос. По северните страни на Сион се издига Небесният

Ерусалим, създаден от Бога за всички праведни и чисти души. Ние трябва

да се намерим на този хълм, било приживе с вярата си, а след физическата

ни смърт - с душите си. Ние трябва да бъдем там, за да станем участници

на най-великото дело, извършвано от Божията ръка, което Исайя възвести:

“И на тоя хълм Той ще развали вънкашното покривало, което е

премятано върху всичките племена, и покривката, която е

простряна върху всичките народи. Ще погълне смъртта завинаги; и

Господ Бог ще обърше сълзите от всичките лица, и ще отнеме укора

на людете Си от цялата земя; защото Господ е изговорил това...” 192

В края на тази тема искам да обобщя всичко, за което говорих, в най-

чудесния извод, който някога съм получавал от Бога:

Животът, като дар от Исус, е Възкресенската Сила на Духа, Който Бог

е положил да живее в сърцата ни!

Имайки тази Сила на Духа, ние можем да увеличим надеждите си, за

да стигнат до онова скъпоценно състояние, за което Апостол Йоан написа:

“Възлюбени, сега сме Божии чеда, и още не е станало явно

какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни

Нему, защото ще Го видим, както е. И всеки, който има тая надежда

на Него, очиства себе си, както Той е чист...” 193

Такъв е Животът на Исус Христос!

За да бъдем от поколението на изкупените е нужно да минем през

Вратата, Чиито три белега ви разкрих с настоящото повествование.

Свидетелствата на Христовия Път, Истина и Живот трябва да бъдат

обекти на огнена ревност в Църквата. Те не се постигат за ден или два, но

Духът, Който пребъдва в нас, знае как да ни подготви в тяхното търсене и

191 (Псалом 48:1-2)
192 (Исайя 25:7-8)
193 (1 Йоаново 3:2-3)
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намиране. Когато минем през Исус ще разберем, че там, след Вратата,

съществуват области, където Бог ни чака, за да ни връчи заповедите и

плановете за съсипване на дявола. Минавайки през Вратата ще заживеем с

една нова увереност. Увереност, че от спасени се превръщаме в спасители

за мнозина човеци, които Бог ще доведе в нашето служение за Славата на

Исус Христос! Тази увереност ще бъде предмет на следващата тема.
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2. ВРАТАТА КАТО ВХОД ЗА СЛУЖЕНИЕ

За повярвалия в Исус Христос е естествено състоянието на духовен

растеж. В началото той е като младенец, който се храни с чистото духовно

мляко, но идва момент, когато възмъжава и Бог му показва отговорностите,

които трябва да поеме в живота си. Тези отговорности формират  мисията,

която християнинът ще има за утвърждаването на Божието Царство.

Независимо от степента на духовен растеж и вида на служението

всеки човек минава през Господните изпитания, и само тяхното успешно

издържане дава нужното помазание от Бога. А да издържиш Господните

изпити, значи да влезеш през вратата, за която Исус говори в “Евангелието

от Йоан”. Нека прочетем какво казва Той:

“Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на

кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и

разбойник. А който влиза през вратата, овчар е на овцете. Нему

вратарят отваря; и овцете слушат гласа му...” 194

За да станем Господни служители е нужно да влезем през вратата и да

покажем на Бог, че сме достойни за огромното доверие, което Той ни

гласува. Тази врата е различна от първата, която разгледахме. В първата

се влизаше с вяра в Исус и Неговия Път, Истина и Живот. За тази втора

врата е нужно нещо повече от вяра в Бога. През тази врата към сърцата ни

ще дойде Божия Сила. Ето защо, ако трябва да дадем определение за

втората врата, то ще е следното:

Това е врата за служение, до което се стига само с Вяра от Бога към

нас самите!

Идва един момент, когато не само ние вярваме в Бога, но и Бог вярва

в нас, тоест, след като е изпитал нашата вяра, надежда и любов, Бог е

видял, че може да ни повери отговорността за управление над Неговите

хора! Именно затова Исус предупреждава, че трябва да се влезе през

вратата, а не да се прескача от другаде, защото:

Управлението на Църквата е не човешки, но Божий приоритет.

Да управляваш Църква по човешки, значи да си крадец и разбойник!

194 (Йоан 10:1-3)
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Божието Слово дава едно много точно определение за вяра от Бога

към човека. Тази вяра се нарича “помазание”. Ето защо, когато се стремим

да преминем през втората врата, ние търсим помазание от Бога.

Помазанието е категоричен свидетел, че нещата, които вършим, не ги

вършим ние, но Бог, Който живее в нас, тоест, нашите сърца и души са

станали врата, през която излиза Божия Сила, за да извърши волята и

предназначението си!

Исус беше Господният Помазаник. Неговият Живот и дела показваха,

че Небесният Отец Му вярваше във всичко. Волята на Бога е да намери и в

нас основание и причина да ни вярва така, както вярваше на Своя Син.

Няма лесни формули за спечелване на Божието доверие. Неговото Слово

ще изпита всеки християнин, за да го вдигне високо горе, или да го остави

в застой, докато приеме нужните поуки и изобличения. Ето защо аз ще

говоря най-вече за белезите на истинското Помазание от Бога. Ако ги

откриете във вас, то със сигурност сте започнали да прекрачвате втората

врата. Има три белега на Помазанието от Бога. Това са:

А) Властта

Б) Мощта

В) Авторитетът

Нека започна разглеждането на първия белег.
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А) ВЛАСТТА НА ПОМАЗАНИЕТО

Когато Исус иска да ни направи Свои служители, Той ще го стори по

начина, записан в Словото Му. Този свят има нужда не само от Исус. Той

има нужда от служителите на Исус. Спомнете си, че когато Исус погледна

към множествата, които Го следваха, Той каза едни много важни думи:

“Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова молете се на

Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си...” 195

Когато започваше Своята мисия Божият Син събра дванадесет човека,

които станаха Негови ученици, а впоследствие и Апостоли. И ето, че за

тези дванадесет човека дойде мигът, когато Исус им каза:

 “Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и

власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди...” 196

Да имаш власт - това значи да господаруваш над силата на враговете

си, тоест, да променяш хода на събития и обстоятелства, противни на

Божията Воля!

Независимо дали ще бъдем пастири или проповедници, независимо

дали ще проповядваме или изцеляваме - във всяка наша дейност ние

трябва да чувстваме, че ни е дадена власт от Исус. И тази власт трябва да

се чувства не само от нас, но и от онези човеци, сред които се намираме.

Когато Исус минаваше по Пътя Си, Той винаги оставяше едно и също

впечатление в хората:

“...и учудваха се на учението Му, защото Неговото слово беше с

власт...” 197

“И всички се смаяха и разговаряха помежду си, думайки: Какво

е това слово, дето Той с власт и сила заповядва на нечистите

духове и те излизат?” 198

Това Слово, което поразяваше умовете на хората, бе Божието Слово.

Не човешко, не от книжници, не теологическо, не религиозно, но Божие

Слово.

195 (Матея 9:37-38)
196 (Лука 10:19)
197 (Лука 4:32)
198 (Лука 4:36)
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Нека тук да ви разкрия в какво всъщност се състои властта на

Помазанието. Всички знаем, че дяволът е този, който върши беззаконие,

тоест, който не спазва и нарушава Божиите закони. Но това, че дяволът е

беззаконник не означава, че Божиите закони са престанали да действат.

Причината за създаващата впечатление безнаказаност на дявола се крие

във факта, че в този свят има твърде много човеци, които са съгласни с

волята му и са проводници за каузите му. Последният стих от дванадесети

псалом дава ясен поглед върху това:

“При все, че нечестивите ходят свободно от всяка страна,

понеже безчестието се въздига между човешките синове...” 199

Но ето, че Бог ни дава Помазание, за да спрем безчестието и вържем

онзи, когото то обслужва. Това не е просто добро пожелание от Бога, но

власт, с която Той ни облича, за да бъдем Негови законопазители.

Някой може да реагира:

“Нали сме под Благодат? Защо говориш за Закон?”

Именно защото Благодатта не е назначена за дявола, а за хората,

които Исус поръси с кръвта Си. Когато кажем на лукавия:

“Писано е!”

- ние не го галим с Божията Благодат, а го удряме с Меча на Божието

Слово, удряме го със Закона, защото е беззаконник, и всеки беззаконник

се преследва от Закона, а не от Благодатта. Божията Благодат ни дава

онази Сила на Духа, с която да изпълняваме Закона и онова опрощение от

Бога, когато престъпим Закона. Понеже Законът е Свят и Духът, Който Бог

ни е дал, също е Свят. Но за дявола няма прощение, няма Благодат, няма

Изкупител. За дявола има Божие възмездие и това възмездие действа чрез

Помазанието от Всевишния.

Помислете, че както полицията в една страна е облечена с власт, за да

залавя престъпници и закононарушители, така и Христовите служители

имат власт, за да връзват дявола и да рушат делата му.

Коя е тази власт?

Тази власт е Словото, което Святият Дух изговаря чрез нас!

Искам да обърнете внимание именно върху това!

199 (Псалом 12:8)
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Бог чрез Своето Слово създаде всичко, Небето и земята, видимото и

невидимото, престолите, властите и силите. Но Бог не създаде дявола.

Дяволът се създаде сам със свободната си воля. И когато съгреши и се

разбунтува против Бога, той всъщност се обърна против Словото на Бога,

което го беше създало. И след като той нямаше никакво покритие с това

Слово, дойде мигът завинаги да бъде изхвърлен от Божието Присъствие,

защото там, където е Божието Присъствие, там е и Божието Слово, тоест,

всички духовни повеления, правила и закони, записани от Бога, за да

свързват в Святост и пълнота създадените от ръката Му началства, власти

и сили!

Божието Слово не е само думи, но Власт. В най-великата молитва,

оставена от Исус на всички нас, се казва да искаме власт от Бога.

Убедете се в това:

“Отче наш, Който Си на небесата, да се свети Твоето име; да

дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и

на земята...” 200

Как да се свети Божието Име и да дойде Божието Царство в свят,

който не иска и да чуе за Правда, Святост и Истина?

Как Божията Воля на земята ще бъде като на Небето?

Отговорът е: С власт!

Със Силата на Словото, в което се намират законите, с които да

изведем от тъмно на светло всичките дела на лукавия, за да станат те явни

и достойни за погнуса и отвращение от всеки човек. Такава е целта на

властта, дадена от Бог. Свободата и безнаказаността на един престъпник

продължават само до онзи миг, когато той бъде разкрит и заловен на

местопрестъплението. Тогава тези, които са облечени с власт, хващат

престъпника и му слагат белезници.

През целия Си Живот Исус правеше точно това. Той беше Инспектор от

Небето, дошъл да разкрие и прати в затвора духовните престъпници, на

които се дължат болестите и смъртта, заблудата и съблазънта, хулите и

насилието, сребролюбието и порнографията, лицемерието и лъжата.

200 (Матея 6:9-10)
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Днес Исус Христос е в Рая, в Небесния Ерусалим, но земята винаги ще

има нужда от Него, защото:

“...тъмните места на земята са пълни с жилища на насилие...” 201

Бог е заповядал да изгрее Светлина и Неговите думи трябва да влязат

дълбоко в сърцата ни, защото Словото Му няма да се върне празно, но ще

извърши Волята Му, записана в “Книгата Йов”:

“Откак започнаха дните ти заповядал ли си ти на утрото и

показал на зората мястото й, за да обхване краищата на земята,

така щото да се изтърсят от нея злодейците...” 202

За изпълнението на тези велики думи е нужна власт. И тази власт

получава всеки, който спечели Божието доверие, за да бъде помазаник на

Господа. Такава е властта на Помазанието.

201 (Псалом 74:20)
202 (Йов 38:12-13)
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Б) МОЩТА НА ПОМАЗАНИЕТО

Ето едно качество на Помазанието, към което трябва да се стреми

всеки християнин. Когато ние спечелим доверието на Святия Дух, Той ще

ни даде да разберем, че благоволи в делата и помислите ни. Тогава ние ще

бъдем помазани от Него. Но с това нещата не приключват. Напротив - това

е само началото на един силен и благословен живот в служение за Исус

Христос. Когато Апостолите получиха власт от Исус да гонят всяка болест и

немощ между хората, те се зарадваха прекомерно. За тях това беше едно

тържество, един триумф, едно чудно преживяване, достойно за радост и

дръзновение.

“Господи - казаха те - в Твоето Име и бесовете се покоряват на

нас...” 203

На този спонтанен сърдечен изблик Исус отговори с думите. Той каза:

“...недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват; а

радвайте се, че имената ви са написани на небесата...” 204

В очите на Исус победата над дявола не беше нещо, което трябва да

учудва или превъзнася, защото не човекът, а Словото излязло чрез този

човек, вършеше великите дела. Исус искаше да насърчи последователите

Си да бъдат много по-уверени в Божията Сила и да знаят, че тя постоянно

расте и се увеличава.

Да се радваш, че името ти е написано в Книгата на Живота!

Това е нещо повече от знанието, че си спасен. Това е дързостта на

твоята помисъл, че името ти фигурира в Божиите планове за разбиване на

тъмното царство. Това е увереността, че ти не просто ще имаш Помазание,

но че Бог ще притури на него такава мощ, щото служението ти ще разтърси

като светкавица мрачния свод на света. Апостолите не бяха просто Божии

служители. Те бяха мощни пратеници, от които властта на демоничните

сили трепереше и се разпадаше. Нека прочетем няколко стиха от “Деяния”,

за да може чрез тях да навлезем в същината на темата:

“И чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса

между людете, (и те всички единодушно бяха в Соломоновия трем;

203 (Лука 10:17)
204 (Лука 10:20)
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а от другите никой не смееше да се присъедини към тях; людете,

обаче, ги величаеха; и още по-голямо множество повярвали в

Господа мъже и жени се прибавяха) така щото даже изнасяха

болните по улиците и ги слагаха на постелки и на легла, та, като

заминаваше Петър, поне сянката му да засегне някого от тях.

Събираше се още и множество от градовете около Ерусалим та

носеха болни и измъчвани от нечистите духове; и всички се

изцеляваха...” 205

Тези стихове свидетелстват по убедителен начин, че Помазанието на

Апостолите беше придобило огромна мощ, която като магнит привличаше

страдащите и те се струпваха пред Господните служители, за да получат

изцеление и освобождение. Поразителното в Помазанието на Апостолите

беше това, че на хората дори не им беше нужно отделно внимание или

полагане на ръце. Стихът казва, че бе достатъчна дори сянката на Апостол

Петър да докосне някого и той да се изцели.

На кого или на какво се дължеше тази велика мощ?

Мощ, която действаше сама от себе си и поразяваше точно в целта!

За да я разберем е нужно да се върнем векове преди Христос, във

времената на Стария Завет, когато чрез пророк Исайя Бог възвести, че

именно такова Помазание ще имат служителите Му:

“Дигнете знаме на гола планина, извикайте с висок глас към

тях, помахайте с ръка, за да влязат във вратите на благородните. Аз

заповядах на посветените Си, повиках още и силните Си, за да

извършат волята на гнева Ми, - да! ония, които се радват на Моето

величие...” 206

Страдащите и немощните влязоха във вратите на благородните на

Бога. И понеже ние разглеждаме Помазанието като “врата” за служение,

то разбираме за какви врати пророкува Исайя. Хората попадаха в обсега

на Божията Светлина. Посветените от Исус извършваха волята на Божия

гняв. Воля против всеки демон на болест и немощ. Воля, която беше

определила служенията на Апостолите като врати, през които се изявява.

205 (Деяния 5:12-16)
206 (Исайя 13:2-3)
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А сега да разберем в какво се състои мощта на едно Помазание.

Помазание, при което дори сянката на помазаника се превръща в Сила.

За целта ще си послужа с един пример:

Нека стъкмим огнище и да запалим огън. А след това да раздухаме

огъня така, щото да стане силен. Ефектът от това ще бъде топлина за нас.

А сега да продължим да слагаме дърва и отново и отново да раздухаме

огъня. В един миг непременно ще почувстваме, че трябва да се отдалечим

от огнището, защото топлината е станала нетърпима. Станало е прекалено

горещо около огнището и от тази горещина могат да пламнат дрехите ни, а

ние да се превърнем във факли...

А сега да си представим как това огнище пълзи към нас...

Каква ще бъде нашата реакция?

Ще стоим ли, за да ни погълне с огнените си езици или ще бягаме?

Естествено, че ще предпочетем второто... Исус дойде на този свят с

едно единствено намерение. Когато го извърши, Той каза:

“Огън дойдох да хвърля на земята; и какво повече да искам,

ако се е вече запалил?” 207

“Какъв е този огън?” - ще попита някой. Отговорът е, че това е най-

великият огън, който никой не може да угаси, както и казва Словото:

“Много води не могат угаси любовта, нито реките могат я

потопи...” 208

Любовта - ето огънят на Помазанието, който трябва да гори в нас.

Любовта към ближните бе причина за Мощта на Апостолските помазания.

Свързана с примера, който разгледахме, тя означава, че Апостолите бяха

като едни подвижни огнища, топлината от които бе нетърпима за демоните

и те с крясък напускаха завоюваните си територии. Любовта бе причината

дори само сянката на Апостол Петър да е достатъчно на страдалците, за да

се изцелят. Когато се научим да обичаме всички хора, независимо какви са

те, тогава огнените езици на протичащата през сърцата ни Божия Любов

ще се насочват към тях, за да ги изцелят и освободят.

207 (Лука 12:49)
208 (Песен на песните 8:7)
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Това е Мощта на Помазанието - една широко отворена врата в сърцата

ни, през която Божията Любов излиза, за да докосне не един, но всички,

които са в обсега на вратата! А тази Любов се състои в това:

Да бъдеш готов във всеки момент да жертваш собствения си живот за

живота, щастието и благополучието на човека до теб!

Не постигнем ли тази готовност, то оставаме далеч от съвършеното

проявление на Помазанието. Но за да я постигнем, трябва да станем

изпълнители на Христовата повеля:

“Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви

възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това щото да даде

живота си за приятелите си...” 209

Когато вникнем дълбоко в тези думи, то ще разберем, че Любовта е

движещата сила на всяко Помазание от Бога. Да обичаш ближните си по

начина, показан от Исус, значи винаги и навсякъде да печелиш Божието

доверие и благоволение!

Онези, които не се вслушват в тези думи, губят Помазанието си от

Бога, или никога не го получават. Такава е Мощта на Помазанието.

209 (Йоан 15:12-13)
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В) АВТОРИТЕТЪТ НА ПОМАЗАНИЕТО

Авторитетът на едно Помазание е един от най-верните признаци, че

враговете на християнина не само, че не могат да му противостоят, но се

прекланят пред властта и мощта, дадени от Всевишния Бог. В Своя Живот

Исус блестеше с изключителен духовен Авторитет. Често се случваше,

притиснати от Господната Светлина, демоните да правят изповеди, като

тази например:

“Ех, какво имаш Ти с нас, Исусе Назарянине? Нима Си дошъл да

ни погубиш? Познавам Те кой Си Ти, Светият Божий...” 210

Тези думи на демона красноречиво говорят, че той напълно признава

превъзходството и Силата на Божия Син. Причината за това е в духовния

Авторитет, който Исус притежаваше. Божията Воля е всеки християнин да

притежава духовен Авторитет, за да бъде пътят му безпрепятствен и

служението категорично. Много важно е да разберем, че Авторитетът е

резултат от духовната власт и мощ, а не причина за тяхното постигане!

Служение, в което липсва Авторитет, говори за липса на Власт и Мощ.

Нека сега да разберем върху какво се основава Авторитетът и какви

задачи преследва той. Апостол Павел, говорейки за това, изявява целите

на Небесния Авторитет:

“...така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от

небесните, земните и подземните същества, и всеки език да

изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца...” 211

Поклон пред Името на Исус! - ето целта на Небесния Авторитет.

Поклон от демоните на религия в небесните места, от земните демони,

наричани още зверове, поради характера на техните атаки, и поклон от

подземните демони, тоест, силите на ада. Всички те трябва да се поклонят

на Исус, тоест, да признаят своето поражение, дошло чрез вяра в Името на

Исус! Авторитетът е нещо, което се гради трудно и се губи лесно. Цената

за неговото постигане е вярата. Вяра не само в Името на Исус, но във

всичко, с което е свързано това Име. Вярата в Исус е вяра в Делата Му, в

210 (Лука 4:34)
211 (Филипяни 2:10-11)



165

Силата Му, в Мощта и Величието Му. Апостол Яков ясно показва до какво

води вярата в Бога:

“Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш; и бесовете

вярват и треперят...” 212

Да накараш демоните да треперят от вярата ти в Исус! - ето това е

пътят за постигане на духовен Авторитет. Християнските служения, които

имат своя извоюван Авторитет в духовния свят, се забелязват отдалеч.

Демоните не чакат такива служения да пристигнат в някой град или село,

за да влязат в битка с тях. Не! Те просто напускат териториите си без бой,

защото боят предварително е обречен за Славата на Господа. Служенията,

познаващи Силата на Авторитета, имат винаги едно велико дръзновение

във Верните Господни думи, дошли някога към Исус Навин, а днес към

всички, които са призвани за войни на Христос:

“Всяко място, на което стъпи стъпалото на нозете ви, давам ви

го, според както казах на Моисея...” 213

Какво става с демоните, виждащи едно такова служение? Как реагират

те? Нито повече, нито по-малко - според верните думи, които блудницата

Раав възвести на Израилевите съгледвачи:

“Зная, че Господ ви даде тази земя, и страх от вас ни нападна, и

всичките жители на тая земя се стопиха пред вас...” 214

Бог наистина ни дава всяко място на тази земя за победата на Исус

Христос, но вярваме ли истински в това? Ако ние вярваме - и демоните ще

вярват и треперят от страх, но ако ние се съмняваме - и демоните ще се

съмняват дали сме толкова силни, колкото Словото казва, че сме в Името

на Исус. Оттук можем да изведем златното правило на духовния Авторитет:

Когато ние вярваме в Името на Исус Христос и Силата на Живия Бог,

тогава и демоните вярват и треперят, но ако съмнението се настани в

нашите сърца, то ще се настани и в техните... Нека се убедим в това

правило, като разсъждаваме върху сетнината на човеците, които решиха,

че Името на Исус е просто магическо заклинание и дума за користи, а не

дълбок смисъл на сърдечна вяра. Ето този пример:

212 (Яков 2:19)
213 (Исус Навин 1:3)
214 (Исус Навин 2:9)
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“А някои от юдейските скитници заклинатели предприеха да

произнасят името на Господа Исуса на тия, които имаха зли духове,

казвайки: Заклевам ви в Исуса, Когото Павел проповядва. И между

тия, които вършеха това, бяха седемте синове на някой си юдеин

Скева, главен свещеник, но веднъж злият дух в отговор им рече:

Исуса признавам, и Павла зная; но вие кои сте? И човекът, в когото

беше злият дух, скочи върху тях, и, като надви над двамата,

превъзмогна над тях, така щото голи и ранени избягаха от оная

къща...” 215

Виждаме хора, които, според народната пословица: “С чужда пита

помен правят!” Те се опитваха да победят демони не със своя духовен

Авторитет, (понеже такъв нямаха) но с Авторитета на Апостол Павел. В

този случай, обаче, треперещ не беше демонът, а те самите, защото той ги

надви и със сигурност само Божията Милост възпря нечистия дух да не ги

убие. Нито Името на Исус, нито Апостолския Авторитет, който използваха,

не можеха да им помогнат.

А защо не можеха?

Отговорът е скрит в това да наблюдаваме как излязоха от къщата тези

заклинатели. Словото казва, че те бяха “голи и ранени”. Това не значи,

че демонът ги е съблякъл голи, но че те не бяха облечени с Властта и

Мощта на Божието Помазание. Освен това фактът, че бяха “ранени”

означава, че нямаха и защитата на Святия Дух.

А оттук и изводът:

Авторитетът е твоето лично влияние в духовния свят. Той не може да

бъде преотстъпен на никой друг. Той може само да бъде спечелен!

Начинът да го спечелим е, като започнем усърдно да усвояваме

Божията Благодат в живота си. Срещу това усърдие дяволът ще насочи

изпитаните си средства и методи, тъй щото да се разминем с Авторитета на

Бога за сметка на друг фалшив авторитет. Нека разгледам и този въпрос,

за да сме наясно с подмолните течения в някои църкви.

Най-опасната размяна, която вярващият може да стори, е да постави

човешкия авторитет наравно с Божия или по-високо от него. Когато тази

215 (Деяния 19:13-16)
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размяна се получи, е налице религиозен контрол. Тогава вярващите

изместват прицела на своята вяра от вяра в Бога към упование в човеци.

Причината за това може да се разгледа в две посоки.

От една страна - вярващите са престанали да се стремят към Духа и

по-силно въздействие върху тях е оказало човешкото влияние.

От друга страна - Божият служител, в когото са отправени погледите

на християните, е престанал да отдава подобаващата Слава на Господ Исус

Христос и в сърцето му е натежало хорското внимание, ръкопляскане и

възхищение.

С две думи - Авторитетът на Исус Христос е разменен за авторитет на

човеци. Словото ни говори за човешките авторитети, като ги определя с

изречението “тщеславието на живота”. То е една от най-заразните

болести в църквите и с него се отприщват духовни трусове. Тогава силата

на това служение се стопява, за да даде вход на всякакви религиозни

политики. Затова нека запомним:

Когато искаме Авторитет от Бога, той ще дойде, само, ако пред него не

е поставен човешки авторитет. Човешкият авторитет винаги води до

религиозна политика и контрол в Църквата!

Ако внимателно четем Евангелията ще видим как Исус опази Себе Си

недокоснат от човешки авторитети. Той много обичаше Своите ученици и

всячески ги обучаваше в познаване на Истината. Но когато човешкото в

тях се опитваше да измести Божието в Исус, следваше мълниеносна

реакция на Спасителя, която да отрезви умовете им. Категоричен пример

за това бе контролът, който Петър се опита да наложи върху Исус. Човекът

Петър не можеше да схване Истината, че Господ Исус Христос ще бъде

хванат и убит от главните свещеници и книжници. Човекът Петър реши, че

щом преди малко Исус му каза, че е блажен, то авторитетът му е вече

достатъчно голям, за да промени събитията:

“Тогава Петър Го взе и почна да Го мъмри, като казваше: Бог да

Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с Тебе. А Той се

обърна и рече на Петра: Махни се зад Мене, Сатано; ти си Ми

съблазън, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките...” 216

216 (Матея 16:22-23)
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А сега да се замислим защо Петър реагира по този начин спрямо Исус.

Какво го накара да дръпне своя Господ и да започне да Го смъмря?

С отговора на този въпрос ще разкрием причината за човешкия

авторитет. Преди всичко - Петър бе направил знак за равенство между

вярата в Бога и собственото си “аз”. Той беше решил, че да вярваш в Бога

не е нищо повече от това да изразяваш собственото си мнение и да

държиш на собствената си воля. Но вярата е дар от Бога и не може нещо,

което ти е дадено, да го съпоставяш със самия себе си. Словото казва, че

ние не сме свои си, но сме Христови. Затова не бива да бъдем роби на

човеци или на човешкото в себе си, но слуги и проводници на Божията

Благодат. Да робуваш на човешки авторитети, значи да се заплетеш в

робско иго и непосилно бреме за ума и сърцето ти. Докато за покоряването

спрямо Божия Авторитет Исус казва:

“Дойдете при Мене всички, които сте отрудени и обременени, и

Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от

Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой

за душите си. Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко...” 217

Ние трябва да бдим, защото дяволът винаги ще стовари бремето на

религиозния контрол над нас. Трябва да заживеем с твърдата позиция, че

не онова, което казва човек, но това, което казва Господ, има значение за

сърцата ни.

Не в човешката, но в Господната Воля трябва да търсим реализацията

на Помазанието от Бога!

Колко жалко и тъжно, че съществуват маловерни християни, които

никога не са чели съдържанието на Новия Завет, а разчитат на това, което

ще им каже дядо поп. Колко жалко е, че запълват вакуума в сърцата си,

като издигат в култ авторитета на човеци и се опитват да го съгласят с

Авторитета на Бога. Колко е гибелно, че за мнозина майката на Исус има

равен авторитет с Божия Син. Но това е лъжовен и измислен от дявола

авторитет. Авторитет, който няма никакво потвърждение от Истината,

защото Словото илюстрира друго. Ето как Евангелието показва сблъсъка

между Божия Авторитет и авторитета на Исусовата майка:

217 (Матея 11:28-30)
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“Когато Той още говореше на народа, ето, майка Му и братята

Му стояха вън и искаха да Му говорят. И някой си Му рече: Ето,

майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят. А Той в

отговор рече на този, който Му каза това: Коя е майка Ми? и кои са

братята Ми? И като простря ръка към учениците Си рече: Ето майка

Ми и братята Ми! Защото, който върши волята на Отца Ми, Който е

на небесата, той Ми е брат и сестра и майка...” 218

В момент, когато вършеше Волята на Отец и проповядваше Живот и

Светлина на жадните човешки сърца, Исус беше посетен от земните Си

роднини. Те дойдоха и се опитаха да демонстрират авторитет.

“Исусе, прекъсни проповедта Си! Не кой да е, но майка Ти е дошла и

иска да говори с Тебе!”

Друг на Исусовото място може би щеше да реагира по друг начин.

Друг щеше да се изправи и да каже пред слушателите си:

“Братя и сестри! Това е положението! Прекъсвам събранието, защото

майка ми и братята ми спешно ме търсят...”

Исус не само не се преклони пред човешкия авторитет, но ликвидира

духовните подбудители на този контрол с огнено слово. “Ето майка Ми и

братята Ми!” - каза Той и посочи учениците Си. Дълбокият подтекст на

тези думи подсказваше една велика Божия Воля:

“Тези, на които говоря Божието Слово, ще Ме родят в сърцата

си. Те ще бъдат Мои майки и Аз ще пребъдвам завинаги с тях. Те ще

бъдат Моите духовни братя, защото Святият Дух, Който роди Мен,

ще роди и тях за нов живот в служение към Отца Ми...”

Такава бе съдбата на родителския контрол и човешки авторитет. Ако

ви говоря за всичко това, причината е една. Искаме ли здраво и силно

Помазание от Бога - нека отхвърлим всеки човешки авторитет. Както този

на човеците около нас, така и този на човешкото в нас!

Такъв е авторитетът на Помазанието от Бога.

Ето, че приключвам с дълбоката тема за Помазание от Бога. С темата

за втората врата, през която преминава християнинът.

218 (Матея 12:46-50)
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Властта, Мощта и Авторитетът са белезите, отличаващи истинските от

фалшивите служения. Чудно е обещанието, че пред Филаделфийската

църква вратите са отворени и никой не може да ги затвори. Това още

веднъж трябва да ни насърчи, за да разберем, че ние сме избраните от

Бога хора, поколението на онези, които ще бъдат участници и свидетели

на най-мощните изливания на Святия Дух. Като велик и мъдър генерал

Исус е направил така, че е запазил най-силните Си оръжия за последната

битка. Битка, чийто пукот започва да озарява духовния небосклон.

Време е Църквата да се изправи и да вземе обещаните си победи от

Господа на Силите!

Време е да се отворят житниците на Луцифер и с Божий огън и Истина

да бъдат разбити останките на сатанинското лукавство!

Време е светът да разбере, че сегашното му състояние преминава и на

прага на историята стои бъдещето в Исус Христос!

Време е да бъде разбита религията, като най-усърдна говорителка на

тъмнината, в която лежи светът!

В тази битка свидетели няма!

В нея има само победители или победени!

Целта на тази книга е да ви покаже как да бъдете победители в Името

на Исус Христос. Ето защо следващата тема е по-специална. Тя ще отвори

очите ни за последната вълна на Святия Дух. Тя ще ни даде актуалното

знание за духовните реалности днес. Иска ми се всички читатели да бъдат

вдъхновени от нея, за да хванат Меча на Словото и да извършат съдба над

великата блудница, чиято чаша с мерзост и отрова днес пие целият свят.

Нека Святият Дух да утвърди сърцата ви в Христовата Истина!



171

3. ВРАТАТА КАТО ВХОД НА БОЖИЯТА СЛАВА

Както за дървото има сезон за разлистяне и сезон за раждане на

плодове, така пред Църквата Господ е положил сезони. Характерното при

сезоните е, че те следват своя ненарушим кръговрат, тоест, след зимата

винаги идва пролет, а след пролетта - лято. През тези две хилядолетия

Църквата премина през различните духовни сезони и днес тя е изправена

пред нов сезон. Сезонът, в който Бог окончателно ще прибере плодовете

на Своето Слово. В земния Си Живот Исус посади Благата Вест в сърцата в

сърцата на няколко Апостоли, а те, вдъхновени от примера Му, започнаха

великата си мисия да проповядват благовестието по целия свят. Исус

дойде като Съвършена Светлина в живота на човеците. Той бе духовното

Слънце, слязло на земята, за да освети Пътя на Вечното Спасение. Това бе

най-топлият сезон и най-чудесният духовен климат, идвали някога на

света. Облаците на тъмнината се бяха отдръпнали и Светлината блестеше с

всичката Си Сила и власт. Тогава Исус казваше на всички:

“Още малко време светлината е между вас. Ходете докле имате

светлината, за да не ви настигне тъмнината. Който ходи в

тъмнината, не знае къде отива. Докле имате в светлината, вярвайте

в светлината, за да станете просветени чрез светлината...” 219

Малцината, които повярваха и се просветиха, с огнена дързост и

подвизаване за Христос положиха основите и първообраза на Църквата.

Само на тях Бог беше открил, че след великото лято, което донесе Божият

Син, ще дойде мрачна и дъждовна есен, а след нея - зла и люта зима. В

посланията си Апостолите предупредиха, че ще настъпят облачни времена

пред Църквата. Особено показателно е предупреждението в посланието на

Апостол Юда (не Искариотски) където той пише за внедрените противници

на благовестието, давайки за тях следното определение:

“Тия са подводни скали, когато пируват с вас в дружелюбните

ви гощавки, и без страх напасват себе си; безводни облаци,

219 (Йоан 12:35-36)
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носени от ветровете; есенни дървета, безплодни, дваж умрели,

изкоренени...” 220

В тези времена дяволът щеше да развихри лукавствата си, за да се

явят гибелни ереси и бесовски учения, антихристи и лъжепророци. В тези

времена щяха да властват все по-страшно отстъплението и умноженото

беззаконие в църквите. Но и на този сезон краят щеше да дойде и след

зимата отново щеше да се яви пролетта с освежителните си ветрове и

Благодатното си Слънце. В “Евангелието от Матея” Исус беше оприличил

Църквата като една смоковница, която ражда плодове на времето си. Тази

смоковница щеше да преживее тежкия зимен сезон. Снежни виелици и

урагани щяха да духат по клоните й, търсейки начин да я прекършат и

тези клони щяха да се втвърдят от студ, замръзнали и вкаменени от

традиция, станали неподвижни от липсата на слънчев лъч и пророческо

видение. За тази смоковница Исус заяви:

“А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече

омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така и

вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при

вратата...” 221

Клоните щяха да омекнат и да развият листа. Едно ново освежително

време от Лицето на Господа щеше да дойде сред християните. Клоните,

втвърдени от канони и религиозни догми, щяха да отстъпят на мекотата на

Христовата Любов, която не заробва и не закрепостява, но дава простор и

свобода. След толкова векове щяха да се появят нови листа, като символ

на новия живот, като предвестници на чисти и достойни плодове от тази

смоковница. И всичко това щеше да стане, за да се изпълни Христовото

Слово, защото Исус Христос е близо до вратата...

Започнах по този начин настоящата тема, защото пред Църквата Си

днес Бог е поставил най-великата отговорност, а именно:

Да се освободи от религиозното вцепенение и да усвои освежителните

сили на Святия Дух за генералния сблъсък със силите на Злото!

Вратата, зад която стои Исус, е вход, през който ще премине Божията

Слава, защото Бог ще изгради чрез служителите, които издига, най-святия

220 (Юда 12)
221 (Матея 24:32-33)
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и достоен Храм за Името Си. Започнало е едно велико Божие лято, в което

Исус ще пожъне нивите Си и ще прибере в Своята житница всички души,

които са достойни за Спасение. Преди да реализира това, Бог ще изчисти

от Своята Църква всяко петно и бръчка, за да бъде такава, каквато Той я

вижда в Словото Си и в мислите на сърцето Си.

Първото нещо, което искам да запомните, е верният принцип, че

Църквата няма да се справи с враговете срещу себе си, ако преди това не

се е справила с враговете вътре в себе си! Не можеш вързан да се биеш

против враговете си, защото така те ще те победят. Свободата е най-

важното условие, за да излезеш на битка с враговете си. Ето защо през

вратата, зад която е Исус, ще премине Сила от Всевишния Бог, която ще

търси победа в три направления. Това са три последователни етапа,

водещи до Божията Слава и явяващи се като последно движение на Святия

Дух. Нека видим кои са те:

Първи етап: Събуждането на Църквата

Втори етап: Мобилизация на Църквата

Трети етап: Победително шествие на Църквата

Предстои ни да разгледаме поотделно всеки един от трите етапа.
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А) СЪБУЖДАНЕТО НА ЦЪРКВАТА

В първата част на книгата разгледах проявленията на Лаодикийския

дух, формиращи неговата хладна църква. Тази църква няма да остане в

Христовото Тяло, но, според обещанието на Господ, ще бъде повърната из

устата Му. Как ще стане това? Повръщането е процес на телесна реакция,

тоест, бунтувайки се срещу отровите в себе си, тялото изхвърля всички

тях, като повръща! Исус няма да повърне тази църква някак си отгоре! Не!

Той ще извика в съществуване една реакция на нетърпимост с отровите и

така Неговото Тяло ще изхвърли от себе си всяка заблуда и ерес, всяка

догма и религиозна политика. Само че това знание не е достатъчно, за да

разберем как се извършва самото очистване. Забележете, че Христовото

Тяло ще изхвърли отровите, но те излизат през устата, а устата е част от

главата, а Главата е Христос. Какво иде да ни покаже това?

Ако през устата на Христос излизат отровите на Църквата, то това

означава, че Исус ще вземе дейно участие в това изхвърляне. И Неговото

дейно участие ще бъде чрез пророци, които ще пророкуват онова, което

говорят устата Му, за да стане Църквата наистина без петно и бръчка.

Когато Исус говори, Църквата е длъжна да слуша, а тя слуша тогава,

когато е будна. Така вече разбираме, че с обещанието на Исус да повърне

Лаодикийската църква, ще се извърши едно събуждане на Църквата, тоест:

Отърсване от всяко нещо, което е причина за религиозна сънливост!

Първата цел пред истинският Божий служител е да проповядва дух на

съживление и пробуждане в Църквата. Неизменен и постоянен противник

на съживлението ще бъде духът на сънливост и замъртвялост. Духът, за

когото Бог е предупредил всички нас. Духът, формирал Лаодикийската

църква, за когото в “Книгата на пророк Исайя” се казва:

“Стойте смаяни и почудете се, заслепете себе си и ослепейте; те

са пияни, но не от вино, политат, но не от спиртно питие. Защото

Господ изля на вас дух на дълбок сън, и затвори очите ви:

пророците, и помрачи първенците ви: гледачите...” 222

За този дух предупреждава и Апостол Петър:

222 (Исайя 29:9-10)
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“Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като

рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне...” 223

Неслучайно, преди да покаже същността на лукавия, Апостолът ни

показва съвършената защита от неговите хитрости. Защита, основана на

духовна трезвеност и будност, на пълно въздържателство от виното и от

сънливостта на религията. Последните две са най-яките челюсти, с които

дяволът поглъща християните. Затова през вратата на Божията Слава ще

излязат помазания и благословения към онези, които се чувстват призвани

да поразяват духа на Лаодикия.

Говоря за поразяване на “духа”, а не на човеците, станали негови

жертви и пленници! Поразяването на сънливия дух в Църквата е първата

част от събуждането й! Ликвидирайки сънотворния ефект на религията

църквата се екипира с будност, нужна й за да усвои плановете на Исус

Христос! Говоря за първа част, защото съществува втора, по-важна от нея.

Именно втората част ще бъде причина, за да дойде Сила през вратата.

Какво искам да кажа? Именно това, че събуждайки църквата ние ще

събудим онези, които са предузнати, предопределени и призовани да

извършат Господната Воля! Все още много християни спят, не знаейки

каква велика съдба им е отредил Всевишният Бог. В тези хора спят

заложби и способности, които трябва да бъдат събудени за Славата на

Господ. За тях Словото казва следното:

“Идат люде много и силни, подобни на които не е имало от

века, нито подир тях ще има до годините на много поколения...” 224

Много често Бог ще ни подскаже, че подобни хора са под жесток

демоничен контрол, вързани от окултизъм или религия. Причината за това

е, че Сатана желае да ги държи далеч от Исус Христос, защото вижда в тях

потенциална заплаха за царството си. Аз често давам свидетелствата на

моя живот, защото бях вързан от страшен окултизъм. Сатана беше влязъл с

демоните си в мен и аз му се отдавах, без да зная в каква смърт участвам.

Но Бог ме намери и ме спаси. Бог протегна ръката Си към мен в миг, когато

бях най-голям враг на Христос и християните. Бог обнови ума ми и ме

направи да чувам Гласа Му и да разбирам Словото Му. И сега, след много

223 (1 Петрово 5:8)
224 (Йоил 2:2)



176

години, когато в сърцето ми Святият Дух излива нови и нови истини и

просветления, разбирам защо Сатана се е вкопчвал в мен и не е искал да

ме изгуби. Често пъти сме склонни да махнем с ръка и да кажем за някого:

“Този се е вплел в такива ужасни неща, че изобщо не искам и да му

говоря за Исус!”

Но знаем ли, че този, вързан от Сатана човек, утре ще бъде Божий

воин, от когото демоните ще се ужасяват? Ще ви споделя една тайна и

знам, че Сатана ще го заболи, че го правя:

Дяволът връзва онези хора, които притежават огромни заложби, макар

и все още несъбудени от Бога! Връзват се силните, защото те са опасните!

Такива хора трябва да бъдат прицел на събуждане, защото са вързани

именно поради изключителната си духовна проводимост. Нерядко, преди

да бъдат събудени за Бога, те са врагове на християнската вяра, но когато

се събудят... Нека ни дойде наум животът на Савел, който стана Апостол

Павел. Обекти на Божията ревност са именно спящите и за тях Бог казва:

“Прогласете това между народите; пригответе война; събудете

силните, нека се приближат всичките военни мъже; нека

възлизат...” 225

Ние трябва да “събудим” силните с благовестието на Истината, за да

се превърнат те във “военни мъже”, които се приближават до Божия

Трон и взимат заповедите и плановете за съсипването на дявола. Тогава

ще видими делата им, не като дела на сънливост, но като дела на

събудената Божия Сила в тях.

В заключение - както Сатана има план за живота на всеки човек, така

план има и Бог. Ние трябва да знаем, че Божиите планове за човеците са

съдби с превъзходна реализация в Името на Исус. В Божиите очи няма

обикновени християни с лениво лъкатушещ живот. Такива има в очите на

дявола. Бог чертае съдби, задвижвани от Силата на Святия Дух, Който е

най-могъщият дух във Вселената. Когато нашите служения за Исус

довеждат в Църквата човека и просвещават сърцето му с Истина, тогава се

реализира едно събуждане на човешката душа от Бога и за Бога.

225 (Йоил 3:9)
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Б) МОБИЛИЗАЦИЯ НА ЦЪРКВАТА

Когато на една войска й предстоят огромни битки, то, несъмнено, тя

трябва да бъде мобилизирана до краен предел. Всеки войник от тази

войска трябва да бъде наясно с плановете на Военачалника си и добре да

познава своето място на фронта. За последните дни пред Църквата Бог е

оставил един призив чрез пророк Йоил, призив за мобилизация:

“Затръбете в Сион, и дайте тревога в светия Ми хълм; нека се

разтреперят всичките жители на страната; защото иде денят

Господен, защото е близо. Ден тъмен и мъглив, ден облачен и

мрачен, бързащ като зората, която се разпростира върху

планините...” 226

Господният ден иде. За враговете Господни той е тъмен и мъглив,

облачен и мрачен. Но за Божиите хора той е като зора, която бърза да се

разпростре върху целия свят. Целта на тази тема е да разберем как до

сърцето на всеки християнин ще дойде зовът на Сионските тръби, които

мобилизират Господната войска. Този зов трябва да бъде чут, за да можем

всички ние, още с първите наченки на зората, да се намерим будни и

готови за изпълнение на Божиите заповеди. За да се намерим в Святия

стих на псалома, който гласи:

“Йеова рече на моя Господ: Седи отдясно Ми, докле положа

враговете Ти за Твое подножие. Господ ще простре от Сион

скиптъра на силата Ти; владей всред враговете си. В деня, когато

събереш силата Си, Твоите люде ще представят себе си

доброволно, в свята премяна; Твоите млади ще дойдат при Тебе

като росата из утробата на зората...” 227

За да се представим пред Исус е нужно да бъдем Святи и силни,

облечени с доспехите на вярата, която никой враг не може да срази. Освен

това трябва да чуем сигнала на първите тръби още в утробата на зората,

когато повечето хора спят. В Божиите очи най-достойни винаги са били

хората с внимателни и будни сърца, готови да бдят, когато мъртвешки сън

е повалил всички останали. Затова Словото казва за тях:

226 (Йоил 2:1-2)
227 (Псалом 110:1-3)
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“Блажени людете, които познават възклицанието на тръбите; те

ходят, Господи, в светлината на Твоето лице. В Твоето име се

радват всеки ден, и с правдата Ти се въздигат; защото Ти си славата

на силата им...” 228

Дълбокото просветление от този стих ни дава да разберем, че онези,

които познават възклицанието на тръбите, отварят в сърцата си врата,

като вход за Божията Слава!

А сега да разберем какво представляват тези тръби и какъв е сигналът

им. Първото, което вече знаем, е това, че тръбите служат за мобилизация и

готовност на Църквата! Техният сигнал има за цел да предизвестява

предстоящата битка и да предупреди за сериозността на сблъсъка!

За да разберете какво са тръбите, ще си послужа с един пример:

Представете си един полк, в който няма войник с длъжност тръбач.

Сигналът на тръбата е този, който вдига целия личен състав на крак, но

тук тръбач няма. Резултатът ще бъде една масова дезорганизация и хаос,

недисциплинираност и безредие, анархия и разюзданост. Всеки в този

полк ще става тогава, когато си иска и командирът на подобна войска няма

да има възможност да обуздае разюздаността на подчинените си. Такъв

полк лесно ще бъде разбит от враговете, защото зад стените на казармата

му гъмжи от противоречия и безотговорност. Нашият Бог е Бог на реда и

дисциплината. Всяко нещо от Неговата Воля е Съвършено и здраво. А тази

разюзданост и анархия, за които говорим, са изобличени от Словото, което

е показало и причината за тяхното присъствие:

“Дето няма пророческо видение людете се разюздават...” 229

Ние можем да направим контрапункт на този стих и така да изведем

знанието, че там, където има пророческо видение, людете се мобилизират!

Божиите пророци са тръбачи, които дават Божия сигнал на Църквата.

Нека всеки, който чувства вдъхновение от тези редове, да приеме в

сърцето си долунаписаната истина:

Да чуеш възклицанието на тръбата - това значи да се покориш с

цялото си сърце и душа на пророческото видение, под което е поставена

Църквата, в която се намираш!

228 (Псалом 89:15-17)
229 (Притчи 29:18)
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Смятам, че няма да настъпи объркване, тъй щото някой да мисли, че

говоря за пророците от Стария Завет. Гледната ми точка е за пророците на

Исус Христос, които Той е утвърдил и помазал да бъдат такива. В “Първото

послание към Коринтяните” Апостол Павел разкрива волята на Святия Дух,

казвайки:

“И Бог е поставил някои в Църквата да бъдат: първо апостоли,

второ пророци, трето учители...” 230

Говорейки именно за тези пророци смятам да разгледам и най-

опасната тенденция в Църквата, свързана с отношението към Господните

тръбачи. Исус казва за тази тенденция следното:

“Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници;

едни от тях ще убиете и ще разпънете, и други от тях ще биете в

синагогите си, и ще ги гоните от град в град...” 231

От всички Господни служители пророците са онези, които ще имат в

служението си най-големи изпитания и гонения. Причината за това е в

особената им длъжност пред Бога. Те не идват да галят по главата спящите

и с умолителни думи да ги молят да се събудят. Не! Те взимат тръбата и

оглушително свирят, така щото мнозина се стряскат и негодуват, че някой

ги е събудил по този начин. Срещу Божиите пророци Сатана изправя

стената на човешкото раздразнение и хула, мерзост и подигравки, апатия

и недоверие и най-вече - чародейството чрез духа на Езавел. Точно така

разбирам думите на Исус, Който казва:

“Истина ви казвам, че никой пророк не е приет в родината си...”
232

Естествен е въпросът:

Защо никой пророк не намира прием в родината си?

Отговорът е, че едно от най-коварните проявления на религията е да

се свързва с отношението към родината. Резултатът е сатанинска сплав от

религиозен патриотизъм и войнстващ традиционализъм! Заразените от

тази “сплав” човеци никога не искат да приемат, че някакви “тръбачи” ще

тръбят против закостенялостта им. Традиционалистите и религиозните

230 (1 Коринтяни 12:28)
231 (Матея 23:34)
232 (Лука 4:24)
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патриоти са под особено силна светска опека и получават поощренията си

от света. Ето защо Исус предупреждава:

“Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще

получи; и който приема праведник в името на праведник, награда

на праведник ще получи...” 233

Ако искаме наградите ни да са от Господа на Силите, то нека да

внимаваме кого приемаме и кого отблъскваме. Нетърпимостта към Божиите

пророци е една от смъртоносните тенденции в много църкви. Предстои ни

да видим и другата тенденция. За Сатана не е достатъчно църквата да бъде

спяща, защото сънят предполага пасивност. Съвсем друго ще е, ако се

появят хора с лъжливи тръби, за да мобилизират тези, които им се вържат,

в готовност да сеят смут и разцепление в Църквата. Тази готовност вече

предполага наличие на лъжепророци. За тях Исус предупреждава:

“Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с

овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители...” 234

Нека внимателно забележим дрехите на лъжепророците. Исус казва,

че това са “овчи дрехи”. Това не е само лъжесмирение, но и смъртоносно

лъжеучение, защото за духа на Антихриста Апостол Йоан е записал:

“И видях друг звяр, който възлизаше от земята и имаше два

рога прилични на агнешки, а говореше като змей...” 235

Исус е Божият Агнец, а тук виждаме, че звярът ще се опита да

прилича на Него. Това той ще стори именно с вълците, скрити зад овчи

кожи, които идат да поразят и разпръснат Господното стадо. В характерния

стил на “Откровението” духът на Антихрист е наречен “лъжепророк”, който

има една цел - да обслужва човека Антихрист и да формира неговите

поклонници, както е и записано:

“И звярът биде уловен, и с него лъжепророкът, който бе

извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха

приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ...”
236

233 (Матея 10:41)
234 (Матея 7:15)
235 (Откровение 13:11)
236 (Откровение 19:20)
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Вярвам, че всички, които четат това съдържание, разбират за какво

става дума. Ако в Божия стан има тръбачи, които мобилизират Господната

войска, то такива ще има и в сатанинския стан и те ще мобилизират

заблудата. Мобилизацията на едните води до мобилизация и на другите.

Предстои времето на най-сериозният сблъсък между заблуда и Истина.

Сблъсък, за който е нужна максимална готовност, твърдост и Святост от

християните. Това ще бъде сблъсък не с пушки и танкове, но сблъсък на

убеждение против убеждение, Слово против слово, Пример против пример,

вяра против фанатизъм. Днес Сионските тръби свирят сбор на Църквата.

Сбор, за който е нужно съвършено съгласие. Сбор, в който Военачалникът

ще бъде Сам Исус Христос.

Последното нещо от мобилизацията, върху което ще се спра, е

генералното видение пред Христовата Църква. Пророческите видения пред

отделните църкви са частични проявления на Божията Воля, но пред

Църквата като цяло Бог поставя едно генерално видение. Нека разгледаме

най-важната част от това видение. Ето и първият стих, който ще прочета:

“Видът им е като вида на коне; и тичат като конници. Като

тропот от колесници се чува като скачат по върховете на бърдата.

Като пращене на огнен пламък, който пояжда тръстика, като шум

на силни люде, опълчени на бой...” 237

Така вижда Бог войниците Си - като коне. И този символ не е случаен.

Обръщайки се към възлюбената Си Църква в друга книга от Библията Исус

казва:

“Уподобих те, любезна моя, на конете от фараоновите

колесници...” 238

Ако прочетем в “Книгата Изход” ще видим, че без превъзходните коне

славата на Фараона бе нищо. Благодарение на тези яки и силни животни

той настигна израилтяните при Червеното море и само Божията намеса

(понеже Бог счупи колелата на колесниците) предотврати сблъсъка между

Фараон и Божия народ. За да ни уподобява на коне, Бог го прави, защото

силата на коня е показателна в много отношения. Той е силен да тегли

колесницата си и тя да се движи бързо.

237 (Йоил 2:4-5)
238 (Песен на песните 1:9)
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А какво са колесниците?

В стиха от “Йоил” четем, че “тропот от колесници се чува по

върховете на бърдата” Ключът към разбирането им отново ще открием в

“Песен на песните, където Исус казва за Себе Си:

“Без да усетя, ожидането ми ме постави между колесниците на

благородните ми люде...” 239

Колесницата - това е нашето помазано служение, което ние теглим с

Божията Сила! Очакването на Исус е да бъде между колесниците, за да ги

направлява да поразяват Господните врагове. Тогава тези колесници ще

издигат Славата на Живия Бог, защото ще се сражават и побеждават не в

низините, но по “върховете на бърдата”, тоест, Срещу началствата,

срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места

Бог вижда нашето служение като “пращене на огнен пламък, който

пояжда тръстика…” Вече знаем, че огънят е преобраз на Христовата

Любов и верен критерий за мощта на Помазанието. Обект на този огън е

тръстиката, тоест, онова растение, което никне и расте не в бистри води, а

в мочурливи блата и тресавища! Тръстиката е преобраз на една особена

категория хора, попаднали под контрол от демони. За нея Словото казва:

“Расте ли тръстиката без вода? Догде е още зелена и неокосена

изсъхва преди всяка друга трева. Така са пътищата на всички,

които забравят Бога...” 240

Самочувствието на дявола се подхранва от тръстиките, сиреч, от

хората, забравили чистото Учение на Исус и превърнали се в проводници

на гибелни ереси и бесовски учения. Те се явяват армия на Антихрист,

която ще влезе в духовна битка със свидетелите на Живия Бог.

Но виждате ли какво пояжда тръстиките? “Огнен пламък” пояжда

тръстиките. Божията Любов докосва религиозните. Тя не иска да ги убие.

Тя иска да ги спаси от жестокия противник, от лукавия образ на звяра.

Знайте и завинаги запомнете, че нищо друго, освен Божията Любов,

не може да обърне религиозните хора към Истината. Вие няма да ги

обърнете с критика, нито с теология, нито с каквото и да е друго усилие.

Вие ще ги обърнете само и единствено с Божията Любов, защото всяко

239 (Песен на песните 6:12)
240 (Йов 8:11-13)
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друго нещо дяволът успешно може да имитира, но Огънят на Исус той не

може да имитира, нито да пристъпи до него.

Последното нещо от стиха на “Йоил” е, че Бог вижда войската Си

“шумна”. Шумът е свидетел за силата, с която изговаряме думите си. Ако

шепнем и шушукаме - как ще ни чуят онези, които не са близо до нас?

Дяволът от векове наред се прави на прогресивно оглушаващ и затова

трябва да викаме, за да го смутим. В някогашна Юдея нямаше микрофони

и високоговорители, но проповедите на Исус стигаха до хиляди човеци и

тълпи от народ вървяха подире Му. Те Го следваха, защото Го бяха чули, а

Го чуха, защото Той викаше, когато проповядваше. Ето защо и ние трябва

високо да говорим за Истината. Трябва да бъдем гръмогласни срещу Злото,

защото така думите ни ще имат ефект на Ерихонски тръби и крепостните

стени на заблудата ще се рушат в един миг.

Не бъдете шепотници! Бъдете гръмогласни!

Генералното Си видение за Църквата Бог продължава с думите:

“Те тичат като юнаци, като военни мъже качват се на стената и

маршируват всеки в пътя си, без да развалят редовете си. Не се

тласкат един друг; маршируват всеки в своя път; и даже като падат

около оръжията си не спират вървежа си...” 241

Гледали ли сте исторически филм, в който има битка за превземане на

крепост?

Лично аз съм гледал няколко такива филма и впечатлението от тях е

наистина поразително. Църквата Христова е в крепостта на Истината и

Спасението, която Исус и Апостолите изградиха на тази земя. Знаем, че

никоя лъжа не е от Истината и в Истината няма никаква лъжа. Между тези

две духовни категории стои стена, която не може да се разруши.

Ето за тази стена ни говори Бог! На нея трябва да се качим като

военни мъже. Тази стена е съвършената защита на духовния Ерусалим, в

който обитават изкупените. Сатанинските усилия са насочени срещу тази

стена. Те търсят пробив зад нея. Търсят начин, тъй че лъжата да намери

позиции вътре в крепостта на Истината. Дяволът всячески иска да пусне

отровното си влияние сред вярващите. Ето защо Исус Христос е поставил

241 (Йоил 2:7-8)
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военни мъже, които се качват на “стената” за да защитават Църквата.

Това са хора в Духа и Силата на Неемия. Божията Ревност заявява за тях

следното:

“На стените ти, Ерусалиме, поставих стражи, които никога няма

да мълчат, ни денем ни нощем. Вие, които припомняте на Господа,

не замълчавайте, и не Му давайте почивка, догдето не утвърди

Ерусалим и догдето не го направи похвален на земята...” 242

Колко от нас викат към Господ, когато виждат как светското влияние

се промъква в Църквата? Колко от нас не дават покой на устните си, когато

човешки авторитети опорочават духовното общение на вярващите? Колко

от нас имат дързост да изправят челата си и да кажат Истината, когато тя е

похулена и заменена с безпрекословно послушание към църковния лидер?

Колко от нас са готови като Неемия, носейки оръжието си, да строят

стената и да защитават Божията Истина?

Всеки е длъжен пред себе си и пред Господа да даде отговор на тези

въпроси. Църква, която няма здрави стени и дава достъп на дяволската

политика, не може да е стълп и подпорка на Истината. Тя е като съборена

крепост, в която рано или късно тържествуват религиозни демони.

А сега да се спра на последното нещо от генералното видение. В стиха

е казано, че тези военни мъже маршируват, всеки в пътя си, без да се

тласкат и развалят редовете си.

За какво говори това? Отговорът е, че:

Християнското съгласие и дисциплина са най-ценните качества на

всяко подразделение от Господната Войска!

Жетвата е преголяма, за да съществува риск, че ще влезеш в друг път

или ще изтласкаш някого от служението му. Но ако го правиш, причината

не е в Божията Воля, а в религиозната политика.

Ние можем да отстраним нозете си от нея, когато изпълняваме думите

на Апостол Павел, който казва:

“Обаче имах за цел да проповядвам благовестието така, - не

там, гдето беше известено Христовото име, да не би да градя на

чужда основа...” 243

242 (Исайя 62:6-7)
243 (Римляни 15:20)
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Затова нека да запомним, че причина за несъгласие между църквите и

конфликт между пророческите видения е религиозната политика, като най-

хитър способ на дявола да внася смут и партизанство между вярващите!

Бог е видял и начертал съдбите на всички Свои служители. Неговата

Воля изключва възможност за съблазън и конфликт между вярващите и

служенията. Съблазнител и провокатор е дяволът, който трябва да бъде

разкрит и вързан. Така изглежда генералното пророческо видение пред

Църквата. С това приключвам темата за мобилизация от Бога.
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В) ПОБЕДИТЕЛНОТО ШЕСТВИЕ НА ЦЪРКВАТА

В разговор с учениците Си Исус каза:

“И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по

цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще

дойде свършекът...” 244

Днес, две хилядолетия по-късно, виждаме, че светът беше възприел

не благовестието, а новината за това благовестие. Дълбокият подтекст от

думите на Спасителя беше следният:

“Мои ученици! Бях с вас в продължение на три години. Всичко,

което направих и което видяха очите ви и слушаха ушите ви, бе

Блага Вест от Небесния Отец за всеки човек. Когато Святият Дух

дойде върху вас, делата, които Аз върших и вие ще вършите,

защото Аз отивам при Отец.

Вършейки Моите дела вие ще покажете истинската стойност на

Благата Вест. И когато тя стане свидетелство на всичките народи,

така, както беше свидетелство на юдеите, чак тогава ще дойде

свършекът...”

Всичко, което вършеше Исус, беше Блага Вест. Тази Вест трябваше да

премине през поколенията по един единствен начин - като покаже почерка

и Присъствието на Исус Христос на всяко време и място! Такова беше

мащабното намерение на Небесния Отец. Намерение, засвидетелствано по

велик начин в “Посланието към Евреите”, където блестят в съвършена

правдивост златни думи, девиз за всеки християнин:

“Исус Христос е същият, вчера, днес и довека...” 245

Христовите чудеса и знамения трябваше да съпътстват служенията на

всички Божии благовестители, за да бъде свидетелството на Благата Вест

потвърждение от Бога, а не декларация на човеци. Ако се опитаме да

преценим какво е влиянието на Християнството по света, ще видим, че

няма място на земята, където да не е пристигнала новината за Божия Син.

Но пристигна ли там не новината, а Самият Исус Христос?

244 (Матея 24:14)
245 (Евреи 13:8)
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Ето въпросът който трябва да разтърси сърцата ни. Защото няма

никакво съмнение, че Християнството вече е превзело целия свят, но дали

Христос превзе целия свят? Знайте, че докато говорим на хората новината

за Исус те ще си останат непроменени. Защо? Защото новината си остава

новина и думите си остават думи. Обаче Божието Царство, което Исус ни

благовести, не е новина, подобна на многото други новини. Благовестието

не е доклад от думи, които някой чете пред прозяващи се слушатели.

Благовестието е онова, което каза Апостол Павел в едно от посланията си:

“Божието царство не се състои в думи, а в сила...” 246

Днес Божията Воля повече от всякога е категорична и се излива в

едно направление - да превърнем новината за Исус Христос в благовестие

за Неговото Царство! Да превърнем Божиите думи в Сила за Спасение!

Да проповядваме благовестието по целия свят, за да дойде свършекът!

Именно с такъв знак е белязано времето, в което Бог ни е отредил да

живеем на планетата Земя. За това време Исус пророкува в Евангелието,

като каза:

“Когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите

си, защото изкуплението ви наближава...” 247

Бог иска да се изправим и повдигнем главите си. Доста е времето,

когато християните са ходели с наведени глави и са служили за присмех и

поругания. Това време отмина. Днес е време на изправяне и повдигане.

Време за изпълнение на най-великите стихове в цялото Свещено Писание:

“Издигнете порти, главите си, и бъдете издигнати вие, вечни

врати, и ще влезе Царят на Славата. Кой е Тоя Цар на Славата?

Господ могъщият и силният, Господ силният на бой. Издигнете

порти, главите си, и бъдете издигнати вие, вечни врати, и ще влезе

Царят на Славата. Кой е Тоя Цар на Славата? Господ на Силите, Той

е Царят на Славата...” 248

Неслучайно съм нарекъл тази трета, последна врата, вход на Божията

Слава. Колко от нас разбират, че Исус иска да проповядва Благата Вест и

се наскърбява, когато не проповядва Той, а проповядваме ние?

246 (1 Коринтяни 4:20)
247 (Лука 21:28)
248 (Псалом 24:7-10)
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Желанието Му е не ние, но Сам Той да проповядва!

За целта е нужно да повдигнем главите, както говори псаломът, за да

се превърнем в тези порти и вечни врати, през които да влиза Царят на

Славата. Често пъти искаме със слаби човешки възможности да променим

света към по-добро. Но вместо ние да променим света, става така, че

светът променя нас. Тогава нашето звание “християнин” се превръща в

нарицателно за “набожен” или “религиозен” или “мирянин”. Но званията от

Господ са нещо твърде велико, за да си позволява който и да е укор или

присмех върху тях. Знайте, че никой никога не се е присмял на Бога. А ако

се е присмял, то се е присмял над нещо, което е считал за притежание на

Бога, а то не е било такова. Кажете на всеки, когото срещнете и който

счита себе си за християнин:

Християнин не е този, който нарича себе си така, а онзи, когото Бог е

имал основание да нарече християнин!

По-скоро на света има “кандидат-християни”, отколкото истински

християни. Помислете върху това! Нищо не ви гарантира, че ако наречете

детето си “Наполеон”, то ще стане велик пълководец. Най-много името му

да служи за присмех и подмятания. Но когато Всемогъщият ни нарича с

Името на Своя Единороден Син, Той го прави, защото:

“...които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с

образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и

оправда, а които оправда, тях и прослави...” 249

Виждате ли как завършва прицелът на Божията ревност?

Той завършва с “прославяне”, със съвършена изява на Исус Христос в

сърцето на тези хора. Така разбираме, че главното основание, за да ни

нарича Бог “християни”, е божественото присъствие на Христос в сърцата

ни! И ако това присъствие е действително в нас, то ние сме станали порти

и врати за Божията Слава. Но ако в нечие сърце не е Христос, но идолът,

не е Божието Слово, но заблудата, то той не е християнин, колкото и да се

представя такъв и да развява кръщелни свидетелства пред лицата ни. Днес

са широкоразпространени понятията “християнски свят” или “християнска

249 (Римляни 8:29-30)
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цивилизация” или дори “християнска култура”. Какъв ще да е този свят, за

който в Библията се казва, че враждува против Бога? Каква ще да е тази

цивилизация, каквато Бог е видял не преди, но след пришествието на Исус

Христос? Каква ще да е тази “култура”, след като в самото понятие се

образува от “култ”, тоест, поклонение пред човешки ценности?

Това поклонение пред Исус Христос ли е?

Ако Божият Син предупреждава, че малцина намират Пътя на Вечното

Спасение, то как това малцинство да се обвърже с понятия като “свят” и

“цивилизация”? Това успокоение от Бог ли дойде? Не казва ли Исус друго?

“Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в

небесното царство, но който върши влята на Отца Ми, Който е на

небесата...” 250

Тези думи визират религията, като място, в което всеки вика

“Господи! Господи!”, но не всеки иска да върши Волята на Небесния

Отец. Когато се превърнем в Господни порти, ние притежаваме готовност

за победително шествие в Името на Исус Христос.

А сега да видим как ще протече това шествие. Едно кратко изречение

на Спасителя крие в себе си дълбоката истина за това. Когато Исус говори

на учениците Си, че в мига на Пришествието “двама ще бъдат на легло;

единият ще се вземе, а другият ще се остави”, “две жени ще мелят

заедно; едната ще се вземе, а другата ще се остави”, “двама ще

бъдат на нива; единият ще се вземе, а другият ще се остави…” -

всичко това направи огромно впечатление в умовете им и те Го попитаха:

“Къде, Господи! (тоест, - къде ще се случи всичко това! - б.а.) А Той

им рече: Гдето е трупът, там ще се съберат и орлите...” 251

Нека сега внимателно да размишляваме над този стих. Исус говори за

труп, тоест, мъртво тяло, където ще се съберат орли. Трупът е категоричен

свидетел за наличието на смърт. Някога той е бил живо тяло, но ето, че

вече е труп, който животворящият дух е напуснал. Вярвам, че Святият Дух

ще потвърди в сърцата ви Истината за този труп. Словото ни учи, че

Църквата е Тялото на Исус Христос в този свят. Още от най-ранно време от

250 (Матея 7:21)
251 (Лука 17:37)
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това Тяло се отцепиха християни, които духът на заблудата превърна в

антихристи:

”От нас излязоха, но не бяха от нас, защото ако бяха били от

нас, щяха да си останат с нас, но излязоха, за да стане явно, че те

всички не са от нас…” 252

Така на света се формираха и изявиха два вида църкви - живи и

мъртви. Затова запомнете:

Живите църкви са Живото Христово Тяло, а мъртвите са трупът, където

ще се съберат орлите!

А сега нека да разберем какво са орлите. Казано простичко - това са

Светиите на Исус Христос, които Той ще изпрати да съберат Избраните Му

по цялата земя, като своевременно ще накажат и Божиите отстъпници.

Шествието на Христовата Църква днес е шествие против религията, тоест,

против всички мъртви църкви, пряко обслужващи духа на Антихрист, а

после обслужващи и човека Антихрист. Това е шествие, при което Бог иска

да прибере в житницата Си всички човешки души, които дяволът заблуди и

превърна в заложници и слуги. Нека наум ни дойде военното правило, че

колкото по-големи са загубите на победения противник толкова по-голяма

е Славата на победителя!

Началствата и властите на Злото в небесните места са най-сериозният

противник на Църквата. Има демони, които престават да действат, когато

човек умре. С умрялата плът умират и болестите й, и страстите й, и всяко

изкушение. Но началствата и властите са нещо друго. Техните поражения

се на телесни, но духовни. За страдалеца по плът смъртта е добър изход,

но за духовно покварения тя е врата към ужасяваща вечност - вечността

на осъждението, вечността на адът, чиято сетнина е огненото езеро.

Когато благовестяваме Исус Христос на хората, ние не им предлагаме

Спасение само за този им живот, но Спасение за вечността. Най-големият

враг на това Спасение са църковните фалшификати на началствата и

властите на дявола. Едно е човек да проклина дявола, който му е донесъл

болест, а съвсем друго е да го нарича “Господ” и “Бог”. В единия случай

страдалецът е осъзнал Злото, но в другия случай то е останало скрито за

252 (1 Йоаново 2:19)
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ума му. Да! Това е маската на самия Сатана - тайната, невъзможността да

прозреш как зад изкусно създадените ритуали и традиции наднича образът

на смъртта и духът на Антихрист. Не ни ли показва това “Откровението”,

когато говори за голямата блудница Вавилон:

“И на челото й имаше написано това име: Тайна; великий

Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята...” 253

Иска ми се да сте разбрали всичко това! Иска ми се този труд да даде

своите съвършени плодове за Исус! Иска ми се онези, които вярват в

Името на Спасителя, да събудят в сърцата си онази Божия Сила, която да

превърне служенията им във врата за Божията Слава.

Нека още веднъж да седнем и да прочетем Евангелията! И ще видим

как в тях ще заблести един Христос, Когото мнозина не са познавали като

такъв. Ще видим как Божият Син воюваше против фарисейския фанатизъм

и религиозно тесногръдие! Ще видим как разбиваше догмите за съботата!

Ще видим как не за други, а за религиозните лидери каза:

“Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! защото море и

суша обикаляте, за да направите един прозелит (езичник, приел

юдаизма - б.а.) и когато стане такъв, правите го рожба на пъкъла два

пъти повече от вас...” 254

Този печат на Сатана върху разбирането на Стария Завет се пренесе и

върху Новия Завет. Така той омърси чистотата на Христовото Слово и

създаде свой духовен труп, който да привлича лековерните. Днес Исус

изпраща Своите служители против този труп, за да могат, доколкото е

възможно, да измъкнат от развалата и унищожителното гниене всички

души, които са търсили Спасение от Бога, а са попаднали на заблуда и

духовна смърт.

Така приключвам темата за отворените врати пред Филаделфийската

църква. Врати за изкупление. Врати за служение. Врати за Божията Слава

в Христос Исус! Нека Бог Святи Дух да ви даде изобилна Благодат, така че

вратите да бъдат отворени за вас. А те ще бъдат точно такива, ако очите

на сърцата ви са отворени за тях. Амин и Амин!

253 (Откровение 17:5)
254 (Матея 23:15)
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IV. ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА

(ИЛИ ЗА ВЯРАТА ДОКРАЙ)

Всеки път, рано или късно, приключва. И когато човек се обърне

назад, вижда пътя, който са извървели нозете му. Вижда страданието и

болката, вижда миговете на радост и щастие. Вижда пропуснатото или

извоюваното, вижда загубеното или спечеленото. И колко е хубаво, там,

при края на пътя, човек да разбере, че е вървял правилно и животът му е

бил полезен и подчинен на справедлива цел. Библията, като вдъхновено

Божие Слово, е едно огледало за много човешки съдби. Четейки нейното

съдържание ние непременно ще забележим двата съдбоносни пътя, по

които вървят човеците. Изпълнен с Любов към всеки човек, Бог е поставил

в Словото Си истини, които като пътни знаци показват на вървящия къде

отива и какво ще намери на пътя си. Една от тези истини гласи:

“За разумния пътят на живота върви нагоре, за да се отклони

от ада долу...” 255

Вярата в Исус е не просто път, който отклонява от ада, но неспирно

възходящо израстване, което стига неподозирани висоти. Когато извървим

пътя си така, както иска Бог, ще дойде миг, в който целта ще бъде

покорена. Обръщайки се към Филаделфийската църква Исус каза:

“(Ето) ида скоро; дръж здраво това, което имаш, за да ти не

отнеме никой венеца...” 256

Да! В края на този път ни чака Бог, за да положи на главите ни Венец!

В тези разсъждения ще ви покажа с какво ще се увенчае нашата вяра

в Исус и какъв е Венецът на Славата, който Бог приготвя за Верните Си.

За начало нека да потопим умовете си в истините, които ни завеща

Апостол Павел. Ето какво ни каза той в посланието си:

“Не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а само

един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите. И

255 (Притчи 15:24)
256 (Откровение 3:11)
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всеки, който се подвизава, се въздържа от всичко. Те вършат това,

за да получат тленен венец, а ние нетленен...” 257

В тези Апостолски думи се крие разковниче. Някои могат да виждат в

тях спортната метафора, която Апостолът ползва, но аз виждам, че Павел

говореше за игрището на живота. Павел показа двата житейски пътя като

избор пред човеците.

Ние всички тичаме по пътя си. Един тича да урежда професионалните

си проблеми. Друг тича да урежда дома си. Трети тича да урежда децата си

в престижен колеж. Четвърти тича, за да спечели медал. Пети тича, защото

го гонят поради престъпленията му. Изобщо - едно голямо тичане пада на

този свят. И накрая идва моментът, когато човек спира да тича. Близките

му се събират, отронват по някоя сълза, и слагат един огромен тленен

венец на мястото, прибрало останките на тичащия. През целия си живот то

е тичал, за да получи като награда един тленен венец. Алтернативата,

която Павел ни дава, е нетленният венец, тоест, наградата за едно усърдие

и постоянство не по тленните, а по нетленните и вечни стойности, които

Исус ни насърчи да търсим в живота си! За да ги постигнем ние трябва да

се въздържаме от всичко светско и плътско и така да тичаме, щото да ги

получим.

Нека забележим, че става дума за “тичане”, а не за ходене или

пълзене. Какво идва да ни подскаже това? Преди всичко - фактът, че

вярващият в Исус Христос има сила не просто да върви по пътя си, но да

тича по него! А той ще тича, когато разбере къде се крие Силата, даваща

възможност за тичане. Ние ще открием тази Сила в стиха на псалома,

където за Всевишния е записано:

“Изпраща заповедта Си по земята; Словото Му тича много

бърже...” 258

Така разбираме дълбоката истина, че Божието Слово в сърцето на

християнина е Силата, която го прави да тича по пътя си!

Апостол Павел добре е разбрал тази Сила. Той максимално е усвоил

Словото на живия Бог. Затова при свършека на земния си живот той вече

257 (1 Коринтяни 9:24-25)
258 (Псалом 147:15)
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виждаше нетленния венец и наградата от Исус Христос, както и откри това

на своя съработник Тимотей:

“...аз вече ставам принос и времето на отиването ми настава. Аз

се подвизавах в доброто войнстване, попрището свърших, вярата

опазих; отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който

Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на

мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление...” 259

В тези думи има мъдрост, която е нужна, за да се предпазим от всяка

гордост и високоумие. Тези думи учат, че не е важно как стартираш, а е

важно как финишираш на пътя си. Апостол Павел не стартира добре.

Бидейки още Савел, бидейки ерудит в познаването на Тората и всички

извори на юдейската религия, той беше със затворени очи за Христос и в

началото гонеше християните и одобряваше злините и убийствата против

тях. Но когато Бог просветли сърцето му той се обърна като стана най-

великият стълп на вярата в Исус.

Трябва да разбираме и това, че вярата в Бога не е своеобразен трудов

стаж, който ти се зачита, дори и да си работил само една година, а след

това да си напуснал... Ако ще да си работил и петдесет години и след това

да напуснеш, то губиш вечността с Бога.

Вярата е избран път докрай!

Или си с Исус докрай, или просто не си с Него!

На този път отстъпление е недопустимо, защото главното в него е

финишът, а не самонадеяните изсилвания по пътя, които могат да спънат

човека и той завинаги да си остане там, където е паднал.

Венец получават не тичащите, а финиширалите!

Имайки това знание можем да продължим в разсъжденията си нататък.

Когато пълни с Божието Слово пресечем финала ние ще получим венец.

Този венец ще бъде една Слава, с която Исус ще ни облече, за да бъдем

като Него. За тази Слава Апостол Йоан е записал:

“И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях, бе

дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени

поради свидетелстването си за Исуса, и поради Божието слово, и на

259 (2 Тимотей 4:6-8)



195

ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не

приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и

царуваха с Христа хиляда години...” 260

Ето го Венецът на Славата, който Бог е обещал на Филаделфийската

църква! Слава - да бъдем свещеници на Исус Христос и да управляваме

Вселената с Него! Слава - до която ще достигнат всички, които са на

верния път! Слава - каквато око не е виждало и ухо не е чувало и на ум не

е дохождала!

Искам да ви дам някои най-важни истини, свързани с тази Слава.

Първата истина, която искам да запомните, е онзи, който царува с

Исус на земята, ще царува с Него и на Небето! На Небето ние ще имаме

онази духовна висота, която сме постигнали на земята!

Христос е нашият пример. Неговият Живот ни учи на много неща, но

една тайна, която малцина успяват да прозрат, е записана в “Посланието

към Евреите” и звучи така:

“Но виждаме Исус, Който е бил направен малко по-долен от

ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт,

за да вкуси смърт с Божията благодат, за всеки човек. Защото беше

уместно, щото Онзи, заради Когото е всичко, и чрез Когото е

всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенства

чрез страдания начинателя на тяхното спасение...” 261

От този стих виждаме, че Исус е Първият, Който получи венеца на

Славата, понеже се казва, че е “увенчан със слава”. По-нататък в стиха

се говори, че за Отец се видя уместно да усъвършенства Сина Си Исус чрез

страдания. И ако Исус се усъвършенства в Живота Си, то колко повече е

нужно да се усъвършенстваме и ние. Бидейки Бог, но ставайки Човек, Исус

се усъвършенства, понеже изпита върху Собствения Си Дух връзките на

материалното и тежестта на плътското. Нека обясня това по-обстойно.

Бог създаде човека Адам по Своя Образ и подобие, тоест, вложи при

сътворението на човека същите зависимости, които Той като Вездесъщ и

Съзидателен Дух Си беше създал спрямо творението! Човекът беше образ

по дух и подобие по сходство между духа и материята, каквито имаше при

260 (Откровение 20:4)
261 (Евреи 2:9-10)
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Бога. Както беше Бог в Своята Вселена, така бе и човекът в своето си тяло.

Човекът трябваше да се усъвършенства, тоест, да се научи да владее

тялото си така хармонично, както Отец - Своята Вселена!

Грехопадението спря този път към Съвършенство. Появи се тлението,

сиреч, смъртта. Волята на ръководената плът стана по-силна от волята на

ръководещия дух. Бог отново трябваше да се намеси и да възстанови

нарушената хармония.

Това Той стори чрез Своя Син Исус Христос!

Човекът отново стана образ и подобие на своя Творец!

И както Бог е Вечен в Живота Си, така Исус стана “последният

Адам”. Човекът с възстановен Вечен Живот. Законите, с които Божият Дух

владее Вселената, са същите, с които човешкият дух владее тялото. Ето

затова Бог дари човеците със Своята Благодат в Името на Исус, тъй щото

всички да се усъвършенстват и станат Божии чеда. А следствието на това

съвършенство ще открием в чудесната надежда, оставена ни от Апостол

Павел в “Посланието към Римляните”:

“Понеже смятам, че сегашните временни страдания не

заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към

нас. Защото създанието (разбирай Вселената) с усърдно очакване

ожида откриването ни като Божии синове. Понеже създанието

беше подчинено на немощ, не своеволно, но чрез Този, Който го

подчини, с надежда, че и самото създание ще се освободи от

робството на тлението и ще премине в славната свобода на

Божиите чеда...” 262

Цялата Вселена очаква откриването ни като Божии синове, защото в

нея има голяма немощ. И тази немощ се дължи на нарушения духовен

баланс, възникнал с бунта на Сатана и грехопадението на човеците. Тогава

Бог изхвърли от Присъствието Си една трета част от Небесните ангели,

които одобриха претенциите на Луцифер и не опазиха своето достойнство

и святост. Мястото на тези паднали ангели ще заеме Църквата на Исус

Христос според Божието обещание, защото:

262 (Римляни 8:18-21)
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“...не на ангели подчини Той бъдещия свят, за който говорим;

но някой е засвидетелствал нейде, като е казал: “Що е човек, та да

го помниш, или човешки син, та да го посещаваш? Ти си го

направил само малко по-долен (в оригинал - “за известно време по-

долу”) от ангелите, със слава и чест си го увенчал, и поставил си го

над делата на ръцете Си; всичко Си подчинил под нозете му...” 263

За изпълнението на тази програма Бог ни е дал Своето Слово. И не

само Словото, като записани Негови думи, но Словото, което стана плът -

Словото, за Което Апостол Йоан възвести:

“И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме

Славата Му, слава като на Единородния от Отца; пълно с благодат и

истина...” 264

А сега да се замислим. Ако сме видели Славата на Исус, Който беше

въплътеното Слово Божие, не ще ли да видим тази Слава и върху всички,

които са родени от същото това Слово?

Ако Бог се свърза с творението посредством Своя Единороден Син, то

не ще ли да се свърже и с всички човеци в това творение, които с вяра

приемат Духа Му, Словото Му и Силата Му?

Да! Точно това ще стори Бог, за да превърне всички вярващи в Свои

синове и дъщери. Венецът на Славата е обещание за всички, които

участват в едно състезание, засвидетелствано някога на пророк Исайя от

Всемогъщият Йеова:

“...защото е ден на възмездие от Господа, година на въздаяние

по сионовото състезание...” 265

Ето в това състезание сме призвани да участваме ние. Състезанието, в

което тича Павел, но ще тичаме и ние, за да бъде служението ни към

Господ най-тежко въздаяние над Сатана и демоните му. Състезание, което

приключва в Сион. Там, на този Свят Хълм, ще получим от Исус Венеца на

Славата и ще станем свидетели на гледката, открила се пред Христовите

Апостоли:

263 (Евреи 2:5-8)
264 (Йоан 1:14)
265 (Исайя 34:8)
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“Но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог,

небесният Ерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели,

при събора на първородните, които са записани на небесата, при

Бога, Съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните

праведници...” 266

А сега отново ще ви върна в началото на тази тема.

“Дръжте здраво това, което имате, за да не ви отнеме никой

венеца!” - ни съветва Исус.

А не е ли вярата това, което имаме? Не е ли Божието Слово в сърцата

ни, даващо велико насърчение и надежда? Не е ли Пътят, завещан от Исус

към всички Негови последователи?

Днес е ден и сега е времето да се запитате:

По какъв път вървя и къде ще отида?

За тленен или нетленен венец тичам по пътя си?

Вечното ли търсят моите надежди или краткотрайното?

Христовото или суетното?

Днес е ден, когато можете да намерите отговора на тези въпроси, и,

ако бъдете вдъхновени от Словото на Святия Дух, да тръгнете по Пътя към

Вечността. В мен няма съмнение, че тази книга е оставила отпечатък в

сърцата ви, който може да бъде съдбоносен за душите ви.

Човешкият живот е само една подготовка за Живота, Който ще се

открие от Бога за всички, които са обикнали явлението на Сина Му, които

вярват в Христовото Име и следват Христовия Път.

Искрено се надявам, вие, мои читатели, да бъдете от тях!

Нека Бог Святи Дух да благослови умовете и сърцата ви!

Амин и Амин!

266 (Евреи 12:22-23)
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V. СТЪЛПОВЕТЕ НА БОЖИЯ ХРАМ

Интересен е подходът, който светът е усвоил, за да прави реклама на

религията. Ако отидете на екскурзия в Рим, маршрутът ви непременно ще

има за обект на посещение базиликата “Свети Петър”. Екскурзоводът ще ви

заведе при нея и ще започне да ви обяснява колко е величествена тя.

Повечето хора ще цъкат с език и ще клатят одобрително глави.

Да! Голяма е тази сграда!

Тя е своеобразен стълп на Християнството!

Но дори да не отидем в Рим, светът пак ще намери начин да покаже

привлекателността на религията. Например, малка ли постройка е храм-

паметникът “Александър Невски”?

Не е малка! Той е просто забележителност на град София, която си

заслужава да бъде видяна от туристите. И този храм също е стълп на

религията! Мога да продължа в калъпа на тези размишления, като прибавя

още Рилския манастир, манастира в Света гора, катедралата в Кьолн и

всяка друга религиозна постройка, но не това е причината да започвам

така. Причината ще намерим в “Евангелието от Марк”, където в сходна

ситуация един от Христовите ученици посочи Соломоновия храм и каза:

“Учителю, виж, какви камъни и какви здания!” 267

Този емоционален изблик търсеше ефект върху Исус. Не можеше тази

голяма и респектираща сграда да не оказва никакво впечатление на Божия

Син. Не можеше в нея векове наред Израил да служи на Бог, а сега Исус да

минава край нея просто ей така. Разбрал, че ученикът Му очаква някаква

реакция, Спасителят отговори:

“Виждаш ли тия големи здания! Няма да остане тук камък на

камък, който да не се срине...” 268

Дълбоки бяха думите на Божия Син Исус. Те говореха убедително, че

ръкотворните храмове са предадени завинаги на запустение. По-късно

Христовите ученици, вече станали Апостоли, щяха да разберат прицела на

Господното предупреждение.

267 (Марк 13:1)
268 (Марк 13:2)
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Исус обеща такава съдба на един храм, построен от човеци, но не

такава щеше да бъде съдбата на друг един Храм, който Сам Исус щеше да

строи. Друг храм, за който Спасителят, обръщайки се към Симон, каза:

“Пък Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще построя

Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят...” 269

Симон не получи случайно новото си име. Той не беше наречен

“камък” (какъвто е смисловият превод на името “Петър”) просто заради

идеята. Петър беше първият духовен камък, който Исус забеляза в мисията

Си. Петър беше ученикът, който с пълна вяра заяви на всеослушание:

“Ти Си Христос, Син на живия Бог...” 270

Отговорът, който последва от Спасителят, иде да покаже Кой ще бъде

Архитектът на Истинския храм:

“Блажен си Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти

открили това, но Отец Ми, Който е на небесата...” 271

Бог щеше да бъде Архитект на този нов Храм и Той щеше да определи

Основата и камъните му, с които да го съгради.

Малко по-късно, получил изобилна мъдрост и просветление от Духа,

Апостол Петър щеше да ни напише:

“...пожелавайте като новородени младенци, чистото духовно

мляко, за да пораснете чрез него към спасение, ако сте опитали,

“че Господ е благ”. При Когото идвайки, като при жив камък, от

човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен, и вие, като

живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свято

свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога

чрез Исуса Христа...” 272

Забравили Христовите думи и посланието на Апостол Петър мнозина

тръгнаха не по Бога, а по човешки да градят църкви. Така те отхвърлиха

Живия Камък на Спасението, и, изгубили Духа на Божието Слово, минаха в

утвърждаване на едно строително предприемачество, което впоследствие

щеше да се нарича “църковно строителство”.

269 (Матея 16:18)
270 (Матея 16:16)
271 (Матея 16:17)
272 (1 Петрово 2:2-5)
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Светът щеше да остане възхитен от тези постройки. Базилики и

катедрали, манастири и оброци щяха да се строят навсякъде по света. В

основите на много от тях щеше да пребъдва не крайъгълният Камък на

Истината, но умрялата плът на “светии” или “светици”, наричана “мощи”. В

общественото съзнание от духовен храм, Църквата щеше да се превърне в

постройка, подобна на всички останали постройки. Във вътрешните стени

на тази постройка щяха да се нарисуват идоли, да се родят канони и

догми, тъй щото всеки, който влезе през вратата на подобен храм, да види,

че вътре е пълно с “Божии” ангели и херувими, слуги и светии.

Можеше ли някой да се опълчи против това извратено тълкувание на

Словото? Можеше ли някой да победи религията, създала тези фалшиви

модели на Църква? Можеше ли някой да проумее, че това са църкви, които

търсят не Небесното Присъствие на Христос, а контрола и образа на един

жесток Божий противник, наречен Антихрист и звяр? Можеше ли някой да

проумее, че не е възможно да превърнеш Господ в експонат или статист,

позиращ ти да Го нарисуваш? Понеже Той няма да ти позира, нито пък ще

те остави да размениш Славата Му за подобие на образ на смъртен човек,

(най-често приличащ на дрогиран наркоман) на птица или гадина?

Можеше ли някой да се стресне от стиха, който казва за възнесения в

Небето Исус, че:

“...сам притежава безсмъртие; обитавайки в непристъпна

светлина; Когото никой човек не е видял, нито може да види...” 273

Неслучайно задавам тези въпроси, защото тази последна тема изисква

просвещение, за да схванем обещанието на Господ към Филаделфийската

църква:

“Който победи, ще го направя стълп в храма на Моя Бог;

отгдето няма вече да излезе вън; и ще напиша на него името на

Моя Бог и на новия Ерусалим, който слиза от небето от Моя Бог; ще

напиша и Моето ново име...” 274

Можем ли да бъдем от онези, които ще получат Христовото обещание?

Отговорът е:

Да! Но само, ако победим!

273 (1 Тимотей 6:16)
274 (Откровение 3:12)
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Такова е условието, което поставя Исус Христос. Изпълнението на това

условие гласи, че за да бъдем стълпове в Небето е нужно преди това да

сме били стълпове на земята! Ако на тази земя и в този живот сме държали

Истината в Христос, тоест,  ако сме били Църква от духовно съградени

живи камъни върху основата на Христос и Апостолите, то ще държим тази

Истина и в Небето, като стълпове на Божия Храм.

За голяма част от християните общението с Божия Син се състои в

това да отидат на църква. Така те разбират връзката си с Бога. Ами нека

ви кажа, че в продължение на десет години Бог ме извика в Посвещение и

аз не ходех на църква, но ходех в Небето. Истинската връзка с Бога не е от

време на време и не се основава на принципа “ходене на гости”.

Пълноценното общение с Христос е постоянното общение с Божията

Благодат на всяко време и място!

Не правете посещение на Бога! Правете Посвещение в Бога!

Ако някой не притежава Исус в сърцето си, няма как да Го намери на

друго място. Това е Святата Истина на Бога, а не на православния синод и

всякакви други съюзи!

Защото Исус, обръщайки се към всички нас, е казал:

“Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори

вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене...” 275

Исус не каза:

“Ето, стоя в Рим и ви чакам!”

или:

“Намерете Ме в този манастир или в тази катедрала!”

Той стои пред нашите сърца и е нужно съвсем малко, едно обръщане

само, за да чуем гласа Му. Той желае лично да общува с нас и ние ще Му

позволим да го стори, когато победим религията, като светски прочит на

Божието Слово, като най-закостеняла система от догми, канони и човешки

авторитети, като най-зло тресавище за нозете на християнина.

А сега се обръщам към всички с пророческите думи на Духа, Комуто

служа:

“Виждате ли колко големи здания има религията?

275 (Откровение 3:20)
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Аз пророкувам, че няма да остане на тях камък на камък, който

да не се срине при Христовото Пришествие.

Всички вие, които търсите зад подобни стени Господа, знайте,

че Бог не обитава ръкотворни храмове и ако някой се довери на

земното, ще пропусне да види Небесното.

Бъдете живи камъни на земята, за да станете и стълпове в

Небето! Направете на Исус обиталища в сърцата си и не разменяйте

Господната Слава за архитектурния гений на когото и да било.

Знайте, че Църквата е живо Тяло Христово, а не неподвижна

кутия от тухли и бетон! Знайте, че Исус иде скоро, за да грабне не

катедралите и базиликите, манастирите и оброците, но душите и

сърцата, покорни на Истината!

Исус иде за Своята Църква, а не за християнската религия!

За религията отпосле ще дойде човекът Антихрист...”

Дълбокият двигател на всички теми, разгледани в тази книга, беше да

отделим религия от Истина. Доколко съм сполучил ще кажете вие, но най-

вече плодовете от моите размишления в сърцата ви. За едни прочетеното

ще бъде семе, изкълвано от хищните птици, но в други то ще се вкорени,

за да даде изобилен плод.

Иска ми се отново и отново да се връщате към истините, записани в

тази книга, понеже те не са мои, нито пък сам съм ги измислил. Просто Бог

хвана духа ми и започна да диктува в сърцето ми и така се роди тази

книга. В началото аз ви казах, че “Откровението на Йоан” е като едно

писмо от Началника на Живота до всеки човек.

Прелиствайки тази страница, вие знаете съдържанието на това писмо.

Не всичко, разбира се, е казано, защото Словото Божие е като огромен

океан, но е чудесно, когато имаме насърчение да плуваме в него и да

изваждаме бисерите на Божията Благодат.

Лаодикия или Филаделфия?

Този въпрос вече няма да съществува пред сърцата ви, защото не аз,

но Святият Дух, Комуто служа с ума си и сърцето си, ви е дал верният

отговор за верния път.

Лаодикия или Филаделфия?
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Сега вече знаете на коя спирка ще пристигне Влакът на Спасението.

Стремете се към нея с цялото си сърце!

Лаодикия или Филаделфия?

Този въпрос ще си задават тепърва много братя и сестри в Господа!

Моля ви да ги насърчите и просветлите с истините, записани тук. Те

дойдоха като послания от Бог до всяко човешко сърце и аз вярвам, че

Всевишният ще отвори врати за служението на тази книга.

Нека Исус да бъде с вас - сега и през всичките дни на живота ви!

Амин и Амин!

Авторът


	ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ
	КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ
	ПРЕДИСЛОВИЕ
	I. ИЗПИТАНИЕТО
	II. ХЛАДИНАТА НА ЛАОДИКИЯ
	III. БОГАТСТВОТО НА ЛАОДИКИЯ
	IV. СЛЕПОТАТА НА ЛАОДИКИЯ
	V. ОТРОВИТЕ НА ЛАОДИКИЯ
	1. ГИБЕЛНИТЕ ЕРЕСИ И БЕСОВСКИ УЧЕНИЯ
	2. РАЗЦВЕТЪТ НА ИДОЛОПОКЛОНСТВОТО
	3. НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ФАНАТИЗМА
	4. ЯВЛЕНИЕТО НА АНТИХРИСТА

	VI. ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ

	ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ
	I. ВМЕСТО ПРЕДГОВОР
	II. ЖИВОТЪТ НА ДАВИД
	1. РЕВНОСТТА НА ДАВИД
	2. ДЪРЗОСТТА НА ДАВИД
	3. НЕЗЛОБИЕТО НА ДАВИД
	4. СМИРЕНИЕТО НА ДАВИД
	5. ХВАЛЕНИЕТО НА ДАВИД

	III. ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ФИЛАДЕЛФИЙСКАТА ЦЪРКВА
	1. ВРАТАТА КАТО ВХОД ЗА ИЗКУПЕНИТЕ
	2. ВРАТАТА КАТО ВХОД ЗА СЛУЖЕНИЕ
	3. ВРАТАТА КАТО ВХОД НА БОЖИЯТА СЛАВА

	IV. ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА
	V. СТЪЛПОВЕТЕ НА БОЖИЯ ХРАМ


