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НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА

Една от вечните теми, която винаги е вълнувала търсещия човешки

дух, е Спасението чрез вяра в Господ Исус Христос. Двадесет века вестта

за Неговото явление разтърсва света и ще продължава да го разтърсва.

Има един скъпоценен факт от това Спасение, който ще бъде движещият

мотив на тази книга. Това е фактът, че когато отворим сърцата си за вяра в

Исус и предадем живота си в Неговата ръка, Небесният Отец записва

имената ни в Книгата на Живота. Да знаеш, че името ти е записано в

Книгата на Живота е един по-голям повод за радост и тържество,

отколкото всяка друга награда, победа или придобивка. Исус казва:

“Обаче недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват;

а радвайте се, че имената ви са написани на небесата...” 1

Едва ли има християнин, който да не е искал да прозре какво се крие

във факта, че името му е написано в Книгата на Живота. В критериите на

Исус това е най-големият повод за радост.

Но какво представлява Книгата на Живота?

Малко са хората, които биха дали отговор на този въпрос. И по тази

причина са малко човеците, които не просто вярват в Христос, но

тържествуват в Спасението, което им дава Той. Исус ни остави Своя Нов

Завет. Думата “Завет” е съкратената форма на думата “Завещание”. Когато

някой оставя завещание на наследниците си, то последните се ползват от

всичко, което им е завещано. Бог иска Църквата Му да ползва не част от

завещанието, но цялото завещание на Исус. Но знаем, че право на

завещание имат само пълнолетните, тоест, достигналите до своята духовна

зрелост. Бог има един прицел:

“...докле всички стигнем в единство на вярата и на познаването

на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на

Христовата пълнота...” 2

1 (Лука 10:20)
2 (Ефесяни 4:13)
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Книгата на Живота също е част от това завещание, защото именно в

нея са записани наследниците на Христос. Тази Книга е Документът,

показващ нашата валидност и право да бъдем наследници на Христовия

Завет. С настоящите размишления искам да ви разкрия, според

вдъхновението ми от Святия Дух, коя е Книгата на Живота, какви са

духовните стандарти и изисквания на тази Книга и как имената ни

пребъдват, написани в нея. Исус казва в “Откровението”:

“Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога

няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам

името му пред Отца Си и пред Неговите ангели...” 3

Да пребъдваш в Книгата на Живота - това значи да си част от Живота

на Бога, част от Евангелието на Исус, част от Христовото Тяло, задвижвано

и оживотворено от Святия Дух. Надявам се чрез размишленията в тази

книга вие да имате така нужния духовен поглед в Кабинета на Бог Святи

Дух, където, озарена от Светлина, е разтворена Книгата на Живота. Всички

усилия и търсения на човека ще останат суетни и неефективни, ако името

му не е записано в Книгата на Живота. Той няма да има правото да влезе в

Небесния Ерусалим. Ние трябва да се подвизаваме в доброто войнстване

на вярата, за да спечелим Вечния Живот в Господ Исус Христос. Апостол

Павел в тази връзка се обръща към Тимотей, казвайки:

“И ако се подвизава някой в игрите, не се увенчава, ако не се е

подвизавал законно. Само трудещият се земеделец трябва пръв да

вкуси от плодовете. Размишлявай върху това; и Господ ще ти даде

да разбереш всичко...” 4

В тази книга ще размишлявам над законното подвизаване, което дава

на човека венеца на правдата и Вечния Живот. И вярвам, че Бог Святи Дух

ще ви направи да разберете всичко. Моля се на Бога всеки, който прочете

настоящите страници, да види името си, записано в Книгата на Живота, и

да получи в сърцето си онази превъзходна радост, която Исус иска да

имаме. Бъдете благословени! Амин и Амин! Авторът

3 (Откровение 3:5)
4 (2 Тимотей 2:5-7)
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I. КНИГАТА НА ЖИВОТА

1. СЪЗДАВАНЕТО НА ЖИВОТА

За да разберем Книгата на Живота трябва да имаме правилния поглед

върху Живота, като високоорганизирано сложно съществуване, в

следствие на отношения между дух и материя. Светът, в който живеем, ни

интригува с две главни реалности - съществуващата и живеещата материя.

От своя страна те свидетелстват за творческата и животворяща активност

на Божия Дух. Бог създаде планетата Земя с всички необходими условия за

високо организирано съществуване. Той създаде въздуха и водата,

металите и минералите, слънцето и луната. Бог създаде великолепно

разнообразие от всякакви растителни и животински видове. Земята се

напълни с Неговото жизнено дихание, което е причина за дишането и

съществуването на всяка твар и всяко растение. В “Битие”, Книгата на

Началата, е разкрита Волята на Твореца за Живота на Земята. За шест дни

Бог заповяда и създаде всичко, което поиска. Но цялата Негова дейност

при Сътворението се предопределяше от желанието Му да осигури условия

за най-съвършеното Си творение - човекът. Бог направи Земята заради

човека. Той искаше човекът да живее един вечен, щастлив и пълноценен

Живот, изпълнен с градивност и непрестанно усъвършенстване. Каква по-

добра перспектива от това - човекът постоянно да открива величието,

Любовта и прекрасната Промисъл на своя Създател. Бог искаше човекът да

бъде Негово дете, изпълнено със Святостта Му, с Плодовете на Святия Му

Дух. Думите, с които Бог заповяда създаването на човека, показват в

пълна степен колко добра и перспективна бе Волята на Създателя. Бог

каза:

“Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека

владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над

цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята...” 5

5 (Битие 1:26)
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Човекът беше създаден като владетел над видимия свят, който Бог

сътвори и му подари. Две думи обясняваха съвършената власт на човека -

Образът и Подобието, които Бог вложи от Себе Си в неговия дух, душа и

тяло. Ето защо Животът на човека беше по-различен от живота на всяка

друга твар. Бог направи човека интелигентно същество, личност, която

може да проявява своята воля, ум, чувства. Личност, която може да бъде

съгласна или несъгласна със Своя Творец. В това отношение Бог показа

Съвършената Си Любов към Своето създание, което може свободно да

избира как да живее и как да общува със своя Творец. Ето защо, ако

трябва да определим коя книга в Библията засвидетелства раждането на

Живота, неговия смисъл и предназначение, то това е “Книгата Битие” и

най-вече - първата глава от тази Книга. Прочетете я и ще се убедите, че

всеки стих дава Живот на нещо, с всеки стих се реализира гениалният

Божий план, с всеки стих се дава съществуването на нещо ново, което

разкрива пълнотата на Божията Воля. В тази глава Бог поставя началата

на всичко, което съществува, което диша и което живее. Това ми дава

основанието да кажа, че Първа глава от Битие е Книгата на Живота!

Нека се убедим в това, като разсъждаваме върху заповедта, която Бог

издаде за спазване от Адам:

“От всяко дърво в градината свободно да ядеш; но от дървото

за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня,

когато ядеш от него, непременно ще умреш...” 6

Това бе предупреждение от Бога, с цел Адам да запази Живота Си.

Имаше нещо най-ценно в Адамовия дух, което Бог искаше първия човек да

пази винаги. И това бе Образът на Бог. Той бе животворящото начало в

Адам. Но освен Образ, в Адам имаше и Подобие, тоест, освен дух, Адам

имаше и жива душа. Тази жива душа трябваше винаги да се покорява на

духовните начала на Адам, тоест, никога Подобието не трябваше да взима

връх над Образа! Грехопадението на първите човеци показа, че Подобието

в тях взе контрол над Образа, душите - над духовните им начала. В този

миг те вече бяха изгубили Живота от Бога, защото божественото в тях бе

осквернено от бунт и грях. Имената им бяха изтрити от Книгата на Живота,

6 (Битие 2:16-17)
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тоест, от първоначалния план, който Творецът имаше за тях. Нямащи вече

място в Книгата на Живота, Адам и Ева нямаха и властта, с която Творецът

ги бе облякъл. Те лекомислено преотстъпиха тази власт на Сатана, който

вместо тях стана господар и княз на земята. Това бе най-голямата трагедия

за човешкия род. Имената на Адам и Ева бяха изличени от Книгата на

Живота и така в съдбата на първите човеци, а и на всички останали техни

потомци се появи смъртта, книгата на смъртта.

Искам всички да разбирате, че в своята дълбока духовна същност

Животът е Присъствието на Божия Образ в духа на човека и контролът на

този Образ над човешката душа, сиреч, подобието!

Бог можеше завинаги да остави човеците да се хранят с плодовете на

беззаконието си, но Той промисли нещо чудесно, превъзходно, спасително.

Бог промисли възстановяване на Своя Образ в човека.

За това възстановяване ще говоря във втората глава от тази тема.
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2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЖИВОТА

Най-великото творение на Бог наруши Господните повеления и по този

начин се превърна в бунтовник и противник на Божията Святост и духовни

закони. Една личност тържествуваше от този факт. Дяволът не беше вече

сам в бунта си. Той беше взел за заложници първите човеци, решил, че

тяхната изгубена Святост и Съвършенство са достатъчно основание да

накарат Господ да седне на масата за преговори. Тактиката на падналия

херувим почиваше върху пресметливостта и търговския му нюх. Сатана е

хитър търговец. Прочетете с какви думи се обърна към него Бог:

“От много голямата ти търговия напълниха всичко всред тебе с

насилие, и ти съгреши; затова те отхвърлих като сквернен от Божия

хълм, и те изтребих отсред огнените камъни, херувиме

засеняващи!” 7

Ако има изповед, която най-много да прилягаше на дявола в онзи

момент на изкушението, което той направи спрямо Ева, то тя би се предала

приблизително със следните думи:

“Ако Бог реши някой ден да възстановява Святостта на Адам и Ева, то

ще възстанови и мен, защото аз се разбунтувах против Него, но същото

сториха и те. Човекът е в същото положение като мен и затова на Бог Му

остават две възможности. Или, прощавайки на човека, да прости и на

мен... Или да изгони човека от присъствието Си, както изгони мен... И в

двата случая аз оставам на печалба. Ако Бог ми прости - пак си ставам

началник на Небесното хваление, но ако ме прокълне - под моя власт

остава целият човешки род...”

Въпреки привидно желязната логика в очакванията на Луцифер, има

нещо, което той не е премислил и преценил. Падналият херувим не е

разбрал (защото е лишен от разум) най-съществената част от Божията

Промисъл, а именно, че Бог не е изненадан от случилите се събития.

Неговата прозорливост и далновидност са видели развоя на събитията. Бог

не е Бог на компромиси със Святостта Си. Той няма да преговаря с дявола,

7 (Езекиил 28:16)
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но, както ще прочетем в трета глава от “Битие”, го поставя под вечно

проклятие с думите:

“Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид

добитък и измежду всички полски зверове; по корема си ще се

влечеш и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си. Ще

поставя вражда между тебе и жената и между твоето потомство и

нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш

петата...” 8

Въпреки, че не сме били свидетели на мига, в който Всевишният Бог е

изговорил тези думи, мога да кажа, че Сатана със сигурност е потръпнал от

Господното проклятие върху името му. Дяволът “ще се влече по корема

си”, тоест, за него не съществува възможност за изправяне, защото е

осъден и обречен на вечен позор и унижение! За него няма да съществува

нито милост, нито прошка, нито възстановяване! Божият противник “ще

яде пръст през всичките дни на живота си”, тоест, обект и място на

неговото съществуване ще бъде тлението, земята, материалният свят,

който Господ създаде за човеците. По тази причина в следващите Си думи,

обърнати вече към човеците, Бог ще каже на Адам:

“...проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се

прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и

бодили ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева...” 9

Най-важно в Господното проклятие над дявола остават думите, с които

Бог обещава да постави “вражда” между дявола и човека, тоест, между

потомството на Сатана и потомството на жената. Как да разбираме това?

Грехопадението на Адам и Ева показва, че те напуснаха Съвършеното и

слязоха в територията на Доброто и Злото. Естествено е да се досетим, че

Бог ще постави човека в Доброто, за да враждува против Злото. Тази

истина ще открием в думите на Бог към Каин, когато му казва:

“Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш

добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми; но ти трябва

да го владееш...” 10

8 (Битие 3:14-15)
9 (Битие 3:17-18)
10 (Битие 4:7)
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Факт е, че когато Бог изговаря тези думи, Каин се намира на

границата между Доброто и Злото, готов да отвори място на дявола. Ето

затова Бог му казва:

“Прави Добро и Аз ще го приема! Но ако не правиш Добро, ще

влезеш с нозете си в територията на Злото...”

Така от проклятието над дявола се разбира, че Бог непременно ще

открие на човека Истината и ще му я даде, за да стане явен подбудителят

на лъжата, за да бъде изобличен инкубаторът на злото. Казано по друг

начин - в историята на човечеството Бог непременно ще се намеси и ще

постави мощния противовес на лъжата и Злото - Своето Слово, Свещеното

Си Писание.

Когато пристъпвах към усвояването на тази тема, аз бях достатъчно

много изненадан и вдъхновен от истините, с които Святият Дух запали моя

ум. Получи се диалог между мен и Бог. Диалог, в който Той, задавайки ми

въпроси, искаше да протегна ръце към Неговите откровения. Първото,

което Духът ме попита, бе:

“Стефане, какво става, когато приключи една седмица?”

Този въпрос беше много удачен, защото вече бях прочел какво Бог

направи в първите шест дни и как седмия ден бе определен за почивка.

Отговорих Му:

“То е ясно, Господи! Естествено е, че започва нова седмица...”

“Добре!” - каза Духът - “Ти знаеш от Словото Ми, че Аз за шест

дни сътворих света, а на седмия ден Си починах. Знаеш също, че

равносметката от поведението на Адам и Ева не беше в тяхна

полза. Те твърде лекомислено се отказаха от Съвършенството, от

Славата, от Вечния Живот, от великите перспективи, които бях

заложил в сърцата им. Те Ми станаха противници, макар и да

нямаха никакво предварително планирано намерение за този

конфликт, защото бяха излъгани от Сатана. Как мислиш? След

почивката Си Аз няма ли да стана и отново да се заловя за работа?

След неделята не идва ли понеделник?”

“Да, Господи!” - отговорих аз - “Естествено е, че след почивката Си Ти

отново ще станеш и започнеш да работиш!”
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“Точно така!” - отговори ми Духът - “Аз непременно ще стана и

започна да работя, но я Ми кажи: Как работя Аз? Как извършвам

намеренията Си? Какво правя, за да утвърждавам Волята Си и

мислите на сърцето Си?”

Замислих се. И в ума ми изплуваха началните стихове от “Евангелието

от Йоан”. Тогава отговорих:

“От всичко, което Си ми открил за Себе Си, аз зная, че Ти казваш за

нещо: Да бъде! И то става така! Това говори Словото Ти! Твоите намерения

и мисли са Слово, което изговаряш и то непременно става така, както Си

го изговорил...”

“Правилно!” - каза ми Духът - “Как мислиш? Когато един

Стопанин иска да изгради Дома Си, то не ще ли планира

внимателно всичката Си работа? Няма ли да обърне внимание дори

на най-малките подробности? Няма ли да вдълбочи основите на

този строеж така, щото нищо да не може да ги поклати? Няма ли да

вземе предвид всичко, преди още да е започнал строежа?...”

Отново се замислих. Словото казва, че “точните грамове в торбата

са угодни на Бога, а неточните везни са мерзост за Него...” В

Евангелията Исус споменава, че никой не тръгва да строи кула, преди да

пресметне разноските. Можеше ли у Бог да има неточни везни или пък

неправилна преценка? Разбира се, че не! Тогава казах:

“Да, Господи! Ти Си Съвършеният Архитект и всичко в Твоята Воля е

видяно, преценено, премислено и изпитано. Ти Си Алфата и Омегата! Ти

виждаш Началото и Края! Какво друго мога да Ти кажа аз, освен смирено

да се съглася с Твоя Дух, Който е Вездесъщ и Всепроникващ! Всичко в

Твоята Воля е ненарушимо и следва Твоя план и Твоето Слово...”

След моя отговор Бог ме накара отново да си прочета един от

стиховете в първа глава на “Битие”. Ето този стих:

“И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро. И

стана вечер, и стана утро, ден шести...” 11

От този миг Святият Дух започна да изпълва сърцето ми с необикновено

дълбока мисъл. Той ми каза:

11 (Битие 1:31)
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“Да! Аз виждам Началото и Края! Аз съм Алфата и Омегата! Но

сега ще те попитам и ти внимателно помисли преди да Ми

отговориш. Тези Мои шест дни, в които създадох всичко, само

Начало ли са, или са Начало и Край? Как си обясняваш факта, че Аз

видях всичко, което създадох, и не се разочаровах от Себе Си, но

заявих, че всичко, което създадох, е Твърде Добро? Не трябваше ли

да видя Злото? Или може би това Зло Ме е изненадало и намерило

неподготвен, така щото след като съм заявил, че всичко е Твърде

Добро, да има някой, който да оспорва преценката Ми? Или може

би съм от онези, които действат по принципа:

Аз ще правя каквото трябва, пък да става каквото ще...

Кой в крайна сметка е изненаданият? Аз или Сатана? Ако тези

Мои шест дни бяха само Началото, а не и Краят, то нямаше ли след

Началото да дойде изненада за Мен, така щото да се разочаровам

от Словото Си?”

Слушах Господните въпроси и в сърцето ми узряваше постепенно една

превъзходна Истина. Истината, че Първата глава от Книгата Битие е не

само програма за Сътворение, но и път за Спасение, защото в тази глава

са заключени Началото и Краят, Алфата и Омегата! В Началото Бог не само

сътвори, но и спаси! Аз исках напълно да се убедя в това и затова се

обърнах към Святия Дух, казвайки Му:

“Моля Ти се, Господи! Дай ми новозаветен мост към това дълбоко

откровение!”

А Духът ми каза:

“Хвани се за Апостол Павловите послания и те ще те доведат до

същото откровение! Намери в “Ефесяни” стиховете, показващи в

пълнота, че в първа глава на “Книгата Битие” е заключено не само

Сътворението, но и Спасението...”

Христовият Апостол наистина отново ме отведе в началото на “Битие”.

Нека ви прочета неговите думи:

“Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос,

Който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в

небесни места; както ни е избрал в Него преди създанието на света,
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за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов, като ни е

предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исус Христос, по

благоволението на Своята воля...” 12

Павел ясно казва, че Отец ни е избрал преди създанието на света,

тоест, преди тези шест дни на Сътворението. Но ако сме присъствали в

плановете на Твореца още тогава, то непременно Бог ще засвидетелства

това чрез Словото Си. И Бог ще направи това засвидетелстване именно в

първа глава на “Битие”, за да бъде напълно оправдана оценката Му, че

всичко, което е създал, е “Твърде Добро”.

Забелязвате ли, че в края на всеки от петте творчески дни Бог

виждаше, че нещата, които е създал, са добри?

Но на шестия ден Бог видя, че не просто са добри, но твърде добри.

Тази категоризация недвусмислено показва колко удовлетворен е Бог от

Волята Си. А оттук и изводът:

Цялото съдържание на Библията след първа глава на “Книгата Битие”

засвидетелства не творческия, а спасителния еквивалент на шестдневната

Божия програма! От това прозрение можем със сигурност да кажем, че

първа глава от “Книгата Битие” се явява като Книга на Живота, тоест,

място в Божия план, където Бог желае да види съдбите на всички човеци,

спасени и изкупени от Господ Исус Христос!

Да бъде записано името ти в Книгата на Живота - това значи да

намериш съдбата си от Бога именно в тази първа глава, която, освен

творчески, има и спасителен смисъл. Във всички останали теми, които ще

разгледам, вие ще затвърдите именно това Божие откровение.

А сега да продължа с размишленията върху тази тема. Първото, което

трябва да разберем, е как Бог възстанови Живота, който Адам и Ева

изгубиха? Преди всичко - като започна повторен прочит на програмата Си

от първите шест дни на Сътворението. Знаем, че венецът на тези първи

шест дни бе първият човек Адам. Така и във втората Божия седмица щеше

да има един Венец, наречен “Последният Адам”. Говорейки за Него

Апостол Павел ще каже в “Първото послание към Коринтяните”:

12 (Ефесяни 1:3-5)
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“Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето.

Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният,

такива са и небесните...” 13

Последният Адам е Исус Христос! Той даде право на всеки човек

отново да бъде Образ и Подобие на своя Създател! Спомнете си думите на

Божия Син, казани чрез псалома, цитиран в “Посланието към Евреите”:

“Затова Христос, като влиза в света, казва: - “Жертва и принос

не си поискал, но приготвил си Ми тяло; всеизгаряния и принос за

грях не Ти са угодни. Тогава рекох: Ето, дойдох, (в свитъка на

книгата е писано за Мене), да изпълня Твоята воля, о, Боже...” 14

В “свитъка на книгата” е писано за Исус! В коя книга?

Именно в първа глава на “Книгата Битие”, в Книгата на Живота!

Ето какво се казва там за последния Адам:

“И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше

подобие; и нека владее...” 15

Някой може да реагира:

“Не е ли това стихът, показващ създаването на първия човек Адам?”

Да! Това беше стих за първия човек, но Словото нарича Исус Христос

“Последния Адам”, което от само себе си подсказва, че Небесният Отец

прави повторен прочит на първа глава от “Битие”, тоест, започнала е

Неговата втора седмица! Седмица не за Сътворение, но за Спасение и

възстановяване! В началото Бог създаде Адам с едно предназначение - да

владее... Но прочетете изповедта на Божия Син в псалома, за да разберете

защо Бог създаде последния Адам:

“Господ Ми каза: Ти си Мой Син; Аз днес Те родих. Поискай от

Мене и Аз ще Ти дам народите за Твое наследство, и земните

краища за Твое притежание...” 16

А в друг псалом Отец се обръща към Сина Си, казвайки:

“Господ ще простре от Сион скиптъра на силата Ти; владей

всред враговете Си...” 17

13 (1 Коринтяни 15:47-48)
14 (Псалом 10:5-7)
15 (Битие 1:26)
16 (Псалом 2:7-8)
17 (Псалом 110:2)
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Ето тук, в това отношение Сатана направи генералната си грешка. Той

едва ли е предполагал, че Бог ще направи повторен прочит на Своята

програма. Ако би знаел плановете на Твореца, той никога не би дръзнал да

се бунтува против Бога, а след това да подлъгва и Адам и Ева. Но именно

за това Бог ще заяви на Своя противник:

“Измамила те е гордостта на твоето сърце, тебе, който живееш

в цепнатините на канарите, (преобраз на сатанинското лукавство и

място, където се крие старовременната змия - б.а.) тебе, чието жилище

е на високо, който казваш в сърцето си: Кой ще ме свали на

земята? Ако и да се издигнеш като орел и поставиш гнездото си

между звездите, и оттам ще те сваля, казва Господ...” 18

И наистина, ако се замислим, ще видим, че Сатана не би могъл да бъде

свален, ако Бог не бе направил повторен прочит на шестте Си дни. Но

гордостта на сърцето му измами дявола и той побърза да изкуши първите

човеци, решавайки, че ще постави Твореца в шах... Днес знаем кой е не

просто в шах, но напълно матиран и капитулирал. Изпращайки Своя Син

на земята в плът, подобна на човешката и в зависимости, както на всички

човеци, Бог притисна Сатана и лукавият разбра, че е започнало началото

на неговия край. Много от нас не разбират отговора на един въпрос:

“Защо Бог не унищожи Сатана след бунта му, а допусна Сатана да

изяви цялото си беззаконие?”

Преди всичко, Сатана никога не е бил противник на Личността на

Бога, но на делата на Божиите ръце. Сатана воюва с творението, а не с

Твореца. Не е възможно някой, който е ограничен в размерите си и

възможностите си да застава в битка с Оня, Който изпълва Небето и

земята. Сатана не свали Бог от Небето, а ангели, които не опазиха своето

достойнство. Сатана не излъга Бога, но човеци. И ето тук, в това

отношение, Бог реши да покаже на засеняващия херувим, че ще бъде

победен завинаги не от Твореца, а от творението. Сатана е сътворен и

затова сътворените от Бога ще победят царството му. И Слава на Бога, че

Неговият Син прие Образ на човек и така Бог се свърза завинаги с

творението Си, поради голямата Си Любов към него. Последният Адам не

18 (Авдий 3-4)
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бе като първият Адам. Последната Ева не е като първата Ева. Последният

Адам дойде да възстанови Образа и Подобието на Бога в човеците.

“Евангелието от Йоан” ни дава убедителна илюстрация за начина, по който

Исус афишира, че е Образ и Подобие на Бог Отец. Спомнете си Филип,

който умолително погледна своя Господ и Му каза:

“Господи, покажи ни Отца, и достатъчно ни е. Исус му каза:

Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме Филипе? Който е

видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?” 19

Искам всеки да вникне дълбоко в тези думи. Те бяха изповедта на

Богочовека Исус Христос. Исус беше Образ на Отца и който виждаше Него,

виждаше Отец. Но Исус беше и Подобие на Отца, защото е Бог, но стана и

Човек, като съчета божественото и човешкото в Себе Си в един нов човек,

възкръснал и неподвластен на времето и пространството. От това правим

важния извод:

С Живота Си и Примера Си на този свят Исус Христос ни показа, че е

Човекът, възстановен като Образ и Подобие на Бога!

Това е причината в едно от своите послания Апостол Павел да заяви:

“Така е писано: Първият човек Адам “стана жива душа”, а

последният Адам стана животворящ дух...” 20

Исус е последният Адам, но за нас е по-важно да разберем защо

Апостолът Го определя като “животворящ дух”.

Отговорът е близък до ума на всеки християнин:

Защото Исус никога не вършеше волята на Човека Исус, но Волята на

Духа, изпълнил Го на река Йордан! Исус никога не вършеше Волята на

Подобието, но всякога - Волята на Образа! Волята на Животворящия Свят

Дух на Отца!

И не е ли този прекрасен Образ показан по неповторим начин при

разговора между Исус и Никодим?

Какво казва Божият Син на Адамовия потомък:

“Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не

може да види Божието царство...” 21

19 (Йоан 14:8-9)
20 (1 Коринтяни 15:45)
21 (Йоан 3:3)
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Но какво значи да се родиш отгоре?

Отговорът е - това значи Бог да те направи Свой Образ и Подобие,

тоест, съобразен на Последния Адам! Това не е нещо друго, но записването

на твоето име в първа глава на “Битие”, в Книгата на Живота!

Ето тук се крие скъпоценната стойност на Благата Вест – вярвайки в

последния Адам да получим достъп до Образа на Бог, Който първите

човеци изгубиха. Достъп до Духа, Който зачена Исус, Който Го изпълни,

Който Го възкреси от мъртвите, Който Го изяви на света като Човек с

възстановен Образ и Подобие на Отец. Запомнете:

Святият Дух е Животът, с Който Бог ни възстановява и прави Свои

синове за Вечността! Святият Дух ни дава Образът, с който ние ставаме

потомци на Последния Адам! От мига след грехопадението Този чудесен

Дух започна да изпълнява втората седмица от Божия план и тази книга ще

ни покаже как Той направи това. Така ще получите пълен достъп до

съдържанието на Книгата на Живота. Моля ви да подходите с максимално

внимание към всичко, което ще ви се открие, защото Книгата на Живота е

най-важният прицел на вярата в Исус. Дяволът няма никаква сила и власт

против хората, чиито имена са записани в тази Книга. В “Откровението на

Йоан” се казва:

“...и даде му се (на Антихриста - б.а.) власт над всяко племе и

люде, език и народ. И ще му се поклонят всички, които живеят на

земята, всеки, чието име не е било записано в книгата на живота на

закланото Агне...” 22

Нека си отворим първа глава на “Книгата Битие”. Нека изпълним

сърцата си с откровенията, записани там. Нека се стремим да изпълняваме

Божията Воля, откриваща се там. Тогава животът ни непременно ще черпи

своята сила от Книгата на Живота. Амин и Амин!

22 (Откровение 13:7-8)
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II. ДОБРОТО И ЗЛОТО

В тази тема ще се спра на възникването на Доброто и Злото. Този

въпрос винаги е вълнувал сърцата на християните. Липсата на неговия

точен отговор дълго време е била проблем и пред моето сърце. Когато Бог

взима Адам и го поставя в Едемската градина, вече са налице Доброто и

Злото. Имаше едно дърво в тази градина, до което първите човеци не

трябваше да се докосват, нито да ядат плодовете му, за да не умрат. Адам

и Ева бяха създадени да живеят в една духовна територия, стояща по-

високо от Доброто и Злото, а именно - територията на Святия Дух. Най-

простичкото религиозно обяснение, което сте слушали, но което не е

вярно, е това, че Едемската градина е била пълна с ябълки, круши,

портокали и смокини. Но помислете, че в изначалния миг на Сътворението

човекът беше Свят и Съвършен. Бог го бе създал по Своя Образ, по Свое

Подобие и го бе поставил в едно чудесно място на пълнота, красота и

блаженство. Словото казва:

“И Господ Бог насади градината на изток, в Едем, и постави там

човека, когото беше създал...” 23

Тази градина е Божия градина. Плодовете в нея са Божии плодове.

Ако бе обикновена градина, то Творецът нямаше да я обособява като

отделна градина, защото дървета растяха по цялата земя и раждаха плод

според вида си, както е писано, че:

“Господна е земята и всичко, що има в нея...” 24

Става ясно, че Едемската градина не е обикновена градина, защото в

нея изобилват избрани, Господни плодове, каквито не растат навсякъде.

Какви бяха тези плодове?

Това са плодовете, които човекът изгуби при грехопадението и чак

след възкресението на Исус Небесният Отец отново ги даде на човеците.

За тези плодове Апостол Павел написа на всички ни в Посланието към

Галатяните:

23 (Битие 2:8)
24 (Псалом 24:1)
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“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение,

благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание...” 25

Ето това бяха плодовете в Едемската градина. Адам и Ева живееха в

любов, радост, мир. Те бяха блажени, вкусвайки плодовете на Съвършения

Свят Дух. Разсъдете тук нещо важно. В законите на Живота, които Бог

заповяда, има един съществен принцип. Това е принципът, че човек трябва

да се храни, за да живее. Ако някой не се храни, то ще дойде миг, когато

ще умре от глад. Адам и Ева трябваше да се хранят, за да живеят.

Плодовете, които Бог беше насадил и направил да растат от дърветата в

градината, бяха превъзходни с това, че онзи, който се храни с тях, живее

вечно. Бог предупреди Адам, че само от плодовете на едно дърво не бива

да яде, за да не умре.

Какво иде да ни подсети това?

Именно фактът, че ако някой вкуси от плодовете за познаване Добро и

Зло, той повече не ще може да вкуси Плодовете на Съвършеното! Той

просто ще изгуби достъпа си до Плодовете, даващи Вечен Живот!

Предупреждавайки Адам и Ева Бог ясно им каза:

“Не напускайте Любовта, радостта, мира и съгласието си с Мен,

за да ядете от плодове, които Аз съм забранил да ядете. Изгубите

ли Любовта, радостта и мира, вие губите и Вечния Живот, който

имате...”

Вие няма да откриете тези Божии думи в Библията. Те са духовен

подтекст, изява на скритото в Бога Слово, което само и единствено Святият

Дух може да открие и потвърди. А Бог имаше защо да предупреждава

човеците по този начин. В духовния свят вече беше засвидетелствано

наличието на Зло, което в своята същина е тотално афиширано несъгласие

с Бога. На това несъгласие Всевишният противопостави Доброто. Така

Доброто и Злото влязоха във война помежду си. Война, в която Бог не

искаше да участва човекът, защото бе Образ и Подобие на Съвършения.

Грехопадението бе несъгласие с Божията Воля и слизане от позициите на

Съвършеното на територията на един духовен фронт, където се води война

25 (Галатяни 5:22-23)
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между Добро и Зло. Човеците сами влязоха във войната, за да станат част

от тази война. От разсъжденията вече различаваме три духовни категории:

Първо: Съвършено

Второ: Добро

Трето: Зло

Разбираме също така, че Доброто и Злото са духовни антиподи, тоест,

Доброто съществува като противовес на Злото и Злото като противовес на

Доброто! Доброто не може да съществува самоцелно, защото негова задача

и смисъл е да се противи и отличава от Злото, като и Злото не може да

съществува самоцелно, поради същите причини. Последното от тази логика

на разсъждения, за което трябва да знаем, е фактът, че:

Съвършеното няма антипод само на себе си!

Този извод е духовен, а не плътски. Плътският ум ще ви накара да

мислите, че “несъвършеното” е антипод на Съвършеното, но нека ви кажа:

Съвършеното е качество на Бога! Бог, като Вечен и Съзидателен,

Всемогъщ и Вездесъщ Дух, няма и не може да има антипод на Самия Себе

Си, тъй като Сам Той се явява причина за всичко, което е било създадено и

съществува, а такава антипричина няма!

На това ни учи вдъхновеното Божие Слово, макар други учения да

словоблудстват и предлагат други “версии”. Версии като “Ин” и “Ян”, които

били във вечен двубой и в абсолютно равновесие на силите. Това е лъжа,

защото Сатана подбуди една трета от небесните ангели, а другите две

трети останаха верни на Бога. Втората лъжа е тази, че Бог се обвързва

като представител на Доброто. Но Бог не е Добър, а Съвършен. Доброто не

е Бог, но е от Бога! Злото не е Бог, но е допуснато от Бога, с цел да бъде

победено и отречено завинаги. Ето защо, за всички, които се клатушкат от

ветровете на будизма, индуизма и пъстрата смесица на “Ню-Ейдж”, Бог се е

обърнал с точните думи:

“Аз съм Господ и няма друг. Аз създавам светлината и творя

тъмнината; правя мир, творя и зло! Аз, Господ съм, Който правя

всичко това...” 26

26 (Исайя 45:6-7)
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Зло и тъмнина в сърцето на Бога няма, но трябва да имаме

разбирането, че Всевишният контролира всяка стъпка на дявола, тоест,

Сатана не може да извърши нищо, ако Бог не му позволи или не допусне

подобна изява. Дяволът е като рикаещ лъв, но синджира е в ръката на

Господа. И не само синджирът, но и цялото му беззаконно царство. Това

царство се намира не някъде другаде, но... в ръката Господна:

“В ръката Господна Вавилон е бил златна чаша, която опиваше

целия свят; от виното му пиеха народите, затова народите

избезумяха...” 27

След всичко, казано дотук, преминавам към отговора на въпроса:

“Къде за първи път Божието Слово коментира появата и наличието на

Добро и Зло?”

Нека цитирам и стиховете, даващи отговор на този въпрос:

“В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и

неустроена и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се

носеше над водата. И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.

И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от

тъмнината...” 28

В тези стихове различаваме пет етапа, които ще изведа поотделно:

Първо: Бог създаде Небето.

Второ: Бог създаде земята.

Трето: Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.

Четвърто: Бог видя, че светлината беше Добро.

Пето: Бог раздели светлината от тъмнината.

А сега вижте първия етап. Както мнозина имат това знание – видно е,

че първото нещо, което Бог създаде, беше духовния свят, тоест, Небето. В

начало Творецът създаде ангелите, архангелите, серафимите, херувимите,

началствата, властите и силите. Интересно става, когато се спрем на

втория етап. Той е пояснен във втория стих, където се казва, че “земята

беше пуста и неустроена”, тоест, материалният свят бе в едно начално

състояние от вода. Насочващо пояснение за това ще открием във “Второто

послание на Апостол Петър”, който казва:
27 (Еремия 51:7)
28 (Битие 1:1-4)
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“...чрез Божието слово отначало е имало небе и земя, сплотена

от водата и всред водата...” 29

Ето, че пристъпвам към разглеждането на трите най-интересни етапа.

Бог каза:

“Да бъде Светлина!”

Той заповяда тази Светлина по причина на Тъмнината, която

покриваше бездната. Бог заповяда тази Светлина, преди да е разделил

вода от вода, за да образува простора. Бог заповяда тази Светлина, преди

още да е създал Слънцето, Луната и звездите - все дейности, извършени от

Него в по-нататъшните дни. А Словото отбелязва:

“И стана Светлина!”

Кого ще ползва тази Светлина, след като още материалният свят не е

устроен? Най-малкото, кой излъчва тази Светлина, след като все още няма

звезди и слънца? И ако Бог е казал да бъде Светлина, то откъде се взе

тъмнината?

Словото не казва, че Бог заповяда да бъде тъмнина!

Библията коментира тази тъмнина просто като един факт, принудил

Твореца да създаде Светлината и да я отдели от тъмнината.

Кому е нужна тази Светлина?

Отговорът е:

Тази Светлина беше нужна на небето, тоест, на духовния свят!

До момента на издаването на Божията заповед единствено духовният

свят е в своя завършен вид, докато материалният е пуст и неустроен. Нека

в тази логика на мислене да продължа нататък. Бог видя че “Светлината

беше добро” и затова раздели “Светлината от тъмнината”.

Какъв е изводът от всичко това?

Това е фактът, че ако Бог е видял, че Светлината е Добро, то тя

непременно е антипод на тъмнината, която е Зло!

Разбирате ли, че Библията още в началото коментира резултата от

бунта на Луцифер и ангелите му, довел до изхвърлянето им в бездната?

29 (2 Петрово 3:5)
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“Тъмнина покриваше бездната...” - говори стихът на Божието

Слово. Не е ли тази тъмнина брожението, което Луцифер внуши в една

трета от небесните ангели? Да, именно това е тъмнината.

А сега вижте Духовната Светлина. Отговорът за нея гласи:

Духовната Светлина е Истината, като абсолютен антипод на лъжата,

тоест, духовната тъмнина! Истината бе заповяданото Добро срещу Злото!

Лъчите на тази Духовна Светлина бяха Божиите Святи закони в Небето,

валидни за всички личности, създадени от ръката Му. Преди бунта на

Сатана Божии закони не бяха необходими, защото Законът съдържа в себе

си задължителни ограничения. Но преди бунта на Сатана никоя духовна

личност не беше в конфликт със своя Създател, за да трябва Бог да я

ограничава със Закон. Апостол Павел казва:

“...понеже чрез закона става само познаването на греха...” 30

Луцифер беше съгрешил пред Бога и този негов грях трябваше да

стане познат и явен на всички. Ето затова Бог извика в съществуване

Закона, чрез който да изобличи появилото се беззаконие.

Прочетете Божиите думи, обърнати против Сатана:

“Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден,

догдето се намери беззаконие в тебе...” 31

Бог създаде Луцифер съвършен! Това говори Словото! Бог не създаде

дявола! Дяволът се създаде сам! Сатана се обърна против Божието Слово,

което го създаде съвършен. Той поквари третата част от Небесните ангели,

като по този начин стана причина в духовния свят да се яви нещо смесено

– Светлина и тъмнина, Лъжа и Истина, бунт и преклонение, Святост и

поквара. Но Бог не позволи това да вземе големи размери. Той заповяда:

“Да бъде Светлина! Да се яви Истината срещу тази лъжа! Да се

яви Доброто срещу злите намерения на засеняващия херувим!”

Въпреки сериозността на бунта у нашия Творец нямаше изненада. Той

бе предвидил, че бунтът, лъжата и злото са възможният данък, който

трябва да се плати, поради наличието на свободна воля в личностите,

които е създал. Ето затова Бог раздели Светлина от тъмнина и видя, че

30 (Римляни 3:20)
31 (Езекиил 28:15)
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Светлината бе Добро, тоест, духовната позиция на Истината бе необходим

антипод на духовната позиция на лъжата!

Такова бе състоянието на нещата в онзи миг след Сътворението.  И за

да бъде това откровение още по-убедително за сърцата ви, прочетете

какво казва Апостол Йоан:

“Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало

съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на

дявола...” 32

Виждате ли, че се казва - “отначало съгрешава...”

За кое начало се говори? Естествено - за стиха, където е записано:

“В начало Бог създаде Небето...”

Така става напълно разбираемо защо в следващия стих се говори, че

“тъмнина покриваше бездната”. Щеше ли тази тъмнина да издържи на

Божието присъствие? Не! Спомнете си думите на Исус за дявола:

“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...” 33

Дяволът не може да устои в Истината, така, както тъмнината не може

да устои в Светлината. Това е причината Бог да раздели Светлина от

тъмнина и да определи Светлината като Добро. Въпреки бунта на Сатана

Бог реши да създаде Всемира и на една от неговите планети в Слънчевата

система да подготви условията за Живота на най-великото Си творение -

човекът. Човекът беше създаден във време, когато имаше наличие на

Светлина и тъмнина, Истина и лъжа, Добро и Зло, Закон и беззаконие. Бог

взимаше предвид, че човекът е личност, можеща да проявява свободната

си воля. Затова, с цел да го опази от непредумишлен бунт и непокорство,

посади в градината дървото за познаване Доброто и Злото, като ясно му

каза:

“Не яж от плодовете на това дърво, защото ще умреш!”

Едемската градина бе своеобразен генерален щаб за господство над

земята. Човекът имаше отговорности в градината, за които Словото казва:

32 (1 Йоаново 3:8)
33 (Йоан 8:44)
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“И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да

я обработва и пази...” 34

Обработва се нещо, което трябва да даде резултат. Пази се нещо, което

може да бъде откраднато, отнето, осквернено. Адам имаше отговорността

за Едемската градина. Както ще видим, дяволът използва един факт, за да

се промъкне в градината и изпълни коварния си план.

Кой е този факт?

Дълго време аз се питах за това. Накрая разбрах, че не трябва да

питам себе си, а Святия Дух. Той ме насърчи със стиха от “Книгата на

пророк Еремия”:

“Извикай към Мене и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и

тайни неща, които не знаеш...” 35

“Господи!” - извиках аз - “Защо се появяваш в градината чак след

грехопадението? Къде беше, когато дяволът изкушаваше Ева? Защо не се

намеси, за да предотвратиш всичко това?”

“Как смееш да говориш така с Господ? Това е светотатство!” - би

реагирал някой. Религиозният дух ще накара някои да видят в такива

въпроси високоумие, но помислете не каза ли Бог на хората Си думите:

“Дойдете сега та да разискваме, казва Господ...” 36

Една от причините Църквата да не е усвоила пълнотата на Христовата

Истина се крие във факта, че малцина сядат да разискват с Бога. Той,

Който даде Единородния Си Син за нас, не ще ли ни даде и тайните на

Словото Си? Той, Който покри греховете ни веднъж завинаги с Агнеца на

Голгота, не ще ли покрие умовете ни със Своята Съвършена Благодат, за

да ни изпълни с богатството на Христовата Мъдрост?

Да! Ще го направи!

Друг би повторил думите на един от Йововите утешители:

“Наистина ти унищожаваш страха от Бога и намаляваш

моленето пред Него...” 37

34 (Битие 2:15)
35 (Еремия 33:3)
36 (Исайя 1:18)
37 (Йов 15:4)
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Ако има нещо, което бих искал да върша през целия си живот за Исус,

то това е да намалявам в ближните си религиозния страх от Бога, защото:

“В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха;

защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува не е

усъвършенстван в любовта...” 38

Нека сега отново се върна към ситуацията при грехопадението.

Можете ли да си представите, че Ева ще допусне фаталния избор, знаейки,

че Господ я гледа? Можете ли да си представите, че децата ще извършат

престъпление в присъствието на баща си? Може ли Сатана да се преправи

на светъл ангел след предварително споразумение с Бога?

Естествено е да се досетите, че Господ Бог Го нямаше в градината. Ето

и библейският коментар за това къде беше Той и кога дяволът използва

отсъствието Му:

“И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал,

на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал...” 39

Бог Си почиваше. Той бе прехвърлил отговорността за творението Си в

този седми ден на Адам. “Кога я прехвърли?” - ще попита някой. Ние вече

прочетохме в цитата, че Бог взе Адам и го засели в Едемската градина.

Нещо повече - той имаше длъжност да я пази. Ако вие излизате някъде по

работа и оставяте някой в дома си, то този някой пази дома ви, нали? Така

и Адам пазеше градината. А пазенето не беше нищо друго, освен спазване

на Господната заповед:

“От плодовете за познаване Доброто и Злото, да не ядеш от

тях!”

 Тази заповед бе Съвършена, тоест, нейното назначение бе да съхрани

Съвършенството в първите човеци, които, макар да не познаваха Доброто

и Злото, Истината и лъжата, не се срамуваха:

“А и двамата, човекът и жена му, бяха голи и не се

срамуваха...” 40

 Съвършеното няма причини да се срамува, просто защото не може да

бъде съизмеримо с нищо друго, освен с Оня, Който го е сътворил!

38 (1 Йоаново 4:18)
39 (Битие 2:1-2)
40 (Битие 2:25)
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Защо съизмеримо?

Защото Адам и Ева бяха Образ и Подобие не на Добрия Бог, но на

Съвършения. Но нека видим какво става. Ето, че Господ отива в почивката

Си и дяволът вече решава да подейства. Духовният хитрец и комбинатор е

амбициран да свали от висотата им първите човеци. Нужен е въпрос,

колкото коварен, толкова и магнетичен, да привлече вниманието на Ева. И

в сърцето на лукавата змия този въпрос вече е узрял. Той пита Адамовата

спътница:

“Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?” 41

С този въпрос Сатана вече предлагаше плода на Ева. Защо? Защото,

както разбрахте, Истината е заповяданото Добро срещу Злото. Спътницата

на Адам можеше да не приеме изкушението. “Защо питаш мен?” - би могла

да каже тя - “Попитай самия Бог и Той ще ти отговори както подобава...”

Самият въпрос на змията бе примка, капан, придърпване на Ева в друга

духовна територия. Място, където тя ще бъде мишена на сатанинското

лукавство и пресметливост. Фактът, че Ева започна диалог с изкусителя,

вече показваше, че тя е слязла от позициите на Съвършеното и търси

доводи срещу Злото. Но да търсиш позиции срещу Злото не е нищо друго,

освен да му противопоставиш Доброто...

Ето затова Ева даде на дявола добър, но не Съвършен отговор. Ако тя

бе послушала Съвършеното в себе си, би казала:

“Слушай какво, непозната личност! Под достойнството ми е да

разговарям с някой, който поставя под съмнение Божията промисъл...”

Такъв отговор щеше да парализира лукавството на змията, защото

именно под достойнството на Ева бе дяволът. Всички личности, създадени

от Божията ръка, имат печат на Божието Съвършенство в себе си. Този

печат е достойнството. Спомнете си какво се казва за падналите със

Сатана ангели в посланието на Апостол Юда:

“...и че ангели, които не опазиха своето достойнство, но

напуснаха собственото си жилище, - Той ги държи под мрак във

вечни връзки за съда на великия ден...” 42

Виждаме, че в този стих се казват две неща:
41 (Битие 3:1)
42 (Юдово 6)
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Първо - не опазиха своето достойнство.

Второ - напуснаха вечното си жилище.

Така Ева не опази своето достойнство, но напусна собственото си

жилище, тоест, Присъствието на Плодовете на Духа, като повлече след

себе си и Адам. Какво искам да кажа? Вярвам, че ще го разберете. Никой

не може да води диалог с друг, ако другият не е съгласен на това. Нужно е

съгласие от двете страни, за да се проведе разговор. А ето, че “Битие” ни

показва разговор, състоял се между дявола и Ева. Нека ви предложа един

пример, за да бъде още по-убедително това, което ви говоря: Представете

си, че живеете на осемнадесетия етаж и сте излезли на собствения си

балкон. И изведнъж чувате как някой, стоящ долу пред блока, ви вика да

слезете и да си поговорите, понеже вратата на входа е заключена и той не

може да се качи при вас. Вие имате две възможности:

Първата - да не обръщате внимание на този долу. И без това в блока

ви има достатъчно други хора, с които да си говорите.

Втората - да слезете на първия етаж, да отключите вратата и да

излезете навън при онзи, който иска да говори с вас.

Дяволът е същество с изгубена Святост. Личност, пълна с измама и

тъмнина. Той не може да се качи на духовното ниво на Ева, просто защото

вече му липсва Светлината и Огънят на Святостта. Прочетете това в

“Книгата на пророк Езекиил”, тоест, Божиите думи против падналия:

“Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез

неправедната си търговия; затова извадих огън изсред тебе, който

те изяде, и те обърнах на пепел по земята...” 43

Сега разбирате, че единствената възможност за дявола бе тази - Ева

да слезе при него. А какво беше в този момент духовното състояние на

Ева? До момента, преди да отвори устата си, тя беше Съвършена и Свята,

Образ и Подобие на своя Творец. Ева не бе Бог, за да изхвърли дявола от

присъствието си. Ето защо й беше забранено да познава Доброто и Злото.

Но Ева слезе от осемнадесетия етаж и отвори вратата на сърцето си, за да

говори на четири очи със Сатана. И ако Бог беше вдъхнал в ноздрите на

първия човек жизнено дихание, то жена му Ева вече улови в сърцето си

43 (Езекиил 28:18)
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смъртоносното дихание на лукавия. В контекста на тези размишления е

близо до ума една от най-характерните стратегии на лукавия:

Той може да извърши намеренията си, само, ако те придърпа на

своята територия, в лъжата!

Преди години си мислех: “Дяволът е страшен, защото като те бутне -

падаш, като те притисне – загиваш!” Сега вече знам нещо друго:

Дяволът не бута, а придърпва! Дяволът не притиска, а привлича!

Ако дяволът ни бута и притиска, той ще ни приближи до Истината и ще

ни изгуби от властта си. Но той обича да ни придърпва и привлича, като

представя заблудите си за чиста монета, за Истина.

Това не е бутане! Това не е показване на страшни зъби!

Това е лукавството на старовременната змия!

Тази схема е общовалидна за човеците след грехопадението. Преди

това те бяха далеч от двете духовни територии, защото бяха Съвършени.

Можем само да съжаляваме, че в онзи миг Ева гледаше към дървото за

познаване Доброто и Злото през очилата на заблудата.

“И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че

беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от

плода му та яде, даде и на мъжа си да яде, та и той яде...” 44

Ето това беше грехопадението. Човеците предпочетоха знанието и

духовната война пред Съвършените плодове на Святия Дух. Те се отказаха

от Любовта, радостта, мира, Вечния Живот, Образа на Бог в себе си, за да

се превърнат в спаринг-партньори на падналия херувим. Тогава дойде и

един повратен момент. Словото казва:

“Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха

голи; и съшиха смокинови листа, та си направиха препаски...” 45

Интересен е този момент. Библията казва, че преди грехопадението

човеците бяха голи и не се срамуваха, а сега познаха, че са голи и се

срамуваха. Истината, която бяха научили, вкусвайки плодовете на Доброто

и Злото, не можеше да ги ползва, защото бяха осквернили божественото в

себе си. Съшивайки си смокинови листа за препаски, те всъщност се

опитаха да потулят голотата си, но напусто. Тя вече ги смущаваше. Те бяха
44 (Битие 3:6)
45 (Битие 3:7)
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слезли в територията на един духовен фронт, за който не бяха подготвени.

Вечерта на седмия ден Бог се връща от почивката и Неговото Присъствие

като “ветрец” нахлу в градината. И човеците, които преди това с радост

ходеха в присъствието Му, сега се криеха от Лицето Му между дърветата.

Казано по друг начин - Адам и Ева имитираха хранене с Плодовете на

Духа, но такова всъщност нямаше. От този момент нататък човеците на

земята щяха да се раждат с една единствена съдба - да повтарят и

повтарят греха на Адам и Ева. В своя живот човеците щяха да вкусват от

плодовете на Доброто и Злото, но да бъдат далеч от Плодовете на

Съвършения Свят Дух. Единствената утеха, която им остана, бе Господното

обещание, че някой ден от потомството им Бог ще въздигне Един, Който да

смаже главата на старовременната змия, която е дявол и Сатана. Така

приключвам отговора за възникването на Доброто и Злото, както и за

тяхното въздействие върху съдбата на човешкия род. Днес Божията Воля

за нас се открива в стиха, където Исус призовава:

“И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият

Небесен Отец...” 46

Това не е друго, освен дълбок сърдечен стремеж към освобождаващото

Присъствие на Святия Дух, тоест, общение с онези плодове в Едемската

градина, които ни дават Вечния Живот. Да напуснем собствената си

праведност, сиреч, Доброто и да пребъдваме в Божията Благодат - ето това

ще ни постави в позиции, над които старовременната змия няма никаква

сила и власт.

46 (Матея 5:48)



31

III. УТРОТО И ВЕЧЕРТА

В досегашните разсъждения вече разгледах част от първия ден на

Божията Спасителна програма. В този ден Бог каза: “Да бъде Светлина!”

- и стана Светлина. Тогава Бог раздели Светлината от тъмнината, Истината

от лъжата, Доброто от злото. Нека прочетем какво прави Бог:

“И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И

стана вечер, и стана утро, ден първи...” 47

Макар и да ни изглежда пределно ясен, този стих крие в себе си

неподозирани тайни. Имащ обикновените житейски стереотипи, читателят

ще намери за нормално Светлината да е Ден, а тъмнината да е Нощ. В

крайна сметка животът ни се състои от твърде много денонощия, дължащи

се на факта, че живеем на планета, която се върти около оста си, така

щото слънчевата светлина огрява само една част от нея, докато другата

остава тъмна. А с въртенето си нашата планета създава една ритмична

повторяемост на ден и нощ, като с едно завъртане около оста си дава

възможност на слънчевата светлина да огрее навсякъде. Така, несъмнено,

в която и точка на Земята да живеем (с изключение на полярните ширини)

за нас има един изгрев и един залез в едно денонощие. Интересното в

стиха от “Битие” е фактът, че когато Бог нарича Светлината Ден, а

тъмнината - Нощ, все още не е създадена земята, все още не са създадени

Слънцето и Луната, все още няма физически обекти, които да излъчват

светлинна енергия. Но въпреки това Бог вече е дал определение на

Светлината, че е Ден, а на тъмнината, че е Нощ. Нещо повече - следва

многозначителният стих:

“И стана вечер, и стана утро, ден първи...”

Естествен е въпросът: За каква вечер и за какво утро може да става

дума, след като все още не са създадени Земята и Слънцето?

Второто, което прави впечатление, е фактът, че мястото на вечерта и

утрото са разменени в този първи ден. Нормално би било да се каже:

“И стана утро, и стана вечер, ден първи...”

47 (Битие 1:5)
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Денят се простира от сутрин до вечер, а не от вечер до сутрин.

Последното е приоритет на нощта. Не мога да си представя, че пророк

Моисей, авторът на Петокнижието, просто се е объркал, като е писал под

боговдъхновената диктовка. Ключът към разбирането на този, на пръв

поглед парадокс, се крие във факта, че Светлината и тъмнината, денят и

нощта, вечерта и утрото, са духовни, а не материални понятия!

Когато Бог раздели Светлината от тъмнината и видя, че Светлината

беше Добро, Той всъщност изгони от пределите Си Сатана с онази част от

ангелите, които не опазиха своето достойнство. Така падналият херувим

стана Божий противник. Противник не само на Твореца Бог, но и на

делата, които върши Този Творец! Забележете, че след всяко завършване

на Своите творчески намерения Бог казваше: “Това е Добро!”

Не, че е Съвършено, но че е Добро!

Вече говорих, че Бог определи Светлината като Добро, тоест, като

антипод на Злото. Но ето, че освен Светлината и много други сътворени

неща щяха да имат този белег. Това иде да покаже, че ако Бог вложи в

Творението Си хармонията, реда, ненарушимостта, то ще има един, който

да му противопоставя хаоса, разрушението, неумолимия разпад и тление!

Фактът, че творението беше Добро, а не Съвършено, показва, че то ще

бъде в състояние на немощ, поради нарушения духовен баланс, дошъл в

резултат на бунта на Сатана и неговите ангели.

Искате ли доказателства за това?

Вижте ги. В “Посланието към Римляните” Апостол Павел казва:

“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. Понеже знаем, че цялото създание съвкупно

въздиша и се мъчи досега...” 48

А ето и още един стих, показващ, че създанието е в едно време на

преобразувание:

48 (Римляни 8:19-22)
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“Той се обеща, казвайки: “Още веднъж Аз ще разтърся не само

земята, но и небето”. А това “още веднъж” означава премахването

на ония неща, които се клатят, като направени неща, за да останат

тия, които не се клатят...” 49

Творение, което се покорява на два духовни антипода, не е устойчиво,

но се клати. Ето затова Бог е промислил ново Небе и нова Земя, в които

мястото на разбунтувалите се ангели със своя вдъхновител ще бъде заето

от Божиите чеда, от Христовата Църква.

А сега да продължа нататък. Словото казва:

“И стана вечер, и стана утро, ден първи...”

Как да се разбира духовния смисъл на този факт? Вечерта е приоритет

на Нощта, тоест, на тъмнината, докато Утрото е приоритет на Деня, тоест,

на Светлината. Вдъхновете сърцата си с едни Христови думи и приемете

Божието откровение за вечерта и утрото. Исус казва:

“Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил,

докле е ден; иде нощ, когато никой не може да работи...” 50

Нощта е време, когато никой не може да работи. Но кой свидетелства

за нощта? Не е ли вечерта? Разбирате ли, че когато Творецът Бог работеше

беше Ден? Исус казва, че “никой не може да работи през нощта...”

Разбирате ли, че Сатана противопоставяше на този Ден тъмнината на Нощта?

Именно така се обяснява факта, че “стана вечер”, а след нея дойде

“утрото”. Този стих показва именно съпротивата на Сатана против

творческите планове на Бога.

Не е ли много смело това твърдение?

Не е ли просто произволно тълкуване на вечерта и утрото?

Ще ви отговоря: Не! Не е!

Основание за твърдото ми отрицание ми дават изобличенията, с които

Бог се обръща към Своя противник. В “Книгата на пророк Исайя” ясно се

говори за целите на Сатана. Нека ги прочета:

“Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Как си

отсечен до земята, ти, който поваляше народите; а ти думаше в

сърцето си: Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над
49 (Евреи 12:26-27)
50 (Йоан 9:4)
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Божиите звезди, и ще седна на планината на събраните богове към

най-крайните страни на север, ще възляза над висотата на

облаците, ще бъда подобен на Всевишния...” 51

Виждаме, че Сатана иска да седне на планината на “събраните

богове” и да бъде “подобен на Всевишния”.

Кой са тези “събрани богове”?

Ще ви отговоря:

Това бяха Адам и Ева!

Спомнете си думите на Бог към тяхното потомство:

“Аз рекох: Богове сте вие; всички сте синове на Всевишния. А

при все това вие ще умрете като човеци, и ще паднете като един от

князете...” 52

Сатана завиждаше на човеците, защото са богове, докато той е просто

“княз”. Защо Адам и Ева са “богове” в онзи миг на завист в сатанинското

сърце? Отговорът е:

Защото Бог ги създаде по Своя Образ и Подобие!

И тук, в това отношение се получава най-правилното разбиране за

намеренията на Сатана. Виждате ли, той казва:

“Ще бъда подобен на Всевишния!”

Целта на дявола не е да бъде Всевишен, но да бъде “подобен” на

Бога. Дяволът иска да си присвои Подобието, а не Образа!

Но кого Бог създаде по Свое Подобие? Не е ли човекът?

Така разбираме, че бунтът на Сатана е продиктуван от завист, че Бог

създава нещо по-велико от него, по-властно от него. Нещо, на което

Всевишният ще покори всичко под нозете му. Така гласи и псаломът:

“Казвам си: Що е човек, та да го помниш? Или човешки син, та

да го посещаваш? А ти си го направил само малко по-долен от

ангелите, и със слава и чест си го увенчал. Поставил си го господар

над делата на ръцете си; всичко си подчинил под нозете му...” 53

Сатана бе създаден от Божиите ръце. И по силата на това, което

прочетохте човекът е господар над Сатана. Запомнете това!

51 (Исайя 14:12-14)
52 (Псалом 82:6-7)
53 (Псалом 8:4-6)
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Може ли Сатана да преглътне факта, че Бог е поставил човека за

господар на делата на ръцете Му?

Не! Не може! Ето защо щеше да се противи на Бог през цялото време,

докато Творецът твори нещата, които ще даде под властта на човека.

Ето затова идва “вечерта”!

А как ще постъпи Бог с тази “вечер”?

Ключ за отговора на този въпрос Святият Дух ми даде в “Книгата Йов”,

където са записани точните Божии думи, с които Бог показва на Йов

Съвършената Си Воля:

“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...” 54

Бог заповядва на “утрото” поради тъмнината, която “вечерта” е

донесла със себе си. Откакто са започнали Божиите дни Бог заповядва на

“утрото” и то поразява Злото на Сатана. Така вече можем да разширим

духовния си поглед върху стиха от “Битие” и той да изглежда така:

“И стана вечер, защото Сатана се разбунтува срещу творческите

планове на Бога, създавайки брожение сред ангелите, и стана Утро,

защото Бог наказа бунта на Сатана и продължи да провежда Волята Си. И

дойде Ден Първи, тоест, Светлината на Бог взе контрол над всичко...”

Тук, в това отношение, се крие една от най-неразгаданите тайни на

Божието Слово. Прочитайки първа глава на “Битие” ние ще забележим, че

шест пъти става “вечер” и шест пъти “утрото” премахва тъмнината й.

Съпротивата на Сатана в този шесткратен бунт се развива в три плана:

Първо: Съпротива срещу Бог Отец, срещу Волята Му да сътвори

материалния свят и човека, на когото да го даде за владение.

Второ: Съпротива срещу Святия Дух с прокарване на лъжа в духовния

свят.

Трето: Съпротива срещу Божия Син Исус Христос, чрез Когото Бог

създаде видимото и невидимото, престолите и началствата, властите, силите

и господствата.

54 (Йов 38:12-13)
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И в трите плана тази сатанинска съпротива се развива за шест Божии

дни, което ни дава откровение за числото 666, като характерно число за

звяра, в когото телесно ще обитава всичката пълнота на лукавството и

злото. Ето затова е нужно да гледаме на този първи ден от Божията

Промисъл, като на Ден, в който Всевишния прави категорично разделение

на тъмнина и Светлина, Добро и Зло, Истина и лъжа. Важното е винаги да

се намираме в Денят, който Бог прогласи чрез Исус Христос! Така ставаме

противници на нощта и носители на Зората на Божието Спасение!

В заключение - бъдете изпълнители на посланието от Апостол Павел:

“Нощта премина, а денят наближи: и тъй нека отхвърлим делата

на тъмнината, и да се облечем в оръжието на светлината...” 55

Истината - ето оръжието на Светлината, с което ще изобличим

жалките напъни на падналия херувим срещу Божието Спасение. Както

вече казах - аз разглеждам духовния еквивалент на шестдневната Божия

програма, която Святият Дух открива като Книга на Живота, така че често

ще се налага да боравя с истини от Новия Завет на Исус Христос.

55 (Римляни 13:12)
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IV. ПРОСТОРЪТ И РАЗДЕЛЕНИТЕ ВОДИ

В тази тема ще се спра на втория ден от Божията Спасителна

програма. Словото ни дава представа за този ден със стиха:

“И Бог каза: Да бъде простор посред водите, който да раздели

вода от вода. И Бог направи простора; и раздели водата, която

беше под простора, от водата, която беше над простора; и стана

така. И Бог нарече простора Небе. И стана вечер, и стана утро, ден

втори...” 56

Виждаме, че и тук присъства основният Божий принцип на разделяне,

какъвто забелязахме и в първия ден. В първия ден Бог раздели Светлина

от тъмнина, а тук - разделя вода от вода, като помежду им поставя

простор, наречен Небе. И понеже тук разглеждам не Творческия, а

Спасителния смисъл на Божията програма, то нека настроим умовете си

духовно, за да придобием дълбоките откровения от този стих.

Като начало знайте, че просторът, наречен Небе, е мястото, където

обитават Божиите ангели. Това Небе е духовно. И ние четем, че Бог

постави води над Небето и води под Небето.

Какво представляват тези води?

Отговорът е:

Водите са преобраз на духовни сили и воля!

Както има поднебесни, така има и наднебесни духовни сили и воля!

Наднебесните води символизират животворящото Присъствие на

Святия Дух, Волята на Бог за Живот, докато поднебесните символизират

демоните на Сатана, волята на дявола за смърт. В по-нататъшните

размишления аз ще защитя тези твърдения с вдъхновените истини на

Божието Слово. Като първа точка на тази тема ще бъдат размишленията

върху Личността на Святия Дух и Неговото Благодатно Присъствие, тоест,

водите над простора.

56 (Битие 1:6-8)
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1. ВОДИТЕ НАД ПРОСТОРА

Когато насоча погледа си върху тези “води” аз не мога да не

преклоня сърцето си пред Святия Дух, пред Неговото Благодатно и

животворящо Присъствие. Новият Завет ни дава убедителна представа за

“водите” на Този Съвършен Дух. Исус казва:

“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...” 57

На друго място, в разговор с една самарянка, Спасителят каза:

“...който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до

века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода,

която извира за вечен живот...” 58

Едва ли има по-вдъхновяващи от тези думи на Исус, които в пълна

степен да показват, че водите над простора, са водите на Бог Святи Дух. В

тези води се изявява Съвършено Божията Слава, защото е писано:

“Йеова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето Име по

цялата земя; Ти Си поставил Славата Си над небесата...” 59

Когато свържем този стих със стиха от “Битие” разбираме, че водите

над простора, наречен Небе, са води на Божията Слава. В историята на

човечеството тези води нееднократно са се изливали над земята и тогава

Славата на Всемогъщия е заблестявала така силно, щото Неговото Величие

и Възвишеност са отеквали като тътен по всички краища на света.

Има някои чудесни истини за водите на Святия Дух, които ще изброя

тук, за да бъдат напълнени сърцата ни с обич към Утешителя ни. Като

начало нека се пренеса в мига преди грехопадението и видим мястото,

където Адам и Ева щяха да обитават:

“И Господ Бог направи да произрастява от земята всяко дърво,

що е красиво наглед и добро за храна, както и дървото на живота

57 (Йоан 7:38-39)
58 (Йоан 4:14)
59 (Псалом 8:1)
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всред градината и дървото за познаване доброто и злото. И река

изтичаше от Едем да напоява градината...” 60

Главната причина, за да имат Адам и Ева Вечен Живот, бе именно тази

река, която е Реката на Живота, реката на Бог Святи Дух. Тя напояваше

дърветата в градината и те даваха своите чудесни плодове. Слава на Бога,

защото чрез вярата в Исус и чрез Неговото Име ние имаме своя достъп до

тази река. В един от псалмите се казва:

“Бог е нам прибежище и сила, винаги изпитана помощ в

напасти, затова няма да се уплашим, ако би се и земята поклатила,

и планините се преместили всред моретата, ако и да бучат и да се

вълнуват водите им, и планините да се тресат от надигането им.

Има една река, чиито води веселят Божия град, Святото място,

гдето обитава Всевишният...” 61

Моля ви да разбирате, че това Свято място и този Божий Град е

Църквата Христова! Църквата е Свято място, защото е писано:

“Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във

вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото

Божият храм е свят, който храм сте вие...” 62

Църквата е и Божият град, защото за нейните членове е казано:

“Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте

съграждани на светиите и членове на Божието семейство...” 63

Съграждани са хората, които живеят в един и същи град. Ето защо

Божията река днес тече всред Църквата и напоява сърцата на вярващите,

за да имат и те Плодовете, които дават Вечен Живот. Ние отново ще видим

тази река в “Откровението на Йоан”. Впечатленията си за нея Апостолът

разкрива с думите:

“След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като

кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше

всред улицата му...” 64

60 (Битие 2:9-10)
61 (Псалом 46:1-4)
62 (1 Коринтяни 3:16-17)
63 (Ефесяни 2:19)
64 (Откровение 22:1)
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Тази река трябва да бъде вечен прицел на нашата вяра, постоянно

упование на нашата надежда и мощен извор на нашата любов. Бог иска

винаги да се стремим към водите над простора, защото, ако пребъдваме в

техните течения, никой демон на Сатана не ще може да ни докосне. Защо?

Защото между водите над простора и водите под простора стои Небето -

Божиите ангели, които са непреодолима преграда за демоничната ярост!

Присъствието на Святия Дух има един непрестанен стремеж, който е

чудесно илюстриран в стиха от псалома, където е казано:

“Бездна призовава бездна с шума на Твоите водопади;

всичките Твои вълни и Твои развълнувани води преминаха над

мене...” 65

Когато Отец излива Святия Дух от Небето се получава един своеобразен

водопад. Водопад, който създава привличане между две бездни.

Кои са тези бездни?

Преди всичко - бездната е нещо неизследимо. Самата дума в дълбокия

си смисъл идва от старобългарския език и означава “място без дъно”. Ето

защо две такива неизследими неща ще се призовават, когато Божият

водопад се излива. Отговорът за това кои са бездните ще открием в

“Притчи Соломонови”, където е записано:

“Височината на небето и дълбочината на земята и сърцата на

царете са неизследими...” 66

Така разбираме нещо важно. Височината на Небето е Присъствието на

Святия Дух. Сърцата на царете са нашите сърца. А оттук и откровението:

Когато се излива Святият Дух, тогава височината на Небето призовава

дълбочините на нашите сърца!

А че именно вярващите в Исус са царете, става ясно от факта, че

нашият Господ е наречен в Словото “Цар на царете”, а Апостол Петър се

обръща към християните с думите:

“Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свят народ,

люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този,

Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина...” 67

65 (Псалом 42:7)
66 (Притчи 25:3)
67 (1 Петрово 2:9)
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Бог иска да Го търсим от дълбочините на сърцата си, да желаем

Присъствието Му с цялото си същество и това Присъствие непременно ще

дойде и Божиите развълнувани води ще изпълнят духа ни. Бог се вълнува,

когато Го призоваваме. Неговото Сърце се радва, когато издигаме Святото

Му Име, когато хвалим Всемогъщата Му десница. Божията Воля е всякога

да пребъдваме във водите над простора, в животворящото присъствие на

Святия Дух. И за да бъде пълно убеждението ни за това, че сме призовани

да стоим дори над Небето, нека си припомним думите на Апостол Павел от

“Посланието към Ефесяните”:

“...за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава,

какво е богатството между светиите на славното от Него

наследство, и колко превъзходно велика е силата Му към нас

вярващите - сила, която е според действането на могъщата Негова

мощ, с която подейства в Христос, когато Го възкреси от мъртвите и

Го тури да седне от дясната Си страна на небесата, далече по-горе

от всяко началство и власт, сила и господства, и всяко име, с което

се именуват не само в този свят, но и в бъдещия. И всичко покори

под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата,

която е Неговото тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който

изпълнява всичко във всички...” 68

Бог Отец покори всичко под нозете на Исус. Друг е въпросът дали

вярващите се чувстват част от тези нозе. Друг е въпросът дали осъзнават,

че ако Исус Христос е далече по-горе от всяко началство и власт, сила и

господство, то далече по-горе е и Неговото Тяло, сиреч, Църквата!

Това е богатството между Светиите, което ни принадлежи!

Това е славното от Бог наследство, дадено ни според Христовия Завет!

Естествено е, че дяволът никога няма да се съгласи вярващите да

бъдат по-горе от неговата власт и възможности. Ето защо той ще воюва с

всички сили, за да държи Църквата в позиция “против” него, а не в

позиция “над” него.

Но вие помислете! Ако водите на Святия Дух са “над” простора, то Бог

ни е призовал не просто да бъдем над дявола, но дори над Божиите ангели.

68 (Ефесяни 1:18-23)
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Генералната програма пред Църквата днес е да пробие поднебесните

подстъпи на Злото и да излезе в позиции на тържество и победа!

Нашият пример е Господ Исус Христос. Ако сме Негови последователи

ние трябва да вършим това, което вършеше Той на този свят. Ние трябва

да бъдем там, където беше Той на този свят. Защото, макар да живееше

всред човеците, Исус ходеше в небесните места. Спомнете си думите Му

към фарисеите:

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

Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят...” 69

Нека не бъдем от този свят! И тогава с радост ще видим, че Духът на

Живия Бог ни е поставил да плуваме в Неговите води, в Реката на Живота.

Моля се на Бог тези истини да влязат в сърцето на всеки, който чете тази

книга. Ние имаме Вечния Живот, когато участваме в Живота на Бога,

когато сърцата ни се напояват от Реката на Живота, когато имената ни са

записани в Книгата на Живота. Предстои да разгледам втората част от тази

тема, а именно - водите под простора, силите на нечестието и тъмнината в

поднебесните места.

69 (Йоан 8:23)
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2. ВОДИТЕ ПОД ПРОСТОРА

В една от най-важните Си притчи Исус предупреди:

“И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се

оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и

заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха

се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо...” 70

Животът ни в този свят няма да бъде никак спокоен, за да си позволим

тази неразумност, за която ни предупреждава Исус. Върху нашите духовни

устои, върху душите и сърцата ни Сатана ще насочи не нещо друго, но

водите под простора, останали под неговата власт и ръководство. Това е

“дъждът” и това са “реките”, които князът на въздушната власт ще

насочи с ветровете си против нас. Ние ще прочетем в “Книгата Битие”, че:

“Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под

небето, та да се яви сушата; и стана така. И Бог нарече сушата

Земя, а събраната вода нарече Морета...” 71

Колкото за материалното обяснение на този стих, то не е трудно.

Нашата планета се състои и от суша, и от морета. Но когато става дума за

духовното, то нещата стоят по-различно. Бог нарече сушата “Земя”, но

също така заяви в изобличението Си против Сатана:

“Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти разврати

мъдростта си поради блясъка си; Аз те хвърлих на земята...” 72

Моля ви да имате духовно настроени умове и да приемете

откровението от факта, че Сатана е хвърлен на земята. Бог събира водите

под Небето, за да се яви Сушата.

Но какво е Сушата? Не е ли безводно място?

Сушата, за която духовно се говори, представлява мястото, отредено

за Сатана и демоните му. Те винаги живеят в сухите места, тоест, без

животворящо Божие Присъствие. Спомнете си думите на Исус, свързани с

обиталищата на нечистите духове:

70 (Матея 7:26-27)
71 (Битие 1:9-10)
72 (Езекиил 28:17)



44

“Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през

безводни места да търси покой, и не намира...” 73

На пръв поглед като че ли се получава парадокс. Как могат силите на

Сатана хем да бъдат води, хем да живеят в безводни места? Отговорът си

идва на мястото, ако мислим с приоритетите на Бога. Библията е Божие

откровение и Божий поглед върху субективното и обективното.

Обективно погледнато - Сатана и всичките му демони са проклети,

отречени и осъдени. Те са мерзост в очите на Създателя и Той никога няма

да дели Присъствието Си с тях! Изгонени от Божието Присъствие и

отделени от Бога, Сатана и демоните му живеят в сухи места!

Субективно погледнато - силите на Сатана ще владеят, ще протичат и

ще извършват съдба над човеците. Ето защо те се явяват като води в

поднебесните места!

Нека продължа нататък. Бог нарича събраната вода - Морета. Тези

Морета отново са духовни и символизират владенията на Сатана по цялата

Земя. Свещеното Писание изобилства с примери, които показват, че силите

на Злото са наистина като морета. В един от псалмите се казва:

“Господи, пороите издигнаха, пороите издигнаха гласа си,

пороите издигнаха бучението си. Господ, Който е на високо, е по-

силен от гласовете на големи води, от силните морски вълни...” 74

Ако Господ е по-силен от нещо, то Той е по-силен като Дух над други

духовни сили. Безсмислено и нелогично би било Творецът да се сравнява

по сила с творението, сиреч, с физическия свят. Дълбочината на стиха

говори за сблъсък между духовни воли и сили. Погледнете на света и ще

се убедите колко вълнения има в него. Но там, зад границата на видимото,

ще останат незабележими за плътските ни очи и уши, легиони от демони и

Божии ангели. Христовата Църква е призвана да бъде виделина за един

свят, който диша насилие, извратеност, терор, неверие и сатанински

идеологии. Това е нечестив свят. Свят, за който пророк Исайя каза:

73  (Матея 12:43)
74 (Псалом 93:3-4)
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“А нечестивите са като развълнуваното море, защото не може

да утихне, и водите му изхвърлят тиня и кал, няма мир за

нечестивите, казва моят Бог...” 75

Защо не може да утихне това море? Отговорът е:

Защото винаги има сили, които възбуждат вълните му!

Цялата световна история е история на развълнувано море. Войни,

атентати, революции, геноцид, мегаломании, демонстрации, религиозен

фанатизъм - всичко това са вълни, задвижвани от княза на въздушната

власт. Всичко това е реализация от плановете в неговата книга, книгата на

смъртта. В друг стих пророк Исайя казва:

“Ах! шуменето на много племена, които бучат като бученето на

моретата, - и смутът на народите, които напират като напора на

големи води! Народите ще напират като напора на големи води; но

Бог ще ги смъмри и те ще бягат далеч...” 76

А сега нека надникна във възникването на класификациите от

различни демони, специализирани по всякакъв начин да убиват и тровят

живота на човеците. Ето стихът за това:

“И Бог каза: Да произведе водата изобилно множества

одушевени влечуги, и птици да хвърчат на земята по небесния

простор...” 77

В творческата програма на Бог това бе естествената фауна, създадена

от ръката Му, но в духовен план този стих има друго измерение. Водите на

нечестието родиха изобилни множества влечуги и птици. В трета глава на

“Битие” ние ще прочетем, че едно такова “влечуго” беше самият Сатана.

Ето какво се казва за него:

“А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които

Господ Бог беше създал...” 78

Вярвам, че никой не е тръгнал да мисли, че някаква обикновена змия

съблазни Ева.

Не! Това беше самият дявол!

75 (Исайя 57:20-21)
76 (Исайя 17:12-13)
77 (Битие 1:20)
78 (Битие 3:1)
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Той беше най-хитрото същество, създадено от водите на нечестието в

сухите места. Отворете “Откровението на Йоан” и прочетете змия ли улови

Божият ангел или нещо друго:

“И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в

ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея,

старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда

години...” 79

Като духовен преобраз влечугите са най-отречените същества. Те се

влачат по корема си и ядат пръст през всичките дни на живота си. Освен

влечуги, в стиха се казва, че водата произведе и птици. Те също са

определен вид демони, специализирани в духовната област. За действието

им прочетете в “Еклесиаст”, където е писано:

“Да не прокълнеш царя нито даже в мисълта си, и да не

прокълнеш богатия нито в спалнята си; защото въздушна птица ще

отнесе гласа, и крилатото ще извести това нещо...” 80

Изобщо, ако трябва да се запитаме колко вида демони има, ще ни е

нужно да преровим знанията за цялата фауна, известна на Земята. И за да

знаете защо Бог символизира демоните като животни, то нека прочетем

как нарича Словото Му падналият херувим:

“О, княже, лишен от разум, но велик да насилстваш...” 81

Така, както животните са лишени от разум, така и Сатана със всичките

му демони са лишени от същото. Спомня ли си някой от нас, и усетил ли е,

четейки Евангелието, как Исус с горчивина в Гласа Си каза:

“Лисиците си имат леговища, а небесните птици гнезда; а

Човешкият Син няма где глава да подслони...” 82

За лисици и птици ли ни говори тук Божият Син? Или за факта, че

човешкото сърце е по-склонно да даде гостоприемство на демони на

лукавство и чародейство, отколкото на Духа на Истината?

Мисля, че не е нужно да убеждавам читателя в духовния прицел на

Христос. Думите, които ни говори Той, са Дух и Живот. Плътта нищо не

79 (Откровение 20:1-2)
80 (Еклесиаст 10:20)
81  (Притчи 28:16)
82 (Матея 8:20)
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ползва. Когато се вдъхновим от Божието Слово ще видим, че най-голям

неприятел в живота на човека са именно водите под простора. Вижте

молитвата на Давид:

“Избави ме, Боже, защото водите стигнаха душата ми. Потъвам

в дълбока тиня, гдето няма твърдо място да застана; стигнах в

дълбоки води, гдето потопът ме покрива...” 83

и още:

“Избави ме от тинята, за да не потъна; нека бъда избавен от

ония, които ме мразят, и от дълбоките води. Не дай да ме завлече

устрема на водите, нито да ме погълне дълбочината; и не дай да

затвори ямата устието си над мене...” 84

Дяволът винаги наблюдава. Той търси и най-малкия повод да атакува.

Сърцата ни винаги стоят пред грамади от води, готови с ярост да ни

завлекат, ако им дадем повод и власт. Затова нека се вслушаме в мъдрия

съвет на Соломон, който казва:

“Започването на разпра е като кога някой отваря път на вода.

Затова остави препирнята преди да има каране...” 85

Често се чудим как от нищо е станало нещо, как от мухата излиза

слон. Но замисляме ли се, че ако отворим сърцата си за водите на дявола,

те нямат дебит и лимит. Ако не запушим малкото църцорене, то само след

миг може да се превърне в гейзер.

Бог не иска това да се случва! Бог иска да бъдем предпазени! Бог иска

да смутим самочувствието на дявола и срещу неговите води да покажем

Божиите води! Вземете сила от Божиите думи, които ще цитирам. Те са за

всеки, който иска да победи водите на Злото:

“Дано би послушал ти заповедите Ми! Тогава мирът ти щеше да

бъде като река, и правдата ти като морските вълни...” 86

Ако имате вълни на Сатана против живота ви - противостойте му с

вълните на Божията Правда! Защото знаете ли какво става, когато водите

на нечестието видят Божии води?

83 (Псалом 69:1-2)
84 (Псалом 69:14-15)
85 (Притчи 17:14)
86 (Исайя 48:18)
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Ето вижте:

“Видяха Те водите, Боже, видяха Те водите и се уплашиха;

разтрепериха се и бездните. Облаците изляха поройни води;

небесата издадоха глас...” 87

Този стих е вълнуващ. Той е едно чудесно потвърждение на думите на

Апостол Яков:

“Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш; и бесовете

вярват и треперят...” 88

Запомнете:

Бесовете вярват и треперят, само, ако ние вярваме!

Но ако се съмняваме, то и те се съмняват, че Бог е с нас!

Бог трябва да е с нас. Но между Него и човеците винаги е стояла една

бариера. Бариерата на греха. Грехът е този, който като магнит привлича

водите на нечестието. Ето защо, ако искаме никога да не ни нападат тези

води, нека бъдем вдъхновени от Давид, който дава пътя за съвършена

защита:

“Признах греха си пред Тебе, и беззаконието си не скрих;

рекох: Ще изповядам Господу престъпленията си; и Ти прости

вината на греха ми. Затова нещо нека Ти се моли всеки благочестив

на време, когато може да се намери то; наистина, когато големите

води преливат, те няма да стигнат до него...” 89

Разбираме ли, че грехът дава “карт-бланш” на демоните на Сатана,

докато праведността е непреодолима преграда пред тях. Никакви големи

води няма да дойдат против човек, който е в изправни отношения със своя

Създател. Вярата в Исус е Съвършена сигурност за човека. Тя му дава

божествено покритие, облича го като пашкул със Светлина и Любов. И не

казва ли това категоричният стих от псалома:

“Ако не беше Господ с нас, когато се надигаха човеци против

нас, тогава те биха ни погълнали живи, когато яростта им пламтеше

против нас, - тогава водите биха ни потопили, пороят би преминал

87 (Псалом 77:16-17)
88 (Яков 2:19)
89 (Псалом 32:5-6)
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върху душата ни, - тогава надигнатите води биха преминали върху

душата ни...” 90

Слава на Бог за Неговата Любов и Милост!

Слава на Исус за Небесната щедрост и Благодат!

Нека продължа още малко с тази тема. Съществуват едни грандиозни

творения на водите под простора, за които не мога да не спомена. В

“Битие” се казва:

“И Бог създаде големите морски чудовища...” 91

Тук няма да размишлявам за китове, акули или октоподи. Чудовището

е нещо, което всява респект и почит у всички останали зверове и твари. В

един от псалмите се казва:

“Ето голямото и пространно море, гдето има и безбройни

пълзящи животни, животни малки и големи. Там плуват корабите;

там е и чудовището, което си създал да играе в него...” 92

Под този стих е отбелязано, че това чудовище е Левиатанът, за който

се говори и в “Книгата Йов”. Искам да знаете, че ако има някой, който да е

най-силен и най-противен на Бога, то това е Левиатан! За него пророкува

пророк Исайя, като каза:

“В оня ден Господ с лютия, и великия, и якия Си нож ще

накаже Левиатана, бързия змей, да! Левиатанът, извиващия се

змей, и ще убие змията, която е в морето...” 93

А в Асафовото поучение се казва:

“Бог е от древността Цар мой, Който изработва избавления

всред земята. Ти си раздвоил морето със силата Си; Ти Си смазал

главите на морските чудовища. Ти Си строшил главите на Левиатана,

дал Си го за ястие на людете, намиращи се в пустинята...” 94

За да разберете какво е Левиатанът, то помислете върху факта, че е

чудовище. Възможно най-голямо морско чудовище.

Представяте ли си какъв апетит ще има подобно чудовище?

Колко милиони човешки души ще бъдат нужни, за да го нахранят?

90 (Псалом 124:1-5)
91 (Битие 1:21)
92 (Псалом 04:25-26)
93  (Исайя 27:1)
94 (Псалом 74:12-14)



50

Ето в това отношение водите под простора създадоха условия за най-

смъртоносното чудовище, убиващо не плътта, но духа и душата на човека.

Запомнете:

Чудовището символизира религиозната и окултна власт на Сатана,

тоест, всички заблуди и измами, които карат човека да възприема Сатана

като бог. Всички религии по лицето на земята са глави на Левиатана.

Псаломът казва за Бог:

“Ти си строшил главите на Левиатана! Дал си го за ястие на

людете, намиращи се в пустинята...”

Всички онези човеци, които не познават Исус като свой Спасител,

живеят в пустинята на света. Тяхно ястие е не Новият Завет, но мръсните

идеологии на Сатана, вкарващи хората под властта на някоя от главите на

Левиатана. Изпращайки Своя Единороден Син на този свят, Бог всъщност

строши главите на многоглавата религиозна ламя, гълтала до този момент

милиони души. Запомнете:

Религиите на този свят са много, но Бог е един и Той не е религия!

Бог никога няма да постави Славата Си и Величието Си под един

знаменател с дявола!

Именно затова Исус Христос не е религия, но Истина!

Ако до този момент сте мислили, че Бог е религия, то не аз, но Святият

Дух ви казва:

“Освободете умовете си от този предразсъдък! Боговете на

племената са нищожества, а Бог Йехова е направил небесата!

Религия могат да бъдат само водите под простора, които всячески

се стремят да погълнат човешката душа!...”

Когато Исус дойде на този свят, Той знаеше, че Му предстои да излезе

на битка с Левиатана. В една от главите на този звяр стояха фарисеите и

бълваха с устата си смърт и беззаконие. Те не разбираха, че са в плен на

чудовището. Те не виждаха това, но Исус го виждаше и затова каза:

“Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но

друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк

Йон. Защото както Йон беше в корема на морското чудовище три
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дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята

три дни и три нощи...” 95

Много хора смятат, че пророк Йон бе погълнат от кит. Но виждате ли,

че Исус нарича този кит “морско чудовище”. Пророк Йон не е Джепето

от известната книга “Пинокио”, та да се намира в корем на кит.

Изразявайки бунт и непокорство спрямо Бога, Йон всъщност попадна под

властта на дявола, под религиозния му дух. За повечето от нас е известно,

че центърът на духа се намира в областта на корема. Когато Библията дава

информация, че пророк Йон е в корема на морското чудовище, тя ни дава

да прочетем и молитвените думи на пророка, който казва:

“Из вътрешността на преизподнята извиках и Ти чу гласа ми...”
96

Когато Йон казва тези думи, той има предвид точно това, което казва.

Непокорството на Йон спрямо Божията повеля го постави като мишена на

Левиатана и последният го погълна. Ето защо Исус прави съпоставка с този

пророк, за да каже, че битката Му не е с човеци, но с цялата религиозна

власт, с всички небесни, земни и подземни сили на Сатана. Мислили ли

сте, че ако Исус Христос има Свое духовно Тяло, сиреч, Църквата, Сатана

ще остане без подобно тяло?

“Но кое е неговото тяло?” - ще попита някой.

Духовното тяло на Сатана е Левиатанът! Той събира в себе си всички

религии, философии и окулт, изобличени от Божието Слово!

Да бъде победено това тяло не е човешки, но Божий приоритет. Дори

праведният Йов усети боят от Левиатана върху душата си, дошъл чрез

словото на тримата сатанински служители. Тогава Бог му каза:

“Можеш ли прониза кожата му със сулици, или главата му с

рибарски копия? Тури ръката си на него; спомни си боя, и не прави

вече това. Ето, надеждата да го хване някой е празна; даже от

изгледа му не отпада ли човек? Няма човек, толкова дързък, щото

да смее да го раздразни...” 97

95 (Матея 12:39-40)
96 (Йон 2:2)
97 (Йов 41:7-10)
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Може ли човек да отиде в някоя джамия в Иран и да изрече хула

против Мохамед? И ще остане ли жив след това?

Нека да знаем, че Църквата не е призвана да дразни Левиатана, но да

го побеждава чрез Словото на Истината, като измъква от властта му

повярвалите във маските на Сатана! И ако вярата в Исус е тази, която

прави Тялото Христово, то какво създава и държи тялото на Сатана?

Падналият херувим се гордее с духовното си тяло. Вижте стиха, показващ

това в “Книгата Йов”:

“Той се гордее с наредените си люспи, съединени заедно като

че ли плътно запечатани; едната се допира до другата така щото ни

въздух не може да влезе между тях; прилепени са една до друга,

държат се помежду си тъй щото не могат да се отделят...” 98

По-нагледна илюстрация за фанатизъм от тази аз никъде не съм

откривал. Фанатизмът свидетелства за категорично прегорени мостове

между сърцето и ума, тоест, за пълен контрол на демона над човека.

Силата на Сатана е във фанатизма на хората, които владее!

Фанатизмът е  лепило, което плътно запечатва човеците в поклонение

към образа на звяра!

Само Божията Любов в Христос може да изтръгне човек от тежкото му

състояние.

Запомнете това!

Само Божията Любов!

Понеже нищо друго, но само тя възстановява мостовете между сърцето

и ума, като съживява съвестта. Фарисеите в някогашен Израил бяха

фанатици. Те гледаха, но не виждаха, слушаха, но не чуваха. Но ето, че се

появи един Апостол Петър, който извика на всеослушание, бидейки пълен

с Божията Любов:

“И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че Тогова Исуса,

Когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и Помазаник.

Като чуха това (слово проповядвано с Любов) те, ужилени в сърцата

си, рекоха на Петра и на другите апостоли: Какво да сторим, братя?

А Петър им рече: Покайте се...” 99

98 (Йов 41:15-17)
99 (Деяния 2:36-38)
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Виждате ли какво извърши Божията Любов?

Тя накара смъртни врагове да се нарекат “братя”!

Бъдете вдъхновени от това! Вземете сила от този пример!

И тогава водите под простора ще бягат от вас, защото в сърцата ви ще

бликат вълните на Духа, готови да дарят Живот, Любов и Победа на всяка

човешка душа. Нека Бог ви благослови с тези истини!
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V. СЕМЕНА, ДЪРВЕТА И ТРЕВИ

В тази тема пристъпвам към разглеждането на един от най-важните

аспекти на Божията Промисъл, на Спасението от Бога, което е чрез Слово

и чрез вяра. В стиха от “Битие” Бог казва:

“Да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и

плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе

да е в него на земята; и стана така. Земята произрасти крехка

трева, трева, която да дава семе, според вида си, и дърво, което да

ражда плод, според вида си, чието семе е в него; и Бог видя, че

беше добро. И стана вечер, и стана утро, ден трети...” 100

Нека се убедим колко дълбока е Божията Промисъл, като се спрем на

едни чудесни Божии думи, записани в “Книгата на пророк Исайя”. Ето

какво казва Бог чрез слугата Си:

“Защото както слиза дъждът и снегът от небето, и не се връща

там, но пои земята и я прави да произрастява и да напъпва, та дава

семе на сеяча и хляб на гладния. 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...” 101

Разглеждайки не Творческата, но Спасителната Воля на Бога, ние ще

видим, че в началото Създателят заповяда Словото Му да стане явно за

човеците. Именно Божието Слово бе онази крехка, семеносна трева, която

дава семе според вида си. Именно вярата в Бога бе онова плодоносно

дърво, което ражда плод според вида си. Аз ще разгледам тези откровения

в първата част на тази тема, но сега нека се спрем на другото, което

заповяда Бог. Ето Неговите думи:

“А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици, и

на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам всяка

зелена трева за храна; и стана така...” 102

100 (Битие 1:13)
101 (Исайя 55:10-11)
102 (Битие 1:30)
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Вярвам, че не сте забравили откровенията от предишната тема. Там

вие се убедихте, че войнствата на Сатана са оприличени на земни зверове,

въздушни птици и пълзящи гадини. Те също ще се хранят, но не със

семеносната трева, сиреч, Словото на Бога, а с една друга зелена трева.

Този стих в “Битие” е несъмнено и само строго духовен. Плътското му

разбиране ще ни изправи пред много въпросителни. Например:

Как да се обясни факта, че Бог заповяда зверовете да ядат зелена

трева, а голяма част от тях са кръвожадни, тоест, хранят се с месо? Бог ли

сбърка в преценката Си или зверовете престанаха да Му се подчиняват?

Не! Бог не е сбъркал! Достатъчно е да прочетете предупреждението

Му, което Той отправи към Ной и синовете му. Ето какво гласи то:

“А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам;

от всяко животно ще я изискам; и от всеки човек, да! От брата на

всеки човек ще изискам живота на човека...” 103

Бог няма да съди и изисква от животни без свободна воля, защото

инстинктите, положени в тях, са под Божия контрол. Бог ще съди и наказва

демоните, които воюват против кръвта, сиреч, живота на човека. Бог ще

съди и наказва човеците, поставили се в услуга на демоните и станали

техни слуги. Следва въпросът:

Каква е Божията присъда над нечестивите?

Отговорът е:

Именно зелената трева!

За нея ще разсъждавам след като разгледам семеносната трева и

плодоносното дърво. А сега нека да насоча вниманието ви към семеносната

трева.

103 (Битие 9:5)
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1. СЕМЕНОСНАТА ТРЕВА

В Спасителната Божия Промисъл този трети ден бе ден, в който Бог

заповяда Неговата Воля да стане явна за човеците, като Слово, като

Свещено Писание, даващо семе на Сеяча и Хляб на гладния, защото:

“Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза

от Божиите уста...” 104

В по-предишни разсъждения вече говорих, че Христос е последният

Адам, което от само себе си подсказва, че Църквата е последната Ева. На

тези последни Адам и Ева Бог заповяда:

“Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на

цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно

дърво; те ще ви бъдат за храна...” 105

В една Своя изповед Исус каза:

“Моята храна е да върша волята на Онзи, Който Ме е пратил, и

да върша Неговата работа...” 106

Така разбираме, че семеносната трева, която бе храна за последния

Адам, е Волята на Небесния Отец, Неговото Свещено Слово, дадено на

човеците. Тук ще разгледам в по-голяма пълнота това Слово, тоест, тази

семеносна трева. В стиха от “Исайя”, който вече цитирах, се казва, че

Божието Слово ще даде семе на Сеяча и Хляб на гладния.

Кой беше Този Сеяч?

Ето вижте отговора в “Евангелието от Матея”:

“Сеячът на доброто семе е Човешкият Син; нивата е светът,

доброто семе, това са чедата на царството; а плевелите са чадата

на лукавия...” 107

Разбирате ли как Бог гледа на Словото Си? Разбирате ли, че Божието

Слово е дадено с цел да преобрази вътрешно всеки човек, така щото

вярващият в Бога да се чувства част от това Слово, негово добро семе?

104 (Матея 4:4)
105 (Битие 1:29)
106 (Йоан 4:34)
107 (Матея 13:37)
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Когато приемаме с пълна вяра думите на Исус, делата на Исус,

примера на Исус, тогава позволяваме на Бог да ни преобрази със

Светлината на Своя Единороден Син. Другото, което искам да забележите,

е, че Исус е не само Сеячът, но и Хлябът на гладните. Защо? Отговорът е:

Защото така, както Словото стана плът, семената се превърнаха в

Хляб!

Целият Стар Завет, който Бог даде на Израил, бе семеносна трева. Във

всяка от неговите книги заблестяваше скъпоценната Светлина на едно

Семе - Исус Христос. Така всички тези семена, тези велики откровения за

Божия Син, в Новия Завет се превърнаха в Хляб. Хляб, за който Исус каза:

“Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манната в

пустинята и все пак измряха. Тоя е хлябът, който слиза от небето,

за да яде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е

слязъл от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее довека; да!

И хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът (която Аз ще дам) за

живота на света...” 108

Запомнете: Да се храните със семеносната трева, дадена от

Всевишния, това значи вярата ви да я превърне в Хляб на Живот! Бог иска

да приемем не едно или друго от Личността на Исус. Бог иска да приемем

пълнотата на Христовата божественост, Неговата Любов. Неговите Път,

Истина и Живот. Тогава ние ядем Хляба, слязъл от Небето, за да имаме

Вечен Живот. Исус казва:

“Както живият Отец Ме е пратил, и Аз живея чрез Отца, така и

онзи, който се храни с Мене, ще живее чрез Мене...” 109

Тайната на успешния християнски живот се крие в това доколко се

храниш с Хляба на Живота. Изобилната храна ще ти даде изобилна сила и

ти ще експлодираш в мощ и помазание, защото Животът в тебе ще бъде

Христос. Забравиш ли да общуваш с Неговата божественост и пълнота,

тогава ще се намериш в стиха от псалома, където е записано:

“Поразено е сърцето ми и изсъхнало като трева, защото

забравям да ям хляба си...” 110

108 (Йоан 6:48-51)
109 (Йоан 6:57)
110 (Псалом 102:4)
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Искам да знаете един духовен принцип, който действа в абсолютна

ненарушимост. Това е принципът, че ако не се храниш със семеносната

трева, много скоро ще изсъхнеш като зелена трева! Защо? Защото:

“...се възродихте не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието

слово, което живее и трае до века. Защото: “Всяка твар е като

трева, и всичката й слава като цвят от трева; тревата изсъхва и

цветът й окапва, но Словото Божие трае до века”, и това е словото,

което ви е благовестено...” 111

Разбирате ли, че семето в тревата говори за нейната вечност и

непреходност. Семето е “зародиш”, съдържащ в себе си бъдещето на

Живот, готов да се развие, когато бъде посято това семе. Докато зелената

трева изсъхва, понеже в нея няма семе, няма Божие благоволение. А че

Свещеното Писание е неизчерпаема съкровищница от Божии семена е ясно

от това, че двадесет века то се сее, пониква и дава съвършени плодове в

сърцата на хората. Бог иска да види в нас не нещо друго, но глад за

Словото Му, жажда за Присъствието Му. И тогава сме блажени, защото

Господ Исус казва:

“Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще

се наситят...” 112

Друга важна особеност от Божията Воля е тази, че Бог иска винаги да

сеем семената Му, да проповядваме благовестието на всяка твар. Защото

можем ли да си представим, че някой иска да пожъне, ако преди това не е

посял. Ние трябва щедро да сеем, за да пожънем щедра реколта. Това не е

Божие, а наше задължение. В една от притчите Си Исус показва характера

на Небесния Отец с думите Му към ленивия слуга:

“Зли и лениви слуго! Знаел си, че жъна гдето не съм сеял, и

събирам, гдето не съм пръскал...” 113

Цялото Спасение, което Исус извърши за човешкия род, се реализира

с една неуморна, постоянна благовестителска работа, която е причина и

ние самите да сме в Господната ръка, вършещи Божията Воля. Последното

111 (1 Петрово 1:23-25)
112 (Матея 5:6)
113 (Матея 26:26)
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важно нещо от Божията Воля е напояването на семената. Апостол Павел

казва в “Първото послание към Коринтяните”:

“Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте...” 114

Бих обърнал стиха така:

Господ прави да расте, когато някой е насадил, а друг е напоил!

Семето винаги има една цел - да порасне. Но за да има силен и

благословен растеж то трябва да бъде поливано.

Какво искам да кажа?

Не е достатъчно да кажеш на някого да повярва в Исус! Ти трябва да

го напоиш с Исус! Сърцето на човека трябва да бъде напоявано с помазано

Божие Слово, с чисти и бистри води от Духа на Истината. Исус казва:

“И 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...” 115

Погледни на сърцето си и виж, че то е чаша, която Святият Дух пълни

със Своето животворящо присъствие! Вземи от този Живот в себе си и

започни да напояваш хората! Тогава те ще имат благословен растеж, а ти

никак няма да изгубиш наградата си в Небесното Царство на Господа.

Нека така да приключа със семеносната трева и да продължа нататък

към размишленията за плодоносното дърво. То ще бъде следваща точка от

размишленията върху тази тема.

114 (1 Коринтяни 3:6)
115 (Матея 10:42)
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2. ПЛОДОНОСНОТО ДЪРВО

(ДЪРВОТО НА ЖИВОТА)

Ето, че ви предстои да напълните сърцата си с най-прекрасните

дълбочини на Святия Дух. Дълбочини, които Той иска да усвоите, за да

бъде Животът във вас отражение на Христовото Съвършенство и пълнота.

Нека отново припомня Божиите думи в Битие:

“Да произрасти земята...и плодоносно дърво, което да ражда

плод, според вида си, чието семе да е в него на земята; и стана

така. Земята произрасти... и дърво, което да ражда плод, според

вида си, чието семе е в него; и Бог видя, че беше добро...” 116

Забележителното в стиха е фактът, че “семето е в него на земята...”

Какво се има предвид? Именно това, че Семе от Бога ще слезе на земята,

за да даде Живот на едно Дърво. Това Семе ще заяви за Себе Си:

“Аз съм истинската лоза, и Отец Ми е земеделецът...” 117

Отец беше Този, Който пося Семето на земята, тоест, изпрати Го на

земята, за да се роди според Волята Му плодоносно Дърво, което ражда

плод, според вида си. Исус ще заяви на клоните на това Дърво:

“В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така

ще бъдете Мои ученици...” 118

Така разбираме, че Дървото, което дава плод, е Църквата. И това

Дърво ще черпи своите жизнени сокове от Духа, Който го е насадил. То ще

се проявява с копнежа на Духа.

 “А копнежът на Духа значи живот и мир...” 119

Единственото място на този свят, където можем да се чувстваме като

Адам преди грехопадението, е да намерим себе си като клони от Дървото

на Живота, от Църквата на Исус Христос. Исус предупреди:

“Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат

при дървото на живота, и да влязат през портите на града...” 120

116 (Битие 1:11-12)
117 (Йоан 15:1)
118 (Йоан 15:8)
119 (Римляни 8:6)
120 (Откровение 22:14)
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Ние няма да можем да влезем през Портите на Града, ако не сме

получили право да дойдем при Дървото на Живота.

А какво значи да получим това право?

Словото казва за Исус:

“А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда,

сиреч, на тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от

кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога...” 121

Да вярваш в Христос - това значи да имаш постоянен достъп до

Дървото на Живота и да бъдеш част от това Дърво!

Разглеждайки в пълнота Дървото на Живота, Бог ми даде за него

поглед като към три дървета, раждащи плодове според вида си. Тези три

дървета са все онова плодоносно Дърво, записано в първа глава на

“Битие”, в Книгата на Живота.

Кои са тези три дървета?

Ето, вижте ги:

А) Дървото като Лоза, тоест, Животът в Учението на Исус.

Б) Дървото като Маслина, тоест, Животът в Помазанието от Исус.

В) Дървото като Смокиня, тоест, Животът като Изобилие от Исус.

Нека започна поотделно тяхното разглеждане.

121 (Йоан 1:12-13)
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А) ДЪРВОТО КАТО ЛОЗА ИЛИ ЖИВОТЪТ В УЧЕНИЕТО НА ИСУС

Има едни незабравими думи на Исус, които Той изрече по време на

Своята вечеря с учениците Си. Спомнете си, че Той наля вино в чашата,

благослови я и им даде да пият, като каза:

“Това е Моята кръв на новия завет, която се пролива за

мнозина. Истина ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата

до оня ден, когато ще го пия нов в Божието царство...” 122

Виждате ли, че освен като Своя кръв, Исус оприличи виното и като

плод на Лозата. Това несъмнено иде да покаже, че в нас ще протича

Небесната кръв на Исус, която не само, че ще ни очиства, но ще ни

направи и плодоносни. Така, както Лозата дава Плода си и от него се

прави вино, така и ние, като части на Христос, ще даваме плодовете си и

от тях Земеделецът Бог ще направи ново вино, което да даде на целия

свят. Исус ни казва:

“Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих.

Пребъдвайте в Мене и Аз във вас. Както пръчката не може да даде

плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не

можете, ако не пребъдете в Мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките;

който пребъдва в Мене и Аз в него, той дава много плод; защото,

отделени от Мене, не можете да сторите нищо...” 123

Бог иска не просто да бъдем с Исус, но да пребъдваме в Него.

Какво значи това? Знаете ли колко много човеци биват поставяни на

Лозата, за да бъдат с Исус, и колко малка част от тях пребъдват в Него?

Да вярваш в Исус не е само да се радваш на Спасението, което ти дава

Той. Има нещо ценно, което Бог иска да направиш, нещо, което Той ти

дава условия, за да сториш. И това ценно нещо е Плодът, гроздето, което

ти ще родиш, за да послужиш по съвършен начин на Земеделеца Бог.

Животът в Исус е продуктивност. Святият Дух, Който идва да живее в теб,

желае да раждаш плодове. Колкото повече - толкова по-добре. Ти няма

веднага да започнеш да раждаш големите плодове. Ще мине време. Но

122 (Марк 14:24-25)
123 (Йоан 15:3-5)
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знай, че дори малкият плод в теб няма да убегне от погледа на Бога. Исус

казва:

“Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и

всяка, що дава плод, очистя я, за да дава повече плод...” 124

Виждайки малкия ти Плод, Бог ще ти очисти, за да дадеш по-голям, а

виждайки големия, ще те изпълни със Святостта Си, за да дадеш

Съвършени Плодове.

Запомни, че Животът, който имаш от Исус, е Живот на служение към

Исус! Ти живееш, когато служиш на Бога, защото тогава Неговият Свят Дух

протича през теб без да се задържа.

Спомни си колко добре го е казал Спасителят:

“Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си

за приятелите си...” 125

Когато даваш живота си за приятелите си, тогава свидетелстваш на

Бога, на ближните си и на себе си, че раждаш Плодовете на Истинската

Любов! Онези, които не дават плод, никога не остават на Лозата, защото

връзката с Нея е животворящият Свят Дух. Не даваш ли плод, ти всъщност

си дефектна пръчка, която няма място на Дървото на Живота. Мястото се

отстоява с пребъдване, а не с добри пожелания и обещания. Последните са

вопли на суха пръчка, която има само една съдба:

“Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като

пръчка; и събират ги та ги хвърлят в огъня, и те изгарят...” 126

Като пръчки от Истинската Лоза Бог иска от нас винаги да раждаме

плодове, в които да блика учението на Исус Христос - новото вино,

бълбукащо в новите ни мехове.

124 (Йоан 15:2)
125 (Йоан 15:13)
126 (Йоан 15:6)
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Б) ДЪРВОТО КАТО МАСЛИНА ИЛИ ЖИВОТЪТ, КАТО ПОМАЗАНИЕ

ОТ ИСУС

Една от най-прекрасните привилегии, която човек може да има в

живота си, е помазанието от Всевишния Бог. Да се движиш от Слава в

Слава и от Сила в Сила, да сваляш божественото присъствие на земята -

ето това е върхът, стремежът по който ще те направи дързостен и угоден

на своя Бог. В Библията е записан животът на много помазани Божии

човеци. Един такъв човек беше цар Давид. Той се движеше с Божието

помазание и Бог го засвидетелства като мъж по Сърцето Си. Обичам

изповедите на този Божий слуга. В един от псалмите Давид каза за Бог:

“Помазал Си с миро главата ми; чашата ми се прелива...” 127

А в друг псалом Давид направо възкликва:

“...аз съм като маслина, която се зеленее в Божия дом;

уповавам на Божията милост от века и до века...” 128

Защо именно като “маслина” се вижда Давид?

Какво представлява маслината?

Преди всичко - това е дърво, от чиито плодове се произвежда най-

качественото масло - зехтинът. Когато в Стария Завет някой биваше

помазан за Господна работа, то това показваше Божие одобрение и

благоволение в избора му. Днес Бог иска да има Свои помазаници, за да

провежда мощно Волята Си по света. Ако отворим “Книгата на пророк

Захарий” ще прочетем, че се говори за две личности, като за “маслинени

клончета”. Ето какво се казва за тях:

“И втори път отговорих като му казах: Какви са тези две

маслинени клончета, които през двете златни цеви изпразват из

себе си маслото като злато? А той в отговор ми рече: Не знаеш ли

какви са те? И рекох: Не зная, господарю мой. Тогава каза: Те са

двамата помазани, които стоят при Господаря на целия свят...” 129

Божието Слово ни дава знание за тези две личности, че са пророк

Моисей и пророк Илия. Те са, които се явяват на Исус при Неговото

127 (Псалом 23:5)
128 (Псалом 52:8)
129 (Захария 4:12-14)
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преобразяване. Те са, които ще пророкуват по време на Голямата Скръб.

За нас обаче е по-важно да разберем, че Словото ги оприличава на

“маслинени клончета”, които изпразват из себе си маслото като злато.

Казано по точно - те освобождават съвършено протичането на Божието

помазание чрез тях и през тях!

Христовата Църква е като едно маслинено дърво. Всички нейни клони

имат помазанието на Бога и трябва да го проявяват. Апостол Йоан казва:

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

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

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

пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите...” 130

И тук, както при примера с Лозата, виждаме, че Божията Воля е да

пребъдваме в Исус, тоест, да сме клони, даващи Плодове. Словото казва:

“...помазанието остава във вас...”

Виждате ли, че то е нещо дадено и неизменно за Църквата. Всяка

дейност на християните трябва да бъде с помазание. Ние можем да бъдем

маслинени клончета, които изпразват из себе си помазанието като Слово

от Бога. Има обаче някои важни принципи, които трябва да спазваме, като

клони от Маслината. Знание за тези принципи ни дава Апостол Павел.

Нека ги видим:

Първо: Святостта

“...ако коренът е свят, то и клоните са святи...” 131

 Святостта и помазанието вървят ръка за ръка. Помазанието е свидетел

на Святостта. Исус е Коренът и Той е Свят. Сам Той казва за Себе Си:

“Аз съм коренът и потомъкът Давидов...” 132

Ето защо първо в нас ще се прояви Неговата Святост и чак тогава -

плодовете й. Не можем да очакваме помазание, когато греховете ни ни

държат в конфликт със Святия Дух. Апостол Павел казва, че Коренът е

Свят, а не, че е помазан, което иде да покаже, че не помазанието води до

Святост, но Святостта води до помазание! Загубата на помазание винаги

означава, че Бог Святи Дух казва:

130 (1 Йоаново 2:27)
131 (Римляни 11:16)
132 (Откровение 22:16)
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“Тук се появи грях и той е бариера за Моето потвърждаващо

Присъствие!”

Второ: Отговорността

“...но ако някои клони са били отрязани и ти, бидейки дива

маслина, си бил присаден между тях и си станал съучастник с тях в

тлъстия корен на маслината, не се хвали срещу клоните; но ако се

хвалиш, знай, че ти не държиш корена, а коренът тебе...” 133

Помазанието от Бога е не само одобрение, но и отговорност. В едно

дърво има както по-дълги, така и по-къси клони. По-дългите клони ще

родят голям Плод, по-късите по-малък. Характерен похват от стратегията

на дявола е да атакува по-дългите клони, създавайки в тях чувство за

незаменимост или недостижимост. Тогава подобни клони могат да изпаднат

в състояние на самовъзвеличаване, забравяйки, че не те държат Исус, но

Исус държи тях. Никога не казвайте:

“Моето помазание е по-добро и по-силно от твоето!”

Никога не забравяйте, че освен вас на Маслината има и хиляди други

клони - всеки с плода си и призванието си. Запомнете:

Клонът, дал десет плода, е толкова одобрен от Бога, колкото и клонът,

дал един плод, защото и в двата случая причина за плода е Коренът!

Спомнете си Христовата притча за условените работници. Едните

работиха цял ден, друга част - половин ден, а трети - само един час. Но на

всички тях Стопанинът плати еднакво. Днес е време, когато мнозина от

първите ще станат последни, именно защото са започнали да се хвалят

срещу клоните и са пуснали в сърцата си отровата на гордостта. Най-

доброто, което можем да направим като клони от Маслината, е да обучим

душите си в смирение, в отдаване Слава на Исус за всеки успех на нашето

служение, защото колкото повече клонът отдава Слава на Корена, толкова

повече жизнени сокове ще се вливат в него, за да роди плодовете си!

Изгонете всяко главозамайване от успехи, всяка хвалба от човеци,

всяко егоистично въображение, всяко самоуспокояване и задоволство,

всеки дух на свръхдуховност и комфорт, за да може Исус да ви употребява

постоянно на този свят.

133 (Римляни 11:17-18)
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Трето: Вярата

“Но ще речеш: Отрязаха се клони, за да се присадя аз. Добре,

поради неверие те се отрязаха, а ти поради вяра стоиш. Не

високоумствай, но бой се...” 134

Няма по-убедително доказателство за вяра от помазанието, с което

вършим делата си. Липсата на помазание е липса на вяра. Много често

християни не могат да разберат защо липсва помазанието, когато вярват,

че Исус Христос е Господ и Бог. Отговорът е:

Защото помазанието не е въпрос само на вяра, но на утвърдена вяра!

Спомнете си думите, с които Исус се обърна към Петър. Христовият

последовател имаше вяра, но бе нужно още нещо към нея. Нека прочетем

какво:

“Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее

като жито; но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра; и ти,

когато се обърнеш, утвърди братята си...” 135

Обръщане - ето това е нужно на вярата, за да бъдем утвърдени и

изпълнени с помазание. Бог е Любов. И Неговата Воля е да проявяваме

Любовта Му. Ако вярата ни е достъп до Извора, ние не можем да служим на

Исус с достъпа. Достъпът само дава възможност за служение, но сам той не

е служението! Служението е да вземем води от Извора и с тях да напоим

ближните! Апостол Яков ни пита:

“Изворът пуща ли от същото отверстие сладка и горчива вода?

Възможно ли е, братя мои, смоковницата да роди маслини, или

лозата смокини? Така също не може солена вода да дава сладка...” 136

Помазанието ни е свидетелство, че вярата е толкова силна, щото е

дала вход само и единствено на Божията Сила, Воля и Слово. Започнат ли

от сърцата ни да излизат различни води, то значи, че не е настъпило онова

обръщане на вярата ни, което да ни даде разбирането, че ние не вярваме

заради самата вяра, но вярваме, за да се изпълним с Божията Любов!

И накрая - нека дълбоко в сърцата си да приемем основата за

помазание, изречена от Апостол Петър:

134 (Римляни 11:19-20)
135 (Лука 22:31-32)
136 (Яков 3:11-12)
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“Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на

друг като добри настойници на многоразличната Божия благодат.

Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии

словеса; ако служи някой, нека служи като такъв, който действа

със силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез

Исус Христос, Комуто е славата и господството до вечни векове.

Амин...” 137

Да действаме чрез Силата, която ни дава Бог - ето това значи да

пребъдваме като клони от маслината, които изпразват маслото през себе

си като злато.

137 (1 Петрово 4:10-11)
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В) ДЪРВОТО КАТО СМОКИНЯ ИЛИ ЖИВОТЪТ КАТО ИЗОБИЛИЕ

ОТ ИСУС ХРИСТОС

В “Евангелието от Йоан” Исус заявява едни думи, които ще дадат

откровение за Църквата, като Смокиня. Той казва:

“Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно...” 138

С вяра в Името на Исус вие имате много повече от онова, което бихте

могли да си представите. Бог дава не малко, не достатъчно много, но

изобилно много. И това Небесно изобилие се символизира с един плод,

който е шампион сред останалите плодове по изобилието, което има в себе

си. Този плод е смокинята. Вземете една смокиня, разрежете я, и ще

видите, че по брой на семената вътре в плода,тя няма подобна на себе си.

Може би само нарът може да я конкурира. Ето защо Бог сравнява Църквата

Си именно като смокиня, за да засвидетелства на всички, че никой друг

народ, освен Божият, няма такова благоволение върху себе си, такова

изобилие и пълнота. Нека сега се спрем върху най-отговорните думи, с

които Исус предупреди Църквата Си:

“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...” 139

Каква е тайната в това предупреждение?

То е свързано с последното време, когато ще настъпи Второто

пришествие. Истината е, че през своето духовно развитие Църквата щеше

да премине през различни духовни сезони. Дълго време тя нямаше да има

нито плодове, нито листа. Но ето, че един нов сезон от Бога щеше да

въздейства върху Смокинята, така щото клоните й да омекнат и да развият

листа. Има разлика между листата и плодовете, която трябва да разберем.

Когато погледнем на едно дърво, то ще направи впечатление, че първо се

явяват листата, а чак след тях и Плодовете. Това показва, че листата

служат за създаване на Плодовете, а не Плодовете - за листата. Чрез

листата си едно дърво фотосинтезира, тоест, усвоява слънчевата светлина,
138 (Йоан 10:10)
139 (Матея 24:32-33)
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като я синтезира във вид на сила, нужна за растежа на дървото. Така и

Църквата има своите листа от Бога. Чрез тях тя усвоява Светлината на Бог

Святи Дух, като я превръща във Сила на всяко служение. Така разбираме,

че дарбите на Святия Дух са листата на дървото, които служат за

създаване на Плодовете!

Исус предупреждава, че клоните на Смокинята ще омекнат и ще се

развият листа. Това иде да покаже, че през дългия период на един тежък

духовен сезон, Църквата нямаше да има действие на дарби. Религиозният

дух на Сатана щеше да попари дарбите и Дървото, векове наред, да бъде с

голи клони, замръзнали от традиция, догми, канони и гибелен еретизъм.

Сезонът, с който Бог извика промени в Църквата, положи Протестантската

Реформация, чиято кулминация настъпи с възраждането на дарбите на

Святия Дух, тоест, с харизматичното обновление.

Харизматичното обновление беше това развиване на листата, което

дойде благодарение на омекналите клони, тоест, на християнските църкви,

които се освободиха от сковаността и парализата на религиозния дух!

Ние сме поколението, което вижда реализацията на всичко това. Ето

защо сме длъжни да научим притчата от смоковницата. Исус идва скоро и

Той иска да види на Своята Смокиня Съвършените Плодове на Святия Си

Дух. Казах “Плодове”, а не листа! И тук, в това отношение, Животът на

Исус ни дава една притча, едно иносказание. Именно него Исус иска да

научим и имаме предвид. Нека си го припомним:

“А на сутринта, когато излязоха от Витания, Той огладня. И като

видя отдалеч една разлистила се смоковница, дойде дано би

намерил нещо на нея; но като дойде до нея, не намери нищо, само

едни листа, защото не беше време за смокини. И Той проговори,

думайки й: Отсега нататък никой да не яде плод от тебе до века. И

учениците Му чуха това...” 140

Днес по света има много разлистили се смокини, които обаче нямат

плодове. В много църкви действат дарбите на Духа, но ги няма плодовете.

И това се дължи на неправилния фокус към Святия Дух, на погрешния

поглед към дарбите. Запомнете:

140 (Марк 11:12-14)



71

Дарбите на Святия Дух не са служение към Бога, но служение от Бога!

Чрез дарбите не ние служим на Бога, но Бог служи на нас! Целта на

дарбите не е заради самите тях! Целта им е да служат за Съвършена изява

на Любовта! Апостол Павел казва в тази връзка:

“Любовта никога не отпада; другите дарби, обаче, пророчества

ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще

се прекрати. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме; но

когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се

прекрати...” 141

Много християни живеят в един неправилен сезон. Те се концентрират

върху листата и желаят да си останат само с листата. Виждаме в стиха от

“Евангелието от Марк”, че Исус не намери смокини, защото “не беше

време за смокини.” Виновна ли е тогава смоковницата, за да попада под

проклятието на Божия Син? Защо Исус я прокле, след като Сам Той

прекрасно знаеше, че не е време за смокини?

Отговорът е, че Исус искаше от този случай на Живота Му Църквата да

приеме поука и мъдрост. Когато живееш в Святия Дух, ти винаги си в

сезона за раждане на Плодове! Когато си в религиозния дух на Сатана, ти

рискуваш много скоро да изсъхнеш!

Ние често си мислим, че Исус стои в Небето, седнал на Трона Си и

много-много не се вълнува от състоянието на Смокинята Си. Но нека ви

кажа, че Той обикаля по целия свят и познава Своите Си Дървета! И

Негови са тези, които имат не само листа, но и плодове на клоните си!

Нека видим какво стана, когато Исус и учениците Му отново минаха покрай

прокълнатата смоковница:

“И тъй, като минаваха сутринта, видяха смоковницата,

изсъхнала от корен. И Петър си спомни и Му каза: Учителю, виж,

смоковницата, която Ти прокле, изсъхнала. А Исус в отговор им

каза: Имайте вяра в Бога...” 142

Много християни считат, че Исус прокле смоковницата, за да покаже

силата на вярата. Но Бог ми даде друг поглед върху този стих:

Поглед, който показва докъде може да се стигне, ако липсва вярата!
141 (1 Коринтяни 13:8-10)
142 (Марк 11:20-22)
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Дълбокият подтекст на Христовите думи е този:

“Имайте силна вяра в Бога, за да не ви настигне съдбата на тази

смоковница!”

Забелязахте ли как точно е записано в Евангелието, че те “видяха

смоковницата, изсъхнала от корен...”

Нашата вяра не е ли в Корена?

Не е ли Коренът нашият Господ Исус Христос?

Да изсъхнеш от корен – какво значи това?

Това значи да изгубиш и дарбите си, и живота си, неосъзнал, че Бог ти

ги дава, за да раждаш Съвършени Плодове!

Един ден ние ще отидем в Небето, за да живеем там вечно с нашия

Господ Исус Христос. Един ден ще се разхождаме из Небесния Ерусалим,

така, както Адам и Ева се разхождаха в Едемската градина. Но там ние ще

видим не дарби, а плодове! Дарбите са ни дадени само за това време за

преобразувание, когато Съвършеният Образ на Бога иска да ни направи

братя и сестри на Исус. Знаете ли колко много “харизматици” ще се окажат

вън от Исус при грабването?

Ако не знаете, прочетете предупреждението от Божия Син:

“В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! Не в

Твоето ли име пророкувахме, (ето дарбата “пророкуване” - б.а.) не в

Твоето ли име бесове изгонихме, (ето дарбата “разпознаване на

духове” - б.а.) и не в Твоето ли име направихме много велики дела?

(Ето дарбата “вършене на велики дела”) Но тогава ще им заявя: Аз

никога не съм ви познавал; (тоест: Аз никога не открих плодове във вас

- б.а.) махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие... (тоест:

Вие, които никога не сте осъзнали, че Бог дава проявяването на Духа за

обща полза, сиреч, за раждането на Неговите Съвършени Плодове)...” 143

Нека се научим на това, щото във всяка дарба да виждаме Спасение

на човешки души, Любов към хората, радост в Господа, мир в Святия Дух.

Тогава, несъмнено, нашите клони ще раждат Плодовете си. Имайте

дълбоко в сърцата си Истината, че ние имаме Живота на Бога, когато в нас

изобилстват Плодовете на Святия Дух! Те са, които дават Вечния Живот!

143 (Матея 7:22-23)
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Когато дойде Стопанинът, Той ще поиска да прибере Плодовете Си, а

не листата. Листата няма да нахранят никого. Плодовете ще нахранят

всички. Отново ще повторя думите на Исус:

“А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече

омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото...”

Какво ще се случи през това лято? Именно това, че:

“...по смоковницата зреят първите й смокини, и лозята цъфтят

и издават благоухание...” 144

Днес ние живеем в най-благоприятния духовен сезон, идвал някога на

земята. Божията Светлина и топлина се изливат мощно върху Църквата и

тяхното назначение е да се родят изобилия от Плодове, така щото Животът

да извърши генералното си предназначение според Волята на Бога:

“Защото това тленното трябва да се облече в нетление и това

смъртното да се облече в безсмъртие. А когато това тленното се

облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово:

“Погълната (от Живота) бе смъртта победоносно”. О смърте, где ти

е победата? О, смърте, где ти е жилото? Жилото на смъртта е

грехът, и силата на греха е законът; но благодарение Богу, Който

ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Затова,

възлюбени ми братя, бъдете твърди, непоколебими, и

преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в

Господа трудът ви не е напразен...” 145

Никой труд в Господа не е напразен, защото говори с Плодовете си.

Всеки плод на Святия Дух е категорично доказателство, че:

Смъртта на греха бива погълната от Живота на Бога!

И самият призив на Апостола “преизобилвайте всякога” ни показва,

че Божията Воля е смоковницата винаги да ражда Плодове и да развива

листа, тоест, да пребъдва постоянно в сезона на Святия Дух. Аз не вярвам

в слабата реколта или съсухрените плодове. Аз не вярвам, че в Божието

производство може да има неефективност или брак. Помислете върху

следните Божии думи:

144 (Песен на песните 2:13)
145 (1 Коринтяни 15:53-58)
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“В оня ден, казва Господ на Силите, ще поканите всеки

ближния си под лозата си и под смоковницата си...” 146

Тези Божии думи показват, че Бог е видял Своето изобилие върху нас.

Изобилие, с което ще нахраним гладните, Истина, с която ще отваряме

очите на слепите, Любов, с която ще палим сърцата на коравосърдечните.

Църквата на последното време ще бъде Църква на Ел Шаддай, показваща

Небесното изобилие и превъзходство. В каквато и духовна ситуация да се

намираме, каквото и да наблюдават очите ни, какъвто и смут да се опитва

да ни превземе, нека знаем, че Всевишният държи всичко под контрол.

Дървото на Живота тепърва ще ражда Плодове на Вечен Живот и чрез тях

сърцата и душите на всички вярващи ще бъдат изпълнени със Сила и

Любов. Облечете се със самочувствието и радостта на пророка, който ни

заявява:

“Защото, ако и да не цъфти смоковницата, нито да има плод по

лозите, трудът на маслината да се осуети, и нивите да не дадат

храна, стадото да се отсече от оградата, и да няма говеда в оборите,

пак аз ще се веселя в Господа, ще се радвам в Бога на спасението

си...” 147

Чух за първи път слово върху този стих преди няколко години и тогава

не го разбрах. Не разбирах защо трябва да се радвам при това отчайващо

положение на евангелизацията в страната ни. Но сега Бог ми даде поглед

върху този стих. Поглед, който ме накара да прозра, че единствения начин

да разбием тежката духовна опресия и извикаме мощна духовна промяна е

в радостта. Ние може и да не виждаме Лозата, Маслината и Смокинята в

оня библейски вид, който иска Бог, но начина да извикаме Божията

ревност върху нас е да се радваме, да тържествуваме, въпреки духовния

климат. Само така Бог ще издуха религиозните облаци на дявола и над

българската земя ще се излее духовното възкресение. Амин и Амин!

146 (Захария 3:10)
147 (Авакум 3:17-18)
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3. ЗЕЛЕНАТА ТРЕВА

Ако досега говорих за Тревата и Дървото, които дават Вечен Живот, то

не мога да не обърна внимание и на тревата, която Всевишният Бог е

отредил за противниците Си. Още в най-древни времена Божият слуга Йов

забелязва огромната разлика между това, което е под Божие изобличение

и онова, което е под Неговото благоволение. С думите на Йов искам да

направя своя духовен поглед върху зелената трева, за да разберете

напълно какво символизира тя. Ето как започва своя коментар Йов:

“Човекът, роден от жена, е кратковременен и пълен със

смущение. Цъфти като цвят, и се покосява; бяга като сянка и не се

държи...” 148

Първото видимо нещо, което характеризира зелената трева е нейната

кратковременност. Тя не може да пребъдва в Бога. Защо не може?

Най-убедителният отговор, който Библията ни дава на този въпрос, ще

намерим в “Книгата на пророк Исайя”. Ето какво е записано там:

“Глас на един, който казва: Провъзгласи! И отговори се: Що да

провъзглася? - Всяка твар е трева, и всичката й слава като полския

цвят; тревата съхне, цветът вехне; защото дишането Господно духа

върху него; наистина людете са трева! Тревата съхне, цветът вехне,

но словото на нашия Бог ще остане до века...” 149

Когато човек живее в конфликт с Божиите закони, той е като трева.

Той е като един, който върви срещу урагана на Божиите изобличения и

постепенно изсъхва и се смалява, за да отиде в пръстта. Корените на

живота му са много плитки и освен това са в неправилната почва, почвата

на греха и суетата. Да се движиш против Божиите закони - това значи

ежедневно да се подлагаш на изобличението Господно, на проклятията,

изречени против всички, които не желаят да вършат Волята на Бога.

Нужно е на човека нещо повече от това да бъде роден от жена. Нужна е

Сила, която да премахне смущението и кратковременността.

Човек трябва да бъде роден от Бога! Роден отгоре!

148 (Йов 14:1-2)
149 (Исайя 40:6-8)
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Нека си спомним думите на Исус към Никодим:

“Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух,

не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а

роденото от Духа е дух. Не се чуди, че ти рекох: трябва да се родите

отгоре...” 150

Ако ние не сме в Божието Царство, то непременно сме в царството на

дявола, под властта на неговото нечестие. А един от псалмите казва за

нечестивите:

“Скотски човек не знае това, нито го разбира безумен, че

нечестивите изникват като тревата, и всички, които вършат

беззаконие, цъфтят, само, за да се изтребят вечно...” 151

Мнозина човеци виждат цъфтежа на нечестивите и в сърцата им

покълва желание по този цъфтеж. Чудно ли е тогава, че са като скотове?

Ако във вашето желание присъства като самоцел тревата, то помислете кой

се храни с трева. Именно скотовете. Именно животните, лишени от разум.

Копнежът по тази трева е едно властно ехо на Адамовата ни природа, една

наследствена обремененост. Когато Господ Бог изгони Адам от Едемската

градина, Той му каза:

“...проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се

прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и

бодили ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева...” 152

Това Божие проклятие настига човеците и в един момент Бог поглежда

от Небето към тях и казва:

“Духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека; в

блуждаенето си той (човекът) е плът; затова дните му ще бъдат сто и

двадесет години...” 153

От този момент зелената трева започва да изпълва човешкото битие,

да бъде негов смисъл, съдба, копнеж. Дните на човека вече са ограничени,

преброени. А Йов продължава върху тази тема, като казва:

150 (Йоан 3:5-7)
151 (Псалом 92:6-7)
152 (Битие 3:17-18)
153 (Битие 6:3)
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“И числото на месеците му е у Тебе, и Ти Си поставил границите

му, които не може да премине...” 154

Каквото и да прави човекът, вън от Бога той е обречен да изсъхне. В

блуждаенето си, в лишеното си от ясен смисъл съществуване, той е плът.

Ето защо, ако има дума, в чийто смисъл да се заключава битието на

грешника, то тази дума е “суетата”, тоест, напразните усилия да наливаш

от пусто в празно! Колкото и усилия да влага в растежа си, тревата си

остава... трева. Тя е лишена от пребъдване. В нея няма Живот от Духа, но

блуждаене от плътта. Библията е безпристрастно точна и вярна. Псаломът

казва:

“Дните на човека са като трева; като полски цвят, така цъфти.

Защото като преминава вятърът над него, и няма го, и мястото му го

не познава вече...” 155

Затова Всевишният ни даде животворящата алтернатива на

семеносната трева, в която има зародиш и бъдеще. Затова Бог ни даде и

плодоносното Дърво, за да има човекът надежда.

“Защото за дървото има надежда, че ако се отсече, пак ще

поникне, и че издънката му няма да изчезне, даже, ако коренът му

остарее в земята, и ако пънът му умре в пръстта; понеже от дъха на

водата ще поникне и ще покара клончета като новопосадено...” 156

А сега вижте зелената трева не просто като противна на Бога, но като

основен противник на Църквата. Един от характерните прийоми на Сатана

е да противопоставя на Божието Слово извратеността на плътта и плътския

ум. Една притча на Спасителя ще ви даде представа за това:

“Небесното царство се оприличава на човек, който е посял

добро семе на нивата си; но, когато спяха човеците, неприятелят му

дойде и пося плевели между житото, и си отиде. И когато поникна

стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. А слугите

на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро

семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите? Той им каза: Някой

неприятел е сторил това. А слугите му казаха: Като е тъй, искаш ли

154 (Йов 14:5)
155 (Псалом 103:15-16)
156 (Йов 14:7-9)
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да отидем и да ги оплевим? А той каза: Не искам; да не би, като

плевите плевелите, да изскубите заедно с тях и житото. Оставете да

растат и двете заедно до жетва; а във време на жетва ще река на

жетварите си: Съберете първо плевелите, и вържете ги на снопове

за изгаряне, а житото приберете в житницата ми...” 157

Как да разбираме тази притча? Тя е едно предупреждение от Бога.

Исус дойде на този свят и пося Словото на Истината и Живота. Той бе

Сеячът на доброто Семе. Сеейки това Семе Божият Син каза:

“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...” 158

Дълбокият подтекст на тези думи бе:

“Аз ви давам семеносна трева. Тя ще ви бъде за храна. Но има някои

от вас, които не могат да се откажат от зелената трева...”

Плътта нищо не ползва Бога, но затова пък ползва във всичко дявола.

Той бе неприятелят, който пося на нивата своите плевели. Плевели, имащи

за цел да задушават житните класове. Най-точна характеристика за тях ни

дава Апостол Юда който в посланието си предупреди:

“Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били

посочени, че подлежат на това осъждение, нечестивци, (плевели)

които обръщат благодатта на нашия Господ в похотливост и се

отричат от единствения Владетел и Господ наш Исус Христос...” 159

Как стана това обръщане на Благодатта в похотливост?

Именно чрез размяната на Божията Слава със сатанинска мерзост.

Това, което някога сполетя Израил, впоследствие сполетя и Църквата.

Защото Словото казва за израилтяните:

“Те направиха теле в Хорив, и поклониха се на изваян идол;

така размениха Славата си срещу подобие на вол, който яде

трева...” 160

А Апостол Павел предупреди Църквата с думите си за същите плевели:

157 (Матея 13:24-30)
158 (Йоан 6:63-64)
159 (Юдово 4 стих)
160 (Псалом 106:19-20)
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“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...” 161

Не е ли това убедителна илюстрация за нашествието на плевелите? Не

са ли смъртните човеци, птиците, четвероногите и гадините съществата,

които ядат трева? Истинският Божий служител трябва добре да познава

състоянието на нивата си, за да изкорени всеки плевел, тръгнал да

задушава класовете. Един от тези плевели е толкова много разпространен

и толкова много житни класове се задушават от прегръдката му, че не мога

да не спомена за него. Апостол Яков говори за този плевел, като казва:

“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...” 162

Днес има църкви, в които парите диктуват проповедите от амвона,

парите определят отношението към този и онзи, парите се превръщат в

бог. Но Исус с изобличителния Си вятър ще направи да повехнат скоро

всички, които уповават на Мамона, а не на Бога. Божията Любов не търпи

тревата, така, както огънят не може да търпи дървата, сеното и сламата.

(Не говоря за дървета, а за дърва - вторите нямат корен и са отрязани -

б.а.) Затова Апостол Павел казва:

“Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз

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

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

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

злато, сребро, скъпоценни камъни, (благородните неща, които се

изпитват с огъня на Божията Любов) дърва, сено, слама, всекиму

работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви,
161 (Римляни 1:21-23)
162 (Яков 1:9-11)
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понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата

на всекиго каква е...” 163

Зелената трева е уязвима от всяка гледна точка на Божията Любов.

Нейната похотливост, егоизъм, себичност, лицемерие, лукавство, гордост,

злоба, мерзост, ласкателство и двуличие не могат да издържат на изпита

на Божията Любов. В заключение знайте, че зелената трева е преобраз на

всяка воля, била тя плътска или демонична, която стои в конфликт с

Божията Воля. Именно този конфликт я прави да бъде кратковременна и

преходна. А такива стават и онези човеци, които уповават на нея или са

нейни пленници.

163 (1 Коринтяни 3:10-13)
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VI. СВЕТИЛАТА НА НЕБЕСНИЯ ПРОСТОР

Ето, че навлизам в разглеждането на една тема, която още повече ще

ви приближи до познаване програмата на Святия Дух. Вече разбрахме, че

в началото Луцифер съгреши и неговият бунт бе причина “тъмнина да

покрива бездната”. В оня миг Бог заповяда:

“Да бъде Светлина!”

И стана така. Бог нарече Светлината Добро, Истина, Закон, за да

изобличи чрез нея Злото, лъжата, беззаконието. Сега настъпва повратен

момент от Божията промисъл. В началото Бог каза да бъде Светлина, но

сега в четвъртия Си Ден, Той ще заяви нещо друго:

“Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от

нощта...” 164

Спомнете си, че Бог нарече Светлината “Ден”, а тъмнината нарече

“Нощ”. Божието Свято присъствие бе Денят, докато дяволското беззаконие

- Нощта. Но ето, че това първо разделение не е достатъчно и Бог казва:

“Да има Светлина, за да разделя...”

На какво се дължи това повторно налагане на Божията Воля?

Преди всичко - на факта, че първия път Бог роди Светлината, понеже

каза: “Да бъде!” Но сега, при втория път Той ще постави тази Светлина в

служба към Неговата Воля, защото казва:

“Да има Светлина!”

Нека не ви обърква това Божие решение! То ще стане още по-ясно,

като вземем предвид, че Бог прекрасно познава характера на Своя

противник. Денят никога няма да бъде Нощ, но Нощта винаги ще се стреми

да изглежда като Ден. Грехопадението на първите човеци е факт. Те ще

живеят изгонени на земята, където е изгонен и Сатана. Те ще живеят в

Нощта на света и дяволът ще положи всичките си усилия, така че тази Нощ

да изглежда като Ден, тоест, Божият противник винаги ще изисква

поклонение и отдаване на слава, като на Бог. Ето защо Бог ще разшири

знанието за Светлината на небесния простор и ще каже:

164 (Битие 1:14)
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“Нека служат за знаци и за показване времената, дните и

годините; и да бъдат светила на небесния простор, за да осветляват

земята; и стана така...” 165

Над света ще властва Нощта на дявола, но тя постоянно ще бъде

смущавана от светилата на Небесния простор! Тяхното служение пред Бога

ще бъде да дадат на човешкия род знаци от Всевишния и да покажат на

народите времената, дните и годините, в които Бог ще посети земята, за да

спаси човешкия род!

За духовните няма да е трудно да се досетят, че в Божия Спасителен

план тези светила ще бъдат пророците. От създаването на света те ще

бъдат онези светулки, които падналият бухал ще мрази и няма да търпи,

понеже изобличават жалките му напъни да изглежда като орел или гълъб.

Със Словото си от Господа Божиите пророци ще осветляват земята и ще

бъдат изпълнители на Божията ревност, която заявява:

“Заради Сион няма да млъкна и заради Ерусалим няма да

престана, догдето не се яви правдата му като сияние, и спасението

му като запалено светило....” 166

Цялото Свещено Писание показва, че Бог има отношение към

пророците Си като към светила на Небесния Простор, тоест, носители на

Небесната Светлина на Святия Дух. Апостол Петър напомня:

“И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в

писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля;

защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но

светите човеци са говорили от Бога; движими от Святия Дух...” 167

Словото казва, че това са Святи човеци. А че са Небесни светила ще

стане още по-ясно, като прочетем думите, с които Бог се обърна към един

от пророците Си - Еремия:

“Прочее, Господното слово дойде към мене и рече: Преди да ти

дам образ в корема, познах те, и преди да излезеш из утробата,

осветих те. Поставих те за пророк на народите...” 168

165 (Битие 1:14-15)
166 (Исайя 62:1)
167 (2 Петрово 1:20-21)
168 (Еремия 1:4-5)
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Ето го Божието призвание към Еремия - да бъде пророк на народите,

да бъде светило на Небесния Простор! Помислете над факта, че едно

светило от Небето не свети за един или двама, хиляда или милион, или

дори народ, но свети за всички народи, за целия свят!

Искате ли друг пример?

Нека го видим! Пророк Моисей заяви на израилтяните:

“Господ твоят Бог ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти,

пророк, както е въздигнал мене; него слушайте...” 169

Бог въздигна Своя Син Исус като Светлина на света. Той Го въздигна

така, както въздигна Моисей. Доказателство? Ще го намерим в началото на

“Евангелието от Матея”, като видим как постъпи Йосиф, когато Божий

ангел го предупреди насън:

“И тъй, той стана, взе Детето и майка Му през нощта и отиде в

Египет, гдето остана до Иродовата смърт; за да се сбъдне реченото

от Господа чрез пророка, който казва: “От Египет повиках Сина

Си”...” 170

Отец повика Сина Си от Египет, но също от Египет повика и Моисей,

който израсна в дома на Фараон. И както Исус е Съвършената Светлина на

народите, така и Моисей беше Светлина на Израил. Светлина, дотолкова

голяма, че трябваше да слага покривало на лицето си, понеже го

озаряваше Божията Слава.

А какво да кажа за Даниил? Светило, което не беше нужно да си прави

самоизтъкване, защото дори езически цар му заяви:

“Чух за тебе, че духът на боговете бил в тебе, и че светлина,

разум и превъзходна мъдрост се намирали в тебе...” 171

И най-накрая нека споменем и пророк Йоан Кръстител. Ето думите на

Исус за него:

“Той беше светилото, което гореше и светеше; и вие пожелахте

да се радвате за малко време на неговото светене...” 172

169 (Второзаконие 18:15)
170 (Матея 2:14-15)
171 (Даниил 5:14)
172 (Йоан 5:35)
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Искам отново да повторя, че Божиите пророци са онези светила на

Небесния Простор, които служат за знаци и за показване времената, дните

и годините. Аз разглеждам Спасителната програма на Святия Дух, тоест,

повторния прочит на първа глава от “Книгата Битие”, но нека да видим

какво заяви Бог чрез пророк Амос:

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

Своето намерение на слугите Си пророците...” 173

Всички времена, дни и години са в ръката на Господ, а Неговият Път и

Спасителен план се предизвестиха от слугите Му. Друг е въпросът дали

Израил внимаваше в думите на тези пророци. Всички светила говореха за

Светлината, но не всички четящи и слушащи разбраха това. Един дух на

тъмнина бе превзел умовете им. Един дух беше закоравил сърцата на

религиозните водачи на Израил и те се противяха на всяко знание и

разбиране на Божието Спасение. Пророците ясно показаха времената, но

фарисеите ни видяха това. Пророците, и особено последният - Йоан

Кръстител - дадоха знак за Спасителя, но този знак остана незабелязан.

Най-убедителен евангелски факт в илюстрация на това ще прочетем в

“Евангелието от Матея”:

“Тогава фарисеите и садукеите дойдоха при Исус, и, за да Го

изпитат, поискаха Му да им покаже знамение от небето...” 174

Тази духовна неграмотност предизвика Божия Син. При цял Стар

Завет, говорещ за Неговото идване, глупави, слепи и фанатизирани от

Сатана човеци търсеха още доказателства за Него. Тогава Той им каза:

“Когато се свечери, думате - Времето ще бъде хубаво, защото

небето се червенее; а сутрин: Днес времето ще бъде лошо, защото

небето се червенее намръщено. Вие знаете да разтълкувате лицето

на небето, а знаменията на времената не можете!...” 175

Исус дойде като Най-Голямото Знамение в историята на човешката

цивилизация, но Израил не позна времето, в което Неговият Господ дойде

да го посети. “А защо не позна времето?” - ще попита някой. Отговорът е:

173 (Амос 3:7)
174 (Матея 16:1)
175 (Матея 16:2-3)
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Защото преди това не познаха пророците и не приеха Светлината от

светилата на Небесния простор!

Ако евреите бяха познали и приемали пророците на Бога, те щяха да

приемат и Сина Божий. Но те не само, че не познаха Светлината, дошла да

им покаже Кой е Денят и коя - Нощта. Нещо повече - убиха ги...

“Затова и Божията премъдрост рече: Ще им изпращам пророци

и апостоли и едни от тях ще убият и изгонят; за да се изиска от това

поколение кръвта на всички пророци, която е проливана от

създаването на света, - от кръвта на Авела до кръвта на Захария,

който загина между олтара и светилището. Да! Казвам ви, ще се

изиска от това поколение...” 176

Искам да запомните един духовен принцип:

Не можете да приемете Светлината на Отца, ако не сте приели или не

приемате светилата Му! Не можете да пребъдвате в ослепителна Светлина,

ако не свикнете с голямата! Приемайки Светлината на Божиите пророци

вие всъщност сте изкачили първото стъпало на Спасението от Бог.

Апостол Петър казва:

“За това спасение претърсваха и изследваха пророците, които

пророкуваха за благодатта, която бе назначена за вас; като

издирваха кое или какво време посочваше Христовият Дух, Който

беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания, и след

тях славите. И откри им се, че не за себе си, а за вас служеха те в

това, което сега ви се извести чрез ония, които ви проповядваха

благовестието чрез Святия Дух, изпратен от небесата; в което и

самите ангели желаят да надникнат...” 177

Виждаме, че Христовите пророци имаха три цели:

Първата: Да посочат времената.

Втората: Да предизвестят Христовите страдания

Третата: Да предизвестят Христовата Слава

Първите две дейности бяха изпълнени. Последната трета цел ще

действа до Второто завръщане на Исус, когато ще се открие най-голямата

Му Слава от Отец. Ето защо след старовременните пророци Бог ще издигне
176 (Лука 11:49-51)
177 (1 Петрово 1:10-12)
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новозаветни пророци, които да предизвестят Славата Господна и да

направляват пътя на Църквата към тази Слава. Искам да знаете, че днес е

време, когато Бог издига Светила, много по-мощни от първоначалните.

Малко от нас вникват в думите на Исус:

“Истина ви казвам: Между родените от жени не се е въздигнал

по-голям от Йоан Кръстител; обаче, най-малкият в небесното

царство е по-голям от него...” 178

Защо по-голям? Отговорът е:

Защото днес е времето на Христовата Слава, а не на Христовите

страдания!

Нека съпоставя Исус с Моисей, за да разберете какво имам предвид.

Исус е Пророкът на Новия Завет, а Моисей - на Стария Завет. И двамата

пребъдват в Божията Слава, но Славата на Исус във всяко отношение е по-

голяма. Защо?

“Понеже Той се удостои със слава толкоз по-голяма от

Моисеевата, колкото е по-голяма почитта що има оня, който е

строил къщата, от почитта, що има къщата. Защото всяка къща се

строи от някого; а Тоя, Който е устроил всичко, е Бог. И Моисей

беше верен в целия Божий дом, като слуга, за да засвидетелства за

онова, което щеше да се говори по-после; а Христос, като Син,

беше верен над Неговия дом. Неговият дом сме ние, ако удържим

докрай дръзновението и похвалата на надеждата си...” 179

Несъмнено, ако Христос е в неизразима Слава, то в такава Слава ще

предидат и пророците Му. Затова Той казва:

“Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще

получи...” 180

Ако старозаветните пророци говориха за Светлината, като за нещо,

което ще дойде, новозаветните говорят за нея, като за нещо, което свети.

Ето затова запомнете:

Който приема светило на Исус Христос в името на Светлината, която то

носи, сам приема награда от Бога да бъде светило на света!

178 (Матея 11:11)
179 (Евреи 3:3-6)
180 (Матея 10:41)
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Днес и през следващите дни и години Бог ще засили заключителната

Си Воля и Духът, Който ще действа повсеместно по целия свят, за да

подготви Църквата, ще бъде Пророческият Дух на Исус Христос. Това не е

друг дух, но е Святият Дух. Ръката Господна ще свие всичките Си пръсти и

ще остави само един, който да сочи, назидава и изобличава - показалецът.

Останалите пръсти от петкратното служение в Църквата ще коленичат пред

погледа на Христовите пророци, защото те ще говорят Истината на Святия

Дух в неподозирани дълбочини, откровения и просветления. Ще се появят

нови духовни длъжности - пророчески пастори, пророчески учители,

пророчески евангелизатори. Може би ще попитате - защо именно пророци

ще издигне Исус? Ще ви отговоря. Словото казва:

“Дето няма пророческо видение людете се разюздават...” 181

Повече от всякога злобата на Сатана ще се концентрира в

разюздаване на Църквата, в объркване на нейните членове, в окултни

атаки чрез духа на Езавел, в приспиване чрез дух на комфорт и

фамилиарност, в светщина и тщеславие. Исус е Добрият Пастир и Неговата

Воля е ни един от най-малките дори да загине. Отец промисля Спасението

на Израил и пълното му обръщане. Цялата земя ще бъде прорязана от

комети на пророчески служения, които Сатана няма да спре, въпреки

тоталното мобилизиране на слугите Му. Все още предстои да се яви Денят

Господен. Нека тогава да прочетем пророчеството в “Малахия”:

“Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и

страшен ден Господен; и той ще обърне сърцето на бащите към

чедата, и сърцето на чадата към бащите им, да не би да дойда и

поразя земята с проклетия...” 182

В Новия Завет виждаме, че Духът и Силата на Илия дойдоха върху

Йоан Кръстител, който беше Предтеча на Исус. Днес е времето, когато този

дух и сила отново са на земята, за да изградят в Святост и помазание

предтечите на Второто пришествие на Исус. Но ако Духът и Силата на

пророк Илия са в атмосферата на Святия Дух, то това е свидетелство, че

духът на Езавел отново действа със страшна сила по целия свят! Има взрив

на окултизъм, гадателство, чародейство. Има пророци на Ваала и Астарта,
181 (Притчи 29:18)
182 (Малахия 4:5-6)
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които гълтат милиони души. От кого ще се уплашат те, ако не от духа на

онзи, чрез когото Бог ги порази край потока Кисон?

Демоните помнят! Демоните не забравят! Време е да припомним на

Сатана кой е Бог и как ще подейства с демоните му!

Искам да знаете, че ако има личност в духовния свят, която да е най-

тъмна и зла, най-лукава и жестока, най-смъртоносна и безмилостна, то

това е духът на Антихрист, който в “Откровението на Йоан” е наречен

“лъжепророк”.

Не “лъжеучител” или “лъжепастор”, но “лъжепророк”!

Ако лъжеучителят чупи прозорците на Дома, а лъжепасторът камъните,

то, лъжепророкът подкопава основите! Лъжепророкът слага друга основа,

която не е Исус Христос, а Антихрист.

Вижте какво е показано на Апостол Йоан в “Откровението”:

“И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил

пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели

белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ...” 183

Запомнете, че на лъжепророка може да се противопостави само Божий

пророк!

Исус предупреждава:

“..ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат

големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно,

и избраните...” 184

Аз зная, че всички, в които живее Образът на Бога, ще пламнат в

ревност и дързост по Господното дело и ще стъпчат под нозете си образа

на звяра. Такъв е написаният съд от Бога и неговото действие принадлежи

на светиите на Исус Христос, на славните Му пророци.

Накрая - един съвет към всички онези християни, които дълбоко в

сърцата си усещат призив от Святия Дух за пророци на Всевишния. Той не

е мой, а на Апостол Петър от неговото второ послание:

“И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и

вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което

183 (Откровение 19:20)
184 (Матея 24:24)
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свети в тъмно място, догде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата

ви...” 185

Нека се вдъхновим от Словото, с което Бог изпълни старозаветните Си

пророци! Тогава в нашите сърца ще се появи светилото, тоест, тяхното

помазание и сила от Всевишния. Тогава ще имаме и Зорницата!

“А какво е Зорницата?” - ще попита някой.

Това е светилото, което свидетелства както за себе си, така и за

предстоящия изгрев на Слънцето! Това е светилото, което Бог ще изпрати

в тъмни места, за да подготви очакващите Господ Исус Христос! Такива

човеци ще намерят съдбата си за вечността, според истинските стихове от

Словото, съхранили Христовите думи:

“И на този, който победи, и който се пази докрай, за да върши

дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите, - (и той “ Ще ги

управлява с желязна тояга; те ще се строшат като грънчарски

съдове,) както и Аз получих от Отца Си. И ще му дам зорницата.

Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите...” 186

Още не съм приключил с откровението. Затова ви моля да отворите

дълбоко сърцата си за него.

Какво още е Зорницата? Вижте как Тя сама говори за Себе Си:

“Аз, Исус, изпратих ангела Си, да ви засвидетелства това за

църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна

звезда...” 187

Искате ли да имате Исус в себе си? Искате ли Той да бъде вашата

награда? Тогава вникнете в дълбочината на думите Му, които ще повторя:

“Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще

получи...” 188

Бъдете благословени с тези истини!

Бъдете пророци на Всевишния Бог!

Бъдете като Исус! Амин и Амин!

185 (2 Петрово 1:19)
186 (Откровение 2:26-29)
187 (Откровение 22:16)
188 (Матея 10:41)



90

VII. СЛЪНЦЕТО И ЛУНАТА

Ето, че стигам до кулминацията на Божиите откровения. Те са толкова

чудесни и завладяващи, щото знам, че към тях няма да остане безразлично

нито едно сърце. Някога, когато Бог говори на Йов из бурята, Той му

зададе въпроси, на които праведникът нямаше отговор. Бог го попита:

“Где е пътят към обиталището на светлината?” 189

Знаете ли, че целият свят си задава този въпрос и не може да си

отговори? Защото той гъмжи от всякакви “светлини”, но нито една от тях не

осветява в онази Съвършена пълнота, която ясно да разграничи Смисъла

от безсмислието, Пътят от безпътицата, Изхода от безизходицата, Животът

от смъртта. И колко верен и истински е стихът от псалома, който казва:

“Защото у Тебе е изворът на Живота, в Твоята Светлина ще

видим светлина...” 190

Само в Божията Светлина ние ще намерим светлината на живота си.

Слава на Бога, защото на света дойде един Човек, Който каза:

“Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при

Отца, освен чрез Мене...” 191

Исус Христос напусна безграничната Си Слава в Небето и дойде между

нас, като прие образ на Човек, за да извърви стръмния път от река Йордан

до Голготския кръст. В последните Си часове на този свят, Той се обърна в

гореща молитва към Небесния Отец, като Му каза:

“Аз Те прославих на земята, като свърших делото, което Ти Ми

даде да върша. И сега, прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата,

която имах у Тебе преди създанието на света...” 192

Исус имаше Слава преди създанието на света!

За нея свидетелства псаломът, който казва:

“Небесата разказват за славата Божия, и просторът известява

делото на ръцете Му...” 193

189 (Йов 38:19)
190 (Псалом 36:9)
191 (Йоан 14:6)
192 (Йоан 17:4-5)
193 (Псалом 19:1)
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Нека прочета какво беше това дело, като отново отворя първа глава

от “Книгата Битие”:

“Бог създаде двете големи светила; по-голямото, за да владее

деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и

звездите. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват

земята, да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от

тъмнината; и Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утро,

ден четвърти...” 194

Искам много да внимавате в този стих. Аз ще извадя от него задачите,

които ще имат Слънцето и Луната:

Първо: Слънцето ще владее деня.

Второ: Луната ще владее нощта.

Трето: И двете светила ще осветляват земята.

Четвърто: И двете светила ще разделят Светлината от тъмнината.

А сега се връщам на началния стих. Ето какво се казва там:

“И Бог раздели светлината от тъмнината...”

Убеждаваме се, че онова, което Бог направи отначало, впоследствие

ще бъде неизменна задача на Слънцето и Луната. Те ще разделят

Светлината от тъмнината, така, както Бог направи това отначало. Не е

трудно да забележите, че Всевишният Бог дава на Слънцето и Луната

Собствените Си способности, което показва, че тези светила не са

материални, но са духовни, защото имат мощен и неограничен заряд на

божественост.

Такива бяха делата на Божията ръка в Простора, в Неговите небеса. А

сега да се върнем пак на Псалом 19, за да разширим темата:

“В тях (небесата) Той постави шатър за слънцето, което,

излизащо като младоженец из стаята си, се радва като юнак да

тича в попрището...” 195

Забелязвате ли, че Слънцето излиза като Младоженец? Неговото

излизане е специфично, подчинено на една единствена цел - да си намери

Невяста. Това Слънце тича в попрището Си, тоест, в призванието Си като

Юнак. Юнакът е Някой, Който е смел и безстрашен. Юнакът е Личност,

194 (Битие 1:16-19)
195 (Псалом 19:4-5)
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Която е извършила победа над враговете Си. И за децата вече е ясно, че

това Слънце е Исус. Той е Младоженецът! Той е Юнакът, Който победи

враговете Си! За Неговото явление Апостол Йоан казва:

“Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола...” 196

А сега да видим коя е Луната. За целта отново ще се доверим на

Божиите думи. Ето какво казва Бог за едно нещо, в което се е заклел:

“За едно нещо се заклех в Святостта Си и няма да излъжа

Давид, че потомството му ще трае до века, и престолът му като

слънцето пред Мене, като луната, която е утвърдена до века, и е

вярна свидетелка на небето...” 197

Колко прекрасно е това Божие обещание! Давид трябва да е бил

блажен и преизпълнен, когато е чул Божията клетва. От потомството на

този мъж Бог наистина въздигна Слънцето Си, за да Го сложи на Царския

Престол. От същото това потомство се роди и Луната, която е утвърдена до

века и е вярна свидетелка на Небето. Коя е тази Луна?

“Коя е тая, която поглежда като зората, красива като луната,

чиста като слънцето, страшна като войска със знамена?” 198

Спомнете си думите на Исус, миг преди Възнасянето Му при Отец в

Небето:

“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и

ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея

и Самария, и до края на земята...” 199

Прочетете и други думи на Спасителя:

“Да! и пред управители и царе ще ви извеждат поради Мене, за

да свидетелствате на тях и на народите...” 200

Моля ви, почувствайте се като част от Луната, тази вярна свидетелка

на Небето! Почувствайте се като свидетели на вяра в Исус, Който е

Духовното Слънце на света!

Църквата е Луната!

196 (1 Йоаново 3:8)
197 (Псалом 89:35-37)
198 (Песен на песните 6:10)
199 (Деяния 1:8)
200 (Матея 10:18)
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Тя е вярната свидетелка на Небето, която отразява Христовата

Светлина и я разпръсва в Нощта на света, за да възвести Славата на

Божия Ден, защото:

“Тоя е денят, който Господ е направил; нека се радваме и се

развеселим в Него...” 201

Естествено е мнозина да зададат въпроси:

“Защо Божието Слово ни определя като Луна, след като живеем на

земята? За Исус е нормално да бъде Слънце, понеже сега Той е на Небето,

но как стои въпросът с Църквата като Луна?”

Ето този най-важен въпрос ще разгледам в настоящите размишления.

Вие не просто ще се убедите, че Църквата на Исус Христос е Луната, но ще

видите сигурните Божии стандарти, които доказват, че сте част от Луната.

Преди всичко, факт е, че Луната е в небесата. Тя не е на земята, но над

нея. Нека тогава видим къде сме ние в Божиите критерии и Воля:

“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 Христа (по благодат сте спасени), и като ни

съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа

Исуса...” 202

Нашето призвание е да седим с Исус в Небесни места. Това не

означава да се качим на самолет и да забравим да слезем, но да търсим

Волята и Присъствието на Небесния Дух, Когото Отец изпрати за

повярвалите в Името на Исус! Ако стоим в Святия Дух, ние стоим в

Небесните места, защото Той е Небесен, а не земен дух. Той изхожда от

Отец и Син и свидетелства за Тях. Исус казва за Него:

“Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви

известява. Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето

като взема, ще ви известява...” 203

Този стих е много дълбок. Той крие в себе си тайни, които искам да

изявя. Ние разбрахме, че Исус е голямото Светило, сиреч, Слънцето.

Но как хората разбират за Него?

201 (Псалом 118:24)
202 (Ефесяни 2:4-6)
203 (Йоан 16:14-15)
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Погледнете на физическото ни слънце и ще видите, че то е на стотици

милиони километри от Земята. Този факт обаче не му пречи то да доказва,

че е Слънце и да си стои на мястото. Две негови характеристики го правят

явно за всички - светлина и топлина.

Същите две характеристики показват, че Исус Христос е духовното

Слънце на света! Святият Дух е дух на Светлина и Топлина. Именно чрез

Светлината и Топлината Той свидетелства за Исус. В своето духовно

значение Светлината и Топлината са Истината и Любовта!

Истината свети, а Любовта гори!

Тези две характеристики трябва пълноценно да действат в нас, за да

сме сигурни, че живеем с Исус в небесните места. Винаги има един период

в живота на човека, когато Исус започва да му се изявява.

Спасителят винаги действа по един и същи начин.

Първо - като Път. Второ - като Истина. Трето - като Живот.

Вижте тази концентрирана мъдрост в “Соломонови притчи”:

“Но пътят на праведните е като виделото на разсъмване, което

се развиделява, (изпълва се с Божия Истина) догдето стане съвършен

ден (и Животът на Бог даде Съвършените Плодове)...” 204

Пътят, Истината и Животът отговарят на Вярата, Надеждата и

Любовта. Вярата в Исус е Пътят, който трябва да следваме! Надеждата в

Исус е Истината, с която Святият Дух ни осветява и очиства, както става

явно това от думите на Апостол Йоан:

“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...” 205

Любовта на Исус е Животът на Бог в нас и нашият живот в Бога!

Съчетаете ли тези трите по правилния начин, записан тук, вие

несъмнено сте Невястата на Слънцето, тоест, Луната, която е вярна

свидетелка на Небето. И както Исус владее Деня, тоест, господства над

всички сили на Светлината, така Църквата владее над Нощта, тоест, има

204 (Притчи 4:18)
205 (1 Йоаново 3:2-3)



95

призванието да положи под себе си всички Господни врагове. Или, казано

чрез думите на Апостол Павел, това изглежда така:

“...така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от

небесните, земните и подземните същества, (разбирай демони - б.а.)

и всеки език (тук разбирай човеци - б.а.) да изповяда, че Исус

Христос е Господ, за слава на Бог Отец...” 206

А сега да погледнем на Църквата не с нашия, но с Божия поглед. Бог е

толкова мъдър, щото цялата Вселена е белязана със знака на Неговата

Премъдрост. Ние виждаме как Словото Му ни дава удивителна чистота и

прозорливост в символите, които Святият Божий Дух използва. Някога,

вдъхновен от Божието творение, псалмопевецът извика:

“Ден на ден казва слово, и нощ на нощ изявява знание. Без

говорене, без думи. Тяхната вест е излязла по цялата земя, и

думите им до краищата на вселената...” 207

Уловихме ли това Слово?

Мисля, че да! Библията ни убеди какво са Слънцето и Луната.

Погледнем ли на Деня, ние виждаме Исус, Словото на живия Бог, защото

каквото е Слънцето за земята, това е Исус Христос за човеците. Но стихът

продължава нататък с думите “нощ на нощ изявява знание.” Ето това

знание искам да откриете тук.

Какво знание може да ни даде Нощта?

Преди всичко - знание за Луната!

Забележете факта от псалома, че нощ на нощ изявява знание. Това

означава, че една нощ ще изяви знание на друга нощ, другата нощ - на

трета и така, докато Съвършеното знание на Бога се изяви напълно.

Какво ще изяви Нощта?

Преди всичко - Луната!

Ние ще забележим някои особености в Луната. Първата особеност е

тази, че за разлика от Слънцето, Което е изцяло светло, Луната има фази

на осветяване. Тези фази са четири. В края на четвъртата фаза ще дойде

така нареченото пълнолуние, тоест, Луната ще бъде изцяло осветена от

Слънцето.

206 (Филипяни 2:10-11)
207 (Псалом 19:2-3)
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Как да разбираме това знание, като отнесено към Църквата?

Преди всичко - като факт, говорещ за нарастване на Църквата.

Словото ни учи, че със закоравяването на Израил дойде Спасението на

езичниците. В коментар по тази тема Апостол Павел разкрива някои тайни

за Църквата:

“Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете

тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израил, само докато

влезе пълното число на езичниците...” 208

Това пълно число на езичниците ще отговаря на пълнолунието на

Църквата. В сегашното време ние сме последното поколение в Христос, но

преди нас Исус е спасил неизброимо число от човеци. Всички те са

Църквата на Исус, която е в Небето на заслужен покой и отдих. Всички те

свидетелстват за преминалите вече три фази на Луната. Ние живеем във

времето на четвъртата фаза. Графиката на следващата страница ще ни

покаже как изглеждат различните фази, съотнесени със знанието, което ни

дава “Откровението”. Там Исус показва на Апостола четири живи същества

със специфични лица, които отговарят на четири генерации християни от

Историята на Църквата. А сега вижте това:

208 (Римляни 11:25)
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РАННА ХРИСТОВА ЦЪРКВА

“Първото живо същество приличаше

на лъв...” (Откровение 4:7)

ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА И РЕЛИГИОЗНИЯ

ДУХ НА ДЯВОЛА, ДУХЪТ НА АНТИХРИСТ

“Второто живо същество приличаше

на теле...” (Откровение 4:7)

ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА ПО ВРЕМЕ НА

ПРОТЕСТАНТСКАТА РЕФОРМАЦИЯ

“Третото имаше като човешко лице...”

(Откровение 4:7)

ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА В ГОТОВНОСТ ЗА

ГРАБВАНЕТО И ПРИ САМОТО ГРАБВАНЕ

“Четвъртото приличаше на летящ

орел...” (Откровение 4:7)

Вие вече сте видели графиката и се питате каква връзка могат да имат

фазите на Луната с вида на съществата. Нека последователно отговоря на

този въпрос, като разгледам всяка фаза поотделно.
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1. РАННАТА ХРИСТОВА ЦЪРКВА

Както е видно, тя се свързва със съществото, което прилича на лъв.

Как да разбираме това свързване? Преди всичко - с призванието на тази

Църква. Тя първа понесе на плещите си Христовата повеля:

“Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка

твар...” 209

Да идеш по целия свят в онези времена беше изпитание на вярата.

Изпитание, раждащо смелост, дързост, безстрашие - все качества, на които

най-добър символ е лъвът. Тази Църква имаше щастието да бъде създадена

от Божия Син на земята. Исус й даде такъв тласък, мощ и помазание, че не

се намери бариера, която да ги спре. Това бе Църквата на млади лъвове,

вдъхновени от Лъва от Юдовото коляно. Нека прочетем едни пророчески

думи на Исус, които ще дадат ясна представа за Божията Воля:

“Защото така ми каза Господ: Както лъвът, даже младият лъв,

ръмжи над лова си, когато се свикат против него множество

овчари, но не се плаши от гласа им, нито се сгърчва от шума им,

така Господ на Силите ще слезе; за да воюва за хълма на Сион и за

неговата възвишеност...” 210

Исус Христос слезе на земята като Лъв. Той не се уплаши от гласа на

фарисеите, нито се сгърчи от убийствените им заплахи, но проповядваше

Небесното Царство с пълна дързост и Сила. Спомнете си какви бяха

първите Му стъпки след като се изпълни със Святия Дух на река Йордан:

“От тогава Исус започна да проповядва, казвайки: Покайте се,

защото наближи небесното царство. И като ходеше край

галилейското езеро, видя двамата братя, Симон, наречен Петър и

брат му Андрей, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари.

И казва им: Дойдете след Мене и Аз ще ви направя ловци на

човеци. И те веднага оставиха мрежите си и отидоха след Него...” 211

Забелязвате ли призива?

209 (Марк 16:15)
210 (Исайя 31:4)
211 (Матея 4:17-20)



99

Призив от Господ към хора, които ще бъдат “ловци на човеци”.

Призив от Лъв към Неговите млади лъвове! Призив, за който пророк Исайя

писа:

“Ревът им ще бъде като на лъв; те ще реват като млади лъвове;

да! Ще реват, и ще сграбчват лова, и ще го завлекат, и не ще има

кой да го отърве...” 212

Призванието на Ранната Христова Църква бе призвание към лъвове,

към смели, безстрашни и помазани благовестители, които извършиха

такова дело за Господа, щото Апостол Павел засвидетелства в посланията

си и такива думи:

“Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исус Христос за всички

ви, гдето за вашата вяра се говори по целия свят...” 213

Защо се говореше по целия свят за вярата в Христос? Преди всичко -

заради това, защото бе изява на Божията правда. В “Притчи” е записано:

“Нечестивите бягат без да ги гони някой, а праведните са смели

като млад лъв...” 214

Ето такова бе първото същество от “Откровението на Йоан”, тоест,

първата генерация на Христос по тази земя. Естествено е да видим какъв

бе контраударът на Сатана. В духовния свят вече бе зарегистрирана и

първата четвърт от Луната - блестящ и светъл полумесец, който вбесяваше

и подлудяваше силите на тъмнината. Този полумесец бе смъртоносна

заплаха на дявола и неговото царство. Ето защо в началото на пети век

дяволът противопостави на светлия полумесец - тъмен полумесец -

религията, основана на вяра в Мохамед и наречена Ислям. Сатана седна в

кабинета си, отвори Стария Завет и направи свой лукав прочит на този

Завет. После погледна към едно градче, на име Медина и забеляза там

един мъж, когото направи свой пророк. След това едно огромно число от

религиозни демони завладяха милиони сърца и души, стегнаха ги в обръч

от фанатизъм и така на света се появи един нов “бог” - Аллах, и един

лъжепророк - Мохамед. В Корана, тоест, изкористеното от дявола Свещено

Писание, на Исус се остави скромното място, като на Един, сътворен от

212 (Исайя 5:29)
213 (Римляни 1:8)
214 (Притчи 28:1)
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Бога пророк, Който няма последната дума и не е възкръснал, нито е бил

разпъван, а на извършителите на разпятието Му “само така им се

струвало...” В същата тази Сура 4 четем по-надолу:

“О хора на Книгата, не отивайте отвъд допустимите граници в своята

религия. Не говорете нищо, освен истината за своя Аллах. Месията Исус,

синът на Мария (забележете, че не се казва Син Божий - б.а.) не беше

нищо повече от пратеник на Аллах и неговото слово, което той изпрати в

Мария, един дух излизащ от него. Затова вярвайте в Аллах и в неговите

пратеници и не изричайте “три”. (ето я атаката против Триединния Бог -

Отец, Син и Святи Дух - б.а.) Въздържайте се от това и ще бъде добре за

вас. Аллах е един Бог и е далеч от него да има син...” 215

Страшна за Сатана е била тази първа Църква на Исус! Фактът, че той

реагира като ужилен и противопоставя на светлия полумесец - тъмен,

показва колко успешна и силна е била Ранната Църква. Използвайте тези

откровения, когато довеждате благовестието до сърцата на онези, които са

уловени от духа на Мохамед. Така приключвам със съществото, приличащо

на лъв, за да премина нататък.

215 (Сура 4, Жени, ст.169 и надолу...)
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2. ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА И РЕЛИГИОЗНИЯ ДУХ

НА АНТИХРИСТ

Сега пристъпвам към разглеждането на най-мрачния период от

историята на Църквата. Генерацията на спасението от този период Словото

определя, че “прилича на теле...”.

Спомнете си за лъва и вижте телето! Коренна разлика! Телето никога

не може да извърши нещата, които върши лъвът!

Как да разбираме това “теле”?

Исус предупреди за това, че ще настъпи един час, едно време, което

ще бъде белязано със смърт. Той каза:

“...даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че

принася служба на Бога. И това ще сторят, защото не са познали

нито Отец, нито Мене. Но Аз ви казах тези неща, та, кога дойде

часът им, да помните, че съм ви ги казал...” 216

Християни щяха да бъдат убивани и убийците им щяха да мислят, че

са “по-големи християни” от тях, че така принасят служба на Бога. Тези

убийци щяха да сторят това, защото не са познали нито Исус, нито Отец.

Но Исус и Отец се познават само по един начин - чрез общение с Духа,

Който свидетелства за тях. Така че за убийците остава едно:

Ако не са познали Бог, то непременно са познали един друг, когото са

приели за бог!

Исус предупреждава, че това ще бъдат убийци. Те ще убиват, но не

само в плътския смисъл на думата. Те най-вече ще убиват духовното във

вярващите, като им предложат и наложат с догми и канони друг образ,

който не е Образът на Бога, но образа на звяра, на духа на Антихрист.

Нека прочетем какво предупреди Апостол Павел своя съработник Тимотей:

“А Духът изрично казва, че в по-късните времена някои ще

отпаднат от вярата и ще слушат измамни духове и демонични

учения чрез лицемерието на ония, които говорят лъжа, чиято

съвест е прегоряла, които забраняват жененето и заповядват

216 (Йоан 16:2-4)
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въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се приемат с

благодарение от онези, които вярват и познават истината...” 217

Забележете, че се казва не “късните времена”, но “по-късните”. Това

иде да покаже, че предупреждението на Духа е за втората четвърт от

Луната, когато изкупените и спасените ще се оприличат на “теле”. Това е

времето на тоталното настъпление на духа на Антихрист, свързано с две

проявления:

Първо: Проявление на измамни духове

Второ: Проявление на демонични учения

Първото проявление е насочено против Църквата, а второто – против

жетвата. Ние вече разбрахме, че Сатана създаде Исляма. Сега ще

разширим погледа върху неговата стратегия и тактика и ще видим, че той

създаде и фалшива църква. После, като лукав владетел, той обърна

фалшивата църква против Исляма и така положи началото на онова, което

историята ни разкрива като “кръстоносни походи”. Принципът на Божия

противник се основаваше на сентенцията: “Разделяй и владей!” Няма нищо

по-слабо от едно разделено царство и една разделена Църква. Църква, в

която религиозни лицемери създадоха своите умопомрачителни изолатори,

наречени “манастири”, където на вярващите беше забранено да се женят,

(според предупреждението на Апостол Павел) където им беше наложено

въздържане от ястия. (същият почерк присъства и в Исляма) И стана така,

че целият свят бе завладян от измамни духове и демонични учения. Ясен и

точен поглед върху това ни дава Апостол Йоан в “Откровението”, където

казва:

“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...” 218

Виждате ли, че се казва “два рога, прилични на агнешки...”? Това

са смъртоносни учения, които само приличат на Учението на Божия Агнец,

но са капан за човеците, наложен от лъжепророците на дявола, така щото

217 (Тимотей 4:1-3)
218 (Откровение 13:11-12)
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лековерните души и сърца да се покланят на Сатана, чиято смъртоносна

рана (поражението му от Исус при Възкресението) бе оздравяла.

Колко от тогавашните духовници са внимавали в думите на Исус?

Колко от тях са бдели върху пророческия стих:

“Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с

овчи дрехи, (с учения, прилични на Учението на Агнеца) а отвътре са

вълци грабители. От плодовете им ще ги познаете...” 219

Колко от вярващите разбраха, че тези два рога са християнската

религия и Ислямът? Много пъти съм чувал как духовници аргументират

вярата в Исус и Учението на Исус като религия. Съжалявам, но това не е

вярно. Това е лъжа! Няма нито един новозаветен библейски текст, който да

говори, че Исус Христос е религия или който да оправдава ритуалите на

религията. И ако в по-стари времена вярата се е свързвала с това понятие,

то днес то е толкова изкористено, скверно и изпълнено със сатанински

смисъл, щото за човек, желаещ съвършено благочестие в Исус, е обидно и

недопустимо да бъде обвързван с такива понятия. Бог даде на човеците

Свещеното Си Писание, а не свещената Си религия! Не е възможно Бог и

Сатана да използват еднакви понятия за целите си. Ето защо, ако Сатана

използва едно понятие, то това е категорично потвърждение, че не го

използва Бог.

Запомнете, че Бог няма никога да постави Славата Си на равни везни

с Луцифер! Никога! Днес има много религии. Християнска, (но не

Христова) мохамеданска, будистка, индуистка, фашистка, комунистическа.

И да поставим ли сред тях да стои учението на Христос?

Да не бъде! Исус Христос не е религиозен!

Погледнете, например, православната религия!

Тя не е просто православна! Тя е Източноправославна! Защо?

“Защото те се напълниха с обичаи от изток...” 220

Искате ли доказателства?

Ами тогава надзърнете в някой будистки храм и ще видите запалени

свещи - както и в православния. Погледнете, че и при будизма и при

219 (Матея 7:15-16)
220 (Исайя 2:6)
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православието има манастири и монаси. Погледнете, че и при едните и при

другите има култ и поклонение пред изображения.

Кой от кого прекопира фалшификата?

Несъмнено - православието от будизма, защото будизмът е по-стар.

Влезте в религиозен храм и вие непременно ще усетите дъх на

закостенялост, догматичност и тесногръдие, който напомня за времето на

Испанската инквизиция, когато по публични аутодафета бяха избивани

истинските християни. Ето затова ви моля да запомните:

Религия е всяко място на общение и поклонение, в което отсъства

божественият авторитет, за сметка на човешки контрол, ритуали, фолклор,

традиция и пъстри сатанински етюди!

Религията направи Църквата беззащитна, като кошара без ограда,

като град без стени. За нейното настъпление Апостол Павел бе

предупредил презвитери от Ефес, като им каза:

“Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Святият Дух

ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той

придоби със Собствената Си кръв. Аз зная, че подир моето

заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да

жалят стадото; и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще

говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си. Затова

бдете и помнете, че за три години денем и нощем, не престанах да

поучавам със сълзи всеки един от вас...” 221

Знаеше ли Апостол Павел колко пророчески ще се окажат думите му?

Знаеше ли той как подкупни духовници щяха да превърнат вярващите в

“теле”, в жертвен курбан за яростта на Сатана? Знаеше ли, че тяхното

лицемерие, лъжи и тесногръдие щяха да докарат в Църквата търговци,

които предлагат прощение на грехове срещу пари, кръщение със Святия

Дух на хартия, ценоразпис срещу църковни услуги, Славата на нетленния

Бог срещу подобие на образ на смъртен човек, (става дума за иконите и

култа към Богородица)?

Всичко това вече бе една духовна беззащитност, един робски хомот,

една отворена врата за нашествието на духа на Антихриста. Ние дори не

221 (Деяния 20:28-31)
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можем да си представим с кръвта на колко Божии чеда бе заплатено

“удоволствието” и “луксът” вярата в Исус да се нарича “религия”. Но нека я

видим същата тази “религия” с погледа на Апостол Йоан:

“И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши,

та поговори с мене, казвайки: Дойди, ще ти покажа съдбата на

голямата блудница, която седи на много води; с която блудстваха

земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното

разпалено блудстване. И тъй, той ме заведе духом в една пустиня,

гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни

имена, който имаше седем глави и десет рога. Жената беше

облечена в багреница и червено и украсена със злато, със

скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна

чаша, пълна с мърсотии и с нечистотиите от нейното блудстване. И

на челото й имаше написано това име: Тайна; великий Вавилон,

майка на блудниците и на гнусотиите на земята. И видях, че жената

се бе опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите

мъченици...” 222

Нека забележим важните моменти от това видение на Апостол Йоан:

Първо: Религиозната власт на Сатана стои на много води.

Как да разбираме това твърдение?

Преди всичко - като свидетелство за неутолимия апетит на дявола да

гълта човешки души. Целият религиозен спектър в света са водите на

Сатана, които удавят в себе си онези, които попаднат в тях.

Второ: Религиозната власт на Сатана е пустиня.

Характерно за пустинята е липсата на вода, тоест, на потвърждаващо

присъствие от Святия Дух. И това е така, за да се сбъдне писаното:

“...бунтовниците живеят в безводна земя...” 223

Трето: Религиозната власт на Сатана поглъща скъпоценни камъни и

бисери.

Всяка човешка душа е като скъпоценен камък в очите на Бога. Исус е

платил за нея с кръвта Си и тя има много голяма цена. Ето защо атаките на

дявола са съсредоточени срещу живите камъни на Божия Храм, така щото,

222 (Откровение 6:9-10)
223 (Псалом 67:6)
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ако е възможно, част от тях да бъдат отцепени и пленени от религиозен

дух. Казвам това с абсолютна сериозност и тежест, за да усилите като

трезви християни бдителността и благочестието си.

Четвърто: Религиозната власт на Сатана се закрепи на земята с цената

на пролятата кръв на много Христови Светии

Основата на Римокатолицизма е напоена с кръвта на хиляди Христови

Светии. Влезте в някоя кланица, където се колят телета и вие ще имате

ясна представа какво извърши религията над Христовата Църква в онзи

период. Ние отново ще видим същите тези избити християни в мига, когато

Исус отваря петия печат:

“И когато отвори петия печат, видях под олтара душите на

ония, които са били заклани за Божието Слово, което опазиха. И те

викаха с висок глас, казвайки: До кога Господарю свети и истинни,

не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв?”
224

Отново искам да кажа, че това е най-тежкият период на Христовата

Църква. Период, в който папи, кардинали и архиепископи направиха най-

лошата реклама на Спасението чрез вяра в Исус. Техните мръсни дела,

заговори и интриги накараха светът да потръпне от погнуса и отвращение

и така отвориха врата за всички атеистични философии. През този период

се реализира най-голямото надигане на блудницата, тоест, на  ученията,

влизащи в конфликт с Христовата чистота и Светлина.

А сега да се пренесем към третата фаза.

224 (Откровение 6:9-10)
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3. ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА И ПРОТЕСТАНТСКАТА

РЕФОРМАЦИЯ

Така, както след зимата идва пролет и дъхът й започва осезаемо да

променя природата, така и в историята на Църквата дойде нов сезон.

Сезон на възстановяване, очистване и реформиране. Римокатолицизмът и

Православието хвърлиха такава сянка върху Истината, щото религията им

придоби див и нечовешки смисъл. При тях Исус бе станал сърдит и жесток

Съдия, готов да накаже всеки грешник с най-ужасни наказания. Като

алтернатива на сърдития Исус се появи “милостивата” Света Дева или

Богородица, която “ходатайства” за грешниците. (Който иска да разбере

как тя го прави, нека прочете религиозната басня “Ходене на Богородица

по мъките”) В този период Библията стана недостъпна за обикновения

човек. Нещо повече - беше орязана и напълнена със сквернословия. И

вместо с Божие Слово вярващите започнаха да се хранят с апокрифи,

жития и извратени папски словоблудства. И кой знае докъде щеше да

стигне това, ако Бог не извика промяна. Лъчите на Святия Дух докоснаха

сърца, отворени за Исус. Така в Англия се появи Джон Уиклиф (1325-

1384), чийто зов за свободен достъп до Библията накара папските

угодници да го обявят за еретик. Друг Божий пратеник разтърси Чехия с

изявлението си, че Библията е върховна спрямо папската институция

(какво “светотатство” за католиците!) Божият човек Ян Хус заяви, че

Римокатолицизмът е морално разложен, при което духът на Антихриста

потръпна като ужилен и съвсем естествено чешкия реформатор беше

изгорен на клада като еретик. Думите на Ян Хус преди страшната му смърт

са показателни и разтърсващи. Той казва:

“Господи Исусе! Аз ще понеса търпеливо и смирено тази ужасна,

позорна и жестока смърт в името на Евангелието и проповядването на

Словото!...” 225

 Нещо започва да се случва в Църквата в онези времена. Двама мъже,

макар и без видим успех, стават предвестници на новия сезон, заповядан

225 (Адолф Фехлауер “Мартин Лутер - живот и вяра” - стр.17)
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от Бог. Така идва мигът, когато на арената на църковната история се

появява Мартин Лутер. Това, което Уиклиф и Хус не успяха да направят,

щеше да направи той, разтърсвайки гнилите основи на Римокатолицизма.

Лутер щеше да се изправи в ръст, даден му от Святия Дух срещу

нечовешката религия, присвоила си правото да се нарича християнска,

узурпирала правото да има единствено верен и правилен поглед върху

Библията, единствено право на трактовка и тълкувание на Свещеното

Писание, отровила с богопротивността си живота на милиони човешки

души. Ние няма да разберем епохалното значение на Протестантската

Реформация, ако не вникнем в един факт, за който вече говорих. С Живота

Си на този свят Исус показа, че е Човекът, възстановен като Образ и

подобие на своя Бог. Святият Дух откри на Апостол Павел, че Исус е

последният Адам, Който слиза от Небето. Същността на нашата вяра в Исус

е тази, че от Адамово потомство, тоест, потомство на падналия в грях, ние

ставаме Божие потомство, защото Бог отново възвръща Образа Си в

нашите духовни естества. В началото Бог създаде човека и не го направи

грешен, но съвършен. Ето защо “човек” е понятие, което се изгуби с

грехопадението, защото тогава се изгуби част от това понятие, а именно –

Образът на Бога в него. Ние виждаме, че третото същество имаше като

“човешко лице”. Това иде да покаже възвръщане към Книгата на Живота,

към Божиите стандарти на духовно общение. Духът на Антихриста, когото

Сатана изпрати да се противи на Църквата, имаше една генерална цел:

Да накара вярващите да направят смъртоносна размяна на Образа на

Бога с образа на звяра!

Така и стана. От свидетелка на Небето Църквата в един момент стана

свидетел на Антихриста. Тук аз не визирам спасените и изкупените от Бога

в този период, защото видяхме в предишната глава, че те с кръвта си

заплащат своето влизане в Небето. Тук аз говоря за църковните водачи, за

папската институция, която бе върховна църковна власт в онези времена.

За да се убедите в това, за което ви говоря, то нека прочетем думите на

Мартин Лутер в отговор на папската була, с която той е официално

отлъчен от Римокатолицизма и обявен за еретик. Отговорът си великият



109

реформатор озаглавява: “Срещу нечестивата була на Антихриста”. Ето

какво четем в него:

“Аз протестирам пред Бога, нашият Господ Исус, Неговите Святи

ангели и целия свят, че с цялото си сърце отхвърлям проклятието в тази

була и я заклеймявам като светотатство. Ако папата не анулира и отрече

булата... никой вече няма да се съмнява, че той е враг на Бога, гонител на

Христа, унищожител на християнството и истинският Антихрист. Христос

ще съди чие отлъчване ще стане...” 226

Всичките усилия на тъмнината да спрат онова, което Бог е започнал,

са смазани. Църквата се отърсва от срамното петно, от образа на звяра, за

да приеме отново Образа на Човешкия Син. Така вече сте напълно убедени

какво визира стихът, който казва, че третото същество имаше като

“човешко лице”. Новият сезон на Святият Дух се оказва толкова мощен и

силен, щото усилията на Сатана вече не могат да осуетят реформирането

на Църквата.

А сега забележете един много важен момент от разбирането на тази

тема. Казва се, че третото същество имаше като “човешко лице”, но не

че е човешко, а само, че прилича на такова. Бог има защо да посочва

подобие, а не идентичност. Бог прекрасно познава характера на Своя

противник и знае как ще реагира той. След като насилието и жестокостта

вече не помагат за задържане на властта му върху Църквата, Сатана ще

пусне в ход съвсем нова, “актуална” религия, имаща за цел да се смеси с

Протестантската Реформация и така отново да върши волята на Антихрист.

Тази опасна и неуловима религия се нарича “Хуманизъм”. Тя възниква

паралелно с Реформацията и светът възхитен я прегръща. Защо? Защото тя

издига в култ човешката праведност и започва да учи хората, че могат да

успокояват съвестите си, като ежедневно вършат добрини, тоест, живот

само с добри дела, а не чрез вяра в Исус. Хуманизмът става подложка на

най-опасните съвременни религии - комунизмът, ленинизмът, марксизмът,

рационализмът. Един апологет на комунизма, Максим Горки, даже написа:

“Човек - това звучи гордо...”

226 (Адолф Фехлауер - “Мартин Лутер - живот и вяра” - стр.67)
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Колко “гордо” звучи, ще оставим други да размишляват, но нека сега

да видим защо е толкова опасен хуманизмът. Знайте, че тази религия не се

занимава с проблема на греха, а само с това как да го направи по-

поносим! Но дори и “по-поносим” грехът си остава грях, колкото и да го

гримираме със социално значими ефекти. Подхлъзването в умовете на

хората иде от липсата на разбирането, че не човешката праведност, а

Христовата Кръв ни умива от греховете ни. Хуманизмът не воюва с дявола,

а по-скоро се прави на убеден, че такава личност не съществува. Колко

хитра е старовременната змия! Колко прав е бил Апостол Павел като е

предупредил:

“Но боя се да не би както змията измами Ева с хитростта си, да

се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която

дължите на Христос...” 227

Исус Христос е последният Адам. Това ни показва, че Църквата е

последната Ева. Тя има длъжността да извърви обратния път на първата

Ева. Прочетете призива на Спасителя за този обратен път:

“И тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият

небесен Отец...” 228

Къде сме ние?

В територията на Доброто и Злото или в областта на Святия Дух?

Нека си спомним библейските знания, че Бог изпъди човека от

Едемската градина, защото човекът бе познал Доброто и Злото. Докато сме

в това Добро и Зло ние сме съобразни на Адам, а не на Исус. Нека да

разберем, че Божието Добро не е като човешкото такова. Божието Добро

побеждава Злото, така, както Светлината побеждава тъмнината. Но

човешкото добро е слабо, понеже няма протекцията на Съвършеното.

Човешкото добро е постоянна мишена за стрелите на Сатана. То е магнит

за Злото, като постоянно го привлича към себе си. Ето от това човешко

добро бе вдъхновена религията, наречена “Хуманизъм”. Религия, целяща

да повярваш в силата на човека, а не в Силата на Бога. Всички сме чували

постоянните апели да проявяваме “човещина”. И мнозина от нас тръгват да

227 (2 Коринтяни 11:3)
228 (Матея 5:48)
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я проявяват. Само че Бог има съвсем друга Воля по този въпрос - Воля да

проявяваме Христовата божественост, а не човешката човещина!

За тази друга Воля говори категорично и стихът от Второто послание

на Апостол Петър, който казва:

“Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е

потребно за живота и за 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

станете чрез тях участници на божественото естество, като сте

избягали от произлязлото от страстите разтление в света...” 229

Ако Бог ни е призовал да вярваме и да се стремим към божественото

естество на Сина Му, то какво човешко има във всичко това? На човеци ли

ще угаждаме ние или на Духа, Който живее в сърцата ни? Нека никой не

смята, че Учението на Исус е човешка работа. А ако иска повече аргументи

върху това твърдение, да си припомни думите на Апостол Павел, който в

“Галатяни” казва:

“Защото ви известявам, братя, че проповядваното от мене

благовестие не е човешко; (нито хуманистично - б.а.) понеже аз нито

от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез

откровение от Исус Христос...” 230

Моля ви да знаете, че етапът на духовната битка със силите на

тъмнината е коренно различен от времето на Протестантството. Днес има

ново движение на Святия Дух, което пронизва до разделяне Христос от

хуманизма, защото на това поколение ще се отреди честта да участва в

грабването. Това несъмнено показва, че летвата става все по-висока и

ситото - все по-тясно. Днес Бог утвърждава Съвършените Си стандарти и

критерии и затова в много църкви ще бъдат почувствани трусовете от

рефлексите на религиозния дух, който не иска да се раздели с вековните

си завоевания. Като най-важно предупреждение за тези стандарти виждам

следните думи на Исус в “Откровението ”:

229 (2 Петрово 1:3-4)
230 (Галатяни 1:11-12)
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“Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да

дойдат при дървото на живота, и да влязат през портите на града...”
231

Виждате ли, че се говори за право. Когато Бог дава някакво право, то

това означава, че преди това правото веднъж е било отнето. Нашите

прародители Адам и Ева изгубиха правото да живеят в Едем. Исус Христос

отново ни даде правото да бъдем Божии чеда. А отстояването на това

право е да се стремим към Съвършенството! Да търсим Съвършените

Плодове на Духа! Да бъдем не хуманисти, а християни!

В края на тази тема отново ще ви помоля да запомните, че както при

Ранната Христова Църква имаше контраудар на тъмнината, така и при

Протестантската Реформация се появи контраудар с Хуманизма - религията

на човешката праведност.

А сега да премина към пълнолунието - последната четвърт на Луната.

231 (Откровение 22:14)
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4. ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА В ПЪЛНА ГОТОВНОСТ

ЗА ГРАБВАНЕТО

Внимание! За прочита на следващите редове е нужен внимателен

подход. Предстои ни да навлезем в кулминацията на тази книга. Нека

настроим духовно умовете си, защото Святият Дух ще ни открие истини от

Словото Си, точно за времето и сезона си. По Божието благоволение

именно ние сме поколението, което ще участва в грабването. Говоря това с

максимална сериозност, защото времето за грабването не просто е

наближило. То вече е в нас. През изминалите векове много вярващи са

очаквали изпълнението на Божието обещание към Църквата и то все не се

е случвало. Бог е отлагал този ден и час, за по-късно време, за времето,

когато Неговите освежителни времена ще дадат необходимата готовност на

християните. Много тълкуватели и теолози цитират думите на Исус от

“Деяния на Апостолите”, където Той казва на последователите Си:

“Не е за вас да знаете години и времена, които Отец е положил

в Собствената Си власт...” 232

Този стих, според тях, е достатъчно основание, за да кажем, че никой

не знае годините и времената за връщането на Божия Син. Аз отхвърлям

това основание, най-малко защото Исус казва на Апостолите Си:

“Не е за вас да знаете...”

Дълбокият подтекст на тези думи е:

“Не е дадено на вашето поколение...”

Но днес ние сме друго поколение. Поколение, две хиляди години по-

близо до обещанието на Исус. През тези две хиляди години Църквата

извървя пътя, който Бог бе видял, че ще извърви. Смениха се обществени

строеве и икономически положения. Дойде поколение, живеещо в един

свръх развит в технологично отношение свят, в който за броени минути

стават явни всички събития. Днес възможностите за благовестието са

много по-мощни от първоначалните. Средствата за масова информация са

толкова мощни, че отговарят в много голяма степен и на жетвата, която

232 (Деяния 1:7)
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Бог очаква от нас. Днес, само с възможностите на един телевизионен канал

Исус Христос влиза във десетки хиляди домове. Преди две хиляди години

за това щяха да бъдат необходими десет хиляди апостоли, без да броим

усилията пропътувани километри и разходите свързани с това. Разбирате

ли, че сме пред прага на най-мащабната жетва, най-мощното благовестие,

най-масовата евангелизация в историята на света. Ето защо, очаквайки

Исус, ние трябва да заживеем с една мисъл. Мисълта, че ние няма да

чакаме да дойде грабването! Ние ще извикаме това грабване и ще платим

цената то да се случи в нашето време!

Виждаме как в “Откровението” Бог е дал определение, че четвъртото

същество прилича на “летящ орел”. Такъв Летящ Орел трябва да стане

Невястата на Исус в онзи миг преди грабването и при самото грабване.

Орелът е Цар на небесните висини и той винаги предизвиква възхищение

със своята волност, величие и свобода. Такава ще види Църквата Си

нашият Господ много скоро. Тя вече е започнала да изглежда така. Нека

прочета първите Христови думи, които въвеждат в темата. В “Евангелието

от Матей” Исус казва:

“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...” 233

Къде са нашите съкровища? Подкопава ли крадец основите на нашите

църкви или богатството ни е на място, където той няма достъп?

 Ето най-отговорните въпроси, на които всеки трябва да си отговори

сам. В настоящите времена сатанинската активност е свързана преди

всичко с подкопаване и крадене, с оскверняване благородството на

Христовото учение и заменянето му от евтини сатанински фалшификати.

Ние трябва да събираме съкровищата си на Небето. Това е първото

условие, за да бъдем участници в грабването. Нека позволим в това да ни

убеди мъдростта на Соломон. Ето какво се казва в “Притчи”:

233 (Матея 6:19-21)
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“...наистина богатството си прави крила, както орел що лети

към небето...” 234

Ако нашите съкровища са на Небето, те ще ни изискат при себе си. Те

ще ни дадат крила, с които ние ще полетим нагоре. Сърцата ни ще отидат

там, където са съкровищата. Богатството в Исус ще ни даде крила и ние

действително ще бъдем “летящ орел”!

Какви са тези крила? Отговорът е:

Каквото е богатството, такива са и крилата!

Исус ни остави Божие богатство, затова и крилата ни ще бъдат Божии

крила. А колко чудесно е казал това псалмистът:

“Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под

сянката на Всемогъщия. 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...” 235

Крилата винаги дават тласък и подем. Те издигат човека нагоре. Тези

Божии крила са Истината и Любовта. Те са богатството в Небето, което

никой крадец не може да ни отнеме. Те са съкровищата, които никога

молец не пояжда и ръжда не докосва. Всеки Плод на Истината и Любовта

Бог записва под нашите имена в Книгата на Живота. Ето затова Исус ни

насърчава да търсим тези съкровища, защото тяхната цена е неизмеримо

по-висока и стойностна от богатствата на целия свят. Запомнете:

Участници в грабването ще бъдат онези, чието богатство в небето им е

дало крила, за да бъдат като летящи орли!

Пълнолунието на Църквата ще бъде онзи белег за съвършенство и

божественост, който ще даде знак на Небесния Отец и Той ще заповяда

изпълнението на библейските пророчески предначертания. А сега ще се

запознаем с един друг аспект, характерен за летящия орел. Знание за това

ще ни даде най-помазаният проповедник, на когото винаги съм доверявал

сърцето си. Това е “Еклесиастът”. Ето неговите думи:

234 (Притчи 23:5)
235 (Псалом 91:1-4)
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“И помни Създателя си в дните на младостта си, преди да

дойдат дните на злото...” 236

Този стих е пророчески. Той визира днешното време. Ние трябва да

помним Исус в дните на младостта си, защото скоро предстои да се яви

човекът Антихрист, а именно в неговото управление ще бъдат “дните на

Злото”. За тези дни Исус предупреждава, като казва:

“Но бдете всякога и молете се, за да сполучите да избегнете

всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син...”
237

Да бдим всякога - това значи да помним Създателя си в дните на

младостта си!

Как да разбираме това?

Преди всичко - като научим символ и преобраз на какво е орелът.

Един от псалмите дава чудесно знание за това:

“Благославяй, душе моя, Господа, и не забравяй ни едно от

всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти

беззакония, изцелява всичките ти болести; Който изкупва от рова

живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости; Който насища

с блага душата ти, тъй щото младостта ти се подновява като на

орел...” 238

Сега разбираме защо трябва да помним Исус в дните на младостта. За

да бъдем млади по дух, по дързост, по ревност, по вдъхновение, по сила!

Млади като Исус! Исус Христос е Младоженец, а не староженец! Неговата

Невяста ще е без петно и бръчка! Бръчките говорят за старост, но такава

старост в Църквата няма да се намери! Аз не говоря за физическа старост

и моля никой да не ме разбира превратно. Аз говоря за състоянието на

духа, на вътрешния човек, който действа със Силата на Святия Дух. Вие

може да сте на седемдесет години и чрез вашето помазание, ревност и

вдъхновение Бог да засрами цяла зала с младежи. Запомнете:

Духовната ви младост е най-точният показател дали сте летящ орел

или пълзяща костенурка!

236 (Еклесиаст 12:1)
237 (Лука 21:36)
238 (Псалом 103:2-5)
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Като голямо насърчение можем да прочетем думите на Апостол Йоан:

“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...” 239

“Ще бъдем подобни Нему...” - казва Словото. Но Исус възкръсна на

тридесет и три години и се възнесе при Отец на тази възраст. Той завинаги

остана на тази възраст и ние ще бъдем като Него - във вечната зрелост на

човешкия живот. Днес е времето, когато трябва да се отърсим от всички

състаряващи фактори за духа. Липсата на Сила, помазание, вдъхновение,

ревност и дързост, говорят, че в духовните ни естества не всичко е наред.

Сатана знае, че младите ще наследят Царството и неговата активност е

насочена да превръща вярващите в духовни старци. Религиозният дух в

Църквата е най-състаряващият фактор. Днес има църкви-бабички, чиято

основна цел е да нищят басни и родословия, апокрифи и жития. Те не са

изненада за Църквата. Още Апостол Павел ги е забелязал и затова е

предупредил Тимотей:

“А отхвърляй скверните и бабешките басни и обучавай себе си

в благочестие...” 240

Искам да знаете, че духът на Протестантството вече извърши своята

роля. Той раздели Религия от Истина. Това беше неговото предназначение.

Но днес Църквата е съществото, което е “летящ орел”, а не съществото,

което има “като човешко лице”. Не е голямо постижение да заявиш, че

нямаш нищо общо с Римокатолицизма и Православието. Те са най-явните

религии на света. Помислете обаче, че освен явни религии, има и скрита

религия на Сатана. Задача на тази последна Църква е да се справи не само

с явните, но най-вече със скритата религия на Сатана, с духа на света,

който се промъква в евангелските църкви и те с охота започват да отдават

Кесаревото на Бога. Може би ще попитате:

“Защо се случват тези неща в евангелските църкви?”

Аз също се питах дълго време. Накрая Исус ми даде отговора Си в

“Евангелието от Лука”. Ето какво казва там Той:

239 (1 Йоаново 3:2)
240 (1 Тимотей 4:7)
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“И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по

земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение поради

бучението на морето и вълните...” 241

Преди няколко години, когато за пръв път четях Евангелието аз бях

доста респектиран от този стих. Очите ми виждаха бучащо море с вълни

като цунами, които застрашително се въздигат с желание да разрушат

всичко. Така мислех тогава. Впоследствие започнаха да се раждат някои

въпроси в главата ми, като например:

“А какво да кажем за народите, чиито земни територии не граничат с

морета? Те ще бъдат ли в недоумение?”

Всъщност - в недоумение е бил плътският ми ум, който е свикнал с

аршина на земното и видимото, без да е имал обновяване и просветление

от Святия Дух. Нека помислим, че наближава духовното пълнолуние на

Църквата! Нека се досетим, че е дошло времето, когато ще се изпълни

числото на езичниците, които ще повярват в Исус Христос. Естествените

природни закони ни дават знанието, че при пълнолуние настъпва прилив,

тоест, нивото на моретата се покачва! Чудно ли е тогава, че при духовното

пълнолуние морето ще бучи и издига вълните си? Спомнете си, че вече

цитирах думи от “Книгата на пророк Исайя”:

“Ах! шуменето на многото племена, които бучат като бученето

на моретата, - и смутът (недоумението) на народите, които напират

като напора на големи води!” 242

Причината за надигането на света против Църквата е именно в

наближилия свършек, в грабването, което може да стане всеки ден и час.

Какво представлява приливът на света? Някой може би ще помисли, че

светът ще подложи на геноцид християните...

Да, но така врагът ще стане забележим!

Точно това Сатана не иска да се случи! Той иска да бъде незабележим,

за да може стратегията му да успее. А каква е стратегията му?

Именно такава, че светът ще се опита да се смеси с Църквата. В

обществото на християните ще влязат светските модели и принципи, така

241 (Лука 21:25)
242 (Исайя 17:12)
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щото да задушат духовното общение с Христос за сметка на един лъжлив

комфорт и самодоволство, тщеславие и свръхдуховност.

Нека не се заблуждаваме! Апостол Павел казва:

“Вършете всичко без роптание и без препиране, за да бъдете

безукорни и незлобиви, непорочни Божии чеда всред опако и

извратено поколение, между които блестите като светила на света,

като явявате словото на живота...” 243

Нека да вярваме в онова, което казва Божието Слово, а не

комфортният дух. Светът е опак и извратен. Нищо в него не е достойно за

подражание. Християните са светила на света, а не слуги на света. За

съжаление ще видим, че в много църкви духът на света е взел тотални

позиции. Вярващите пеят с музиката на света, наричат събранията си със

светски термини, “конференции”, “конгреси”, “семинари”. Моделите на

библейските училища са копирани от светските. И в едните и в другите

дипломата е издигната в култ. Подобно на многото “логии” накичихме и

общението с Библията и познаването на Бог като “теология”.

Какво е всичко това? Духовност или зле прикрита светщина? Какъв е

този номер за посещение, който взимаме от секретарката на пастора?

Какви са тези членски карти, които делят вярващите на “нашите” и

“останалите”? Какво е това работно време пред кабинета на Божия

служител? Небето ли е това или е светът?

Помислете върху един факт! Възможно ли е вълните на морето да

потопят луната? И потопените свидетели на небето ли ще са или свидетели

на земята? Забравихме ли думите на Апостол Йоан, който заявява:

“Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой

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

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

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

а който върши Божията воля, пребъдва до века...” 244

Святият Дух иска да вземете дълбокото от този стих, да го

изпълнявате и така да се обучите в съвършено благочестие и трезвеност.

243 (Филипяни 2:14-16)
244 (1 Йоаново 2:15-17)
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В стиха се говори за проявления на три духа на тъмнината, които са и

трите най-жестоки противника пред Църквата:

Първо: Похотта на плътта или духът на Езавел.

Второ: Пожеланието на очите или духът на Антихрист.

Трето: Тщеславието на живота или духът на Вавилон.

Тези три духа са войнственият тризъбец на дявола. Те се противят на

Волята на Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Нека започна разглеждането

на първото проявление. То е свързано с духа на Езавел и работи против

покаянието на вярващите. В “Откровението на Йоан” има слово, обърнато

против този дух. Ангелът на Исус се обръща към тиатирската църква с

думите:

“...имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която

нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да

блудстват и ядат идоложертвено. И дадох й време да се покае, но

не иска да се покае от блудството си. Ето, Аз скоро ще я тръшна на

болно легло; и ще туря в голяма скръб ония, които

прелюбодействат с нея, ако не се покаят от нейните с тях дела. И

чадата й ще убия с мор. И всичките църкви ще познаят, че Аз съм,

Който изпитвам вътрешности и сърца; и ще въздам на всеки от вас,

според делата му...” 245

Едва ли има стих в “Откровението”, който да е по-отговорен за

вярващите от този, който цитирах. Забележете пасажа, който е подчертан.

Той е равносилен на това, че общуващите с духа на Езавел няма да

участват в грабването на Църквата, но ще останат като посрещачи на

явлението на човека Антихрист, а неговото време Словото ни открива като

времето на Голямата Скръб. Какво ще стане тогава с тези поклонници на

Езавел? Именно това, че ще бъдат убити с мор, тоест, с учението на човека

Антихрист, което има за цел да разруши човешкия дух. Мнозина от нас не

разбират, че явлението на Антихрист е заповядано от Господа на Силите.

То е реализация на Божия гняв срещу нечестивите. То е жетвата на

Сатана, който ще прибере онези, които са се покланяли на неговия образ,

245 (Откровение 2:20-23)
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а не на Божия. А колко ясно е казано това във “Второто послание на

Апостол Павел към Солунците”:

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

отстъпилите от вярата в Исус) за да повярват лъжа, та да бъдат

осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали

благоволение към неправдата...” 246

Нека сега да видим къде се крие силата на духа на Езавел. Апостол

Йоан казва, че негова мишена е похотта на плътта. Той я експлоатира

изключително ефективно. Вижте какво се съдържа в тази похот, като

прочетем думите на Апостол Павел в “Галатяни”:

“А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота,

сладострастие, идолопоклонство, чародейство...” 247

Тези дела са бариера за каквото и да било покаяние в Църквата.

Първото, което духът на Езавел ще търси като прицел на своята активност,

е блудството. Тук нямам само предвид плътското блудство, но блудството,

като оставяне на Христовия Път и влизане в общение с гибелни ереси и

бесовски учения. Това, несъмнено, ще доведе човека до второто състояние

- нечистота. За да разберете какво е нечистотата, то трябва да знаете

какво е чистотата. Исус казва на Своите Си:

“Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих...” 248

Ако някъде има нечистота, то там вече го няма Христовото учение, но

е дошло учението на светския дух, на духа на Езавел. Вижте, че в стиха

против духа на Езавел се говори, че тя е жената, която “учи и прилъгва”

християни да “блудстват и ядат идоложертвено”. Първо е “ученето”, а

след това “прилъгването”. Защо? За да се хванат на въдицата на дявола

колкото е възможно повече наивни рибки. Малко от нас знаят, че дяволът

може да изнася лекции по теология, по-успешно от всеки друг. Това е

неговото “учене” на наивните и лековерните. И когато те “клъвнат” стръвта

му, следва хлъзгавия улей и пропастта между вярващия и Бога. С риск да

раздразня светския дух и всички негови апологети, с риск да си спечеля

246 (2 Солунци 2:11-12)
247 (Галатяни 5:19-20)
248 (Йоан 15:3)
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врагове и критици, с риск тази книга да бъде анатемосана и късана, горена

и забранявана, заявявам:

Теологията няма нищо общо с Учението на Исус Христос и познаването

на Бога!

Теологията е параван за духа на Езавел. Тя е врата към света, а не

врата към Небето. И през тази врата могат да влязат най-богопротивните

духове на Сатана. Аз признавам правото на човека да учи “биология”,

“геология”, “филология”, “зоология” и всякакви други “логии”.

Но, моля ви, не превръщайте Спасението от Исус в “теология”!

Колко от нас са размишлявали над думите на Елиу, който съветваше

Йов в Дух на мъдрост:

“Научи ни що да Му кажем, защото поради невежество ние не

можем да наредим думите си, ще Му се извести ли, че желая да

говоря, като зная, че ако продума човек, непременно ще бъде

погълнат? И сега човеците не могат да погледнат на светлината,

когато блещи на небето, като е заминал вятърът и го е очистил, та е

дошло златозарно сияние от север; А как ще погледнат на Бога, у

Когото е страшна слава! Всемогъщ е, не можем да Го проумеем,

превъзходен е в сила...” 249

“Не можем да Го проумеем!” - казва Словото, а теологията си

присвои правото не само да Го проумява, но и да Го дефинира и поставя в

рамка, та дори и да изпитва учещите и да им поставя оценки и дава

дипломи. Колко е хитра старовременната змия!

“А как тогава да позная Бога, ако не чрез теология?” - ще попита

някой. Ще отговоря не аз, но Апостол Павел:

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

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

просветли очите на сърцата ви...” 250

Виждаме, че Бог дава не учебник по теология или конкорданс на

Стронг, но “Дух на мъдрост и на откровение”. Духът не е хартия, не е

диплома, не е оценки. Духът е благоволение от Бога върху очите на твоето

сърце, а не върху логиката на твоя ум. А сега да видим и последното

249 (Йов 37:19-23)
250 (Ефесяни 1:17-18)



123

оръжие от арсенала на Езавел. Става дума за чародейството. Искам да

знаете, че деветдесет и девет процента от духовните травми и падения на

християните се дължат на чародейство. И то не толкова на врачки и

магьосници, вън от Църквата, а на такива, които са внедрени от дявола

вътре в църквите. Онова, което ще ни предпази от хищната ръка на Езавел

по отношение на чародейството, е знанието, че всяка молитва за ближния,

която не е вдъхновена от Святия Дух, е акт на чародейство!

Ние трябва да знаем какво иска Святият Дух, а не какво диктува умът

ни, защото е писано:

“...а тоя, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа,

защото той ходатайства за светиите по Божията воля...” 251

Да изпитваш сърцата - това значи да осветиш съвестта на човека, да

влезеш като крадец в сърцето му и Словото на Истината, която ти дава

Бог, да е благословение за него. А сега да видим и вторият богопротивен

дух - духът на Антихриста. Неговата стратегия се свързва с пожеланието

на очите. За тази стратегия Исус предупреждава:

“И ако те съблазни окото, извади го и хвърли го; по-добре е за

тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и

да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл...” 252

Макар и ясен, този стих крие голяма тайна. За да я разберете, ще ви

задам един въпрос:

Когато някой се съблазнява, той само едното си око ли ще съблазни

или двете?

Физическият ни поглед е така устроен, че и двете ни очи гледат в една

посока, освен ако не сме кривогледи. Това означава, че ако приемем

плътски Христовите думи, ще изпаднем в недоумение и ще Му кажем:

“Господи, как казваш Ти да не се съблазни едното ми око, след като

при съблазън са атакувани и двете? Ако се съблазня, то ще е съблазън за

двете ми очи, а не само за едното, но Ти имаш предвид само едното ми

око... Как да Те разбирам?”

Започнете да приемате духовно думите на своя Спасител и тогава

няма да имате никакъв проблем с разбирането. Думите на Исус са духовни,

251 (Римляни 8:27)
252 (Матея 18:9)
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а не плътски. Когато повярваме в Неговото Име, тогава в нашето духовно

естество започват да съжителстват две очи, два погледа. Първият е нашият

естествен поглед, а вторият - на Божието Слово. Сатана не може да

атакува Божието Слово. Ето защо той ще атакува нашия поглед. В този

случай ние можем да се подадем на атаката или да я отблъснем. Всичко

зависи от нашата вяра. Исус ни предупреждава, че ако бъдем съблазнени,

е по-добре да се отречем от собственото си виждане, тоест, да извадим

окото си, вместо с двете си очи да бъдем хвърлени в огненото езеро. Това

иде да покаже, че можеш да си имате Библия в къщи и пак да отидете в

ада. Затова запомнете:

Бог ни дава Словото, за да гледаме чрез него!

Библията е окото, което никога не може да бъде съблазнено!

Бог иска да се отречем от собствения си поглед, при положение, че не

можем да го съгласим с Неговия! Нека никой да не разчита на собствения

си поглед, тоест,  на интелигентността или знанията, ерудицията или опита

си, защото всичко това е нищожно в Божиите очи. Нека всеки си спомни

какво е казал Спасителят:

“...ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде

помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко

голяма ще е тъмнината!” 253

Духът на Антихрист атакува винаги там, където вярващият отслабне в

общението си с Божието Слово.

А сега да видим и третия дух - духът на Вавилон. Това е духът, който

атакува общението между християните, като ги кара са търсят не Славата

на Отец, а собственото си тщеславие. Отново ще ви припомня думите на

Апостол Павел:

“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...” 254

253 (Матея 6:23)
254 (Римляни 1:21-23)
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Забележете, че се казва, че “познаха Бога”. Той не е бил непознат

за тях. Той се е изявил, но са приели Славата Му като своя собствена, за

да бъдат съграждани не на Светиите, а на всички ония, чийто роден град е

Вавилон, великата блудница, Религията. Една от най-ужасните мерзости,

които сътвори Вавилон, е, че се превърна в пазарище на човешки души. С

вярата на човека в Бога започна да се търгува. Търговците влязоха в

Храма и го оскверниха. Ние ще прочетем, че в мига, когато Господ наказва

Религията, една категория човеци се чувстват така, сякаш са ги откъснали

от пъпната им връв. Нека видим този миг на Божие въздаяние:

“И земните царе, които са блудствали и живели разкошно с нея

ще заплачат и заридаят за нея, когато видят дима от изгарянето й.

Отдалеч ще стоят поради страх от мъките й и ще казват: Горко,

горко на тебе, велики граде Вавилоне, крепки граде, понеже в един

час дойде съдбата ти! И земните търговци плачат и жалеят за нея,

защото никой вече не купува стоките им, стоки от злато и сребро,

скъпоценни камъни и бисери, от висон и багреница, коприна и

червено; и всякакво благоуханно дърво и всякакви изделия от

слонова кост и всякакви изделия от скъпоценно дърво и от мед; от

желязо и от мрамор; и канела, аромати, тамян, миро и ливан; вино

и дървено масло; чисто брашно и пшеница; добитък и овце; коне,

колесници и роби; и човешки души...” 255

От този стих става ясно, че спектърът на търговските стоки на Вавилон

е изключително широк. Той обхваща всички учения и философии, всички

земни мъдрости и знания, всички плодове на сатанинското лукавство, с

които дяволът измами живеещите на земята. А сега си представете колко

църкви ползват услугите на това пазарище. Колко църкви прегърнаха

фалшиви доктрини и откровения. Помислете за вълната “Ню-Еидж”, която

със страшна сила залива Америка. Помислете за “Свидетелите на Иехова” и

“Мормоните”. Забележете разрастващото се влияние на “Обединителната

църква на Мун”, на “Обществото за Кришна съзнание”, на сциентоложката

църква, на “трансцеденталната медитация”. Това не са суетни напъни на

дявола. Това са мащабни водовъртежи на морето, което бучи и гълта в

255 (Откровение 18:9-13)
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себе си милиони човешки души. Забележете всичко, което смътно мирише

на окулт или традиция, за да го отхвърлите веднъж и завинаги. Сатана е

безпощаден към жертвите си. Неговите демони са така специализирани, че

ако веднъж уловят човешкото сърце, не го пускат никога, освен, ако Исус

не простре Ръката Си отгоре. Днес Христовата Църква е изправена пред

един съдбоносен избор:

 Живот в Небесните места с Исус или коварна смърт сред пазарищата

на Вавилон!

 Знам, че темата излезе от границите, за които говори заглавието, но

бях длъжен да разкрия не само съществото, което прилича на “летящ

орел”, но и факторите, които отрязват крилата на този орел.

Отново ще повторя:

Нищо, нищо, нищо от този свят не слиза от Небето!

Нищо от този свят не може да спаси човешката душа!

Богатствата на Църквата са в Небето, а не в света и там крадци не ги

крадат. А ако искате да видите на коя църква й крадат богатствата, (които

следователно са в света) то просто пуснете телевизора, за да чуете и

видите как се крадат икони, за да се изнасят зад граница. Ако богатствата

на тази църква бяха в Небето, то никой крадец нямаше да й ги открадне. В

заключение - похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на

живота са отворени врати за демони на Сатана, които безпощадно убиват

духа, душата и плътта на човека. Предстои ни да разберем и знамението, с

което Бог ще разтърси Вавилон.
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5. БОЖИЕТО ЗНАМЕНИЕ ЗА ВАВИЛОН

Искам отново да се върнем към Словото от “Еклесиаст” и да видим как

помазаният Божий говорител разкрива Божията Воля. Ето какво се казва в

дванадесета глава на тази книга:

“И помни Създателя си в дните на младостта си, преди да

дойдат дните на злото, и стигнат годините, когато ще речеш: Нямам

наслада от тях, - преди да се помрачи слънцето и светлината,

луната и звездите, и да се върнат облаците подир дъжда...” 256

От този стих става ясно, че в дните на Злото ще има някои знамения.

Нека отбележа кои са те:

Първо знамение: Помрачава се Слънцето

Второ знамение: Помрачава се Луната

Трето знамение: Спира дъждът

Четвърто знамение: Връщат се облаци подир дъжда

За всичко, записано в тези стихове, ние ще видим, че ни говори и сам

Исус в Евангелията, като казва:

“А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее,

луната няма да даде светлината си...” 257

и още:

“Но през ония дни, подир оная скръб, слънцето ще потъмнее,

луната няма да даде светлината си...” 258

Как да разбираме тези знамения?

Някои може да виждат в тях природни катаклизми, но този техен

поглед е обусловен не от духовно, а от плътско разбиране на Писанието.

Досега аз говоря изцяло за духовно значение на Слънцето и Луната, като

за Христос и Църквата. Ето защо, ако нещо в един определен период от

време ще спре да дава Светлината Си, то това няма да са физическите

светила, но духовните. Помислете, че след грабването на Църквата

предстои хилядагодишното Царство на Христос. Това е мигът, когато ние

ще управляваме народите според обещанието на Исус в Откровение 2:26-
256 (Еклесиаст 12:1-2)
257 (Матея 24:29)
258 (Марк 13:24)
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27. И можете ли да допуснете, че хиляда години народите няма да имат

слънчева светлина и луна? Защото именно това трябва да допуснете, ако

приемете предупреждението на “Еклесиаст” и думите на Исус за знамения,

свързани с природни светила. А Истината е една и тя ясно е показана в

едни стихове от “Откровението”, които ще прочетем. Това са думите на

Божието възмездие над Вавилон, религиозното царство на дявола:

“...светлина от светило няма вече да свети в тебе; и глас от

младоженец и от невяста няма вече да се чува в тебе; защото

твоите търговци станаха големците на земята, понеже чрез твоето

чародеяние бяха измамени всичките народи...” 259

Неслучайно, след като се казва, че светлина от светило няма вече да

свети над Вавилон, се казва, че “глас на Младоженец и Невяста няма

вече да се чуват в него...”, за да разберат духовните, че Светилата на

този свят са Христос и Църквата, Слънцето и Луната, Младоженецът и

Невястата!

А сега нека да продължа нататък. Предстои грабването на Църквата и

веднага след това онзи период, който е известен като “Голямата Скръб”.

Исус предупреждава, че не “преди”, но “подир оная скръб” Слънцето ще

потъмнее и Луната няма да даде Светлината си. Това иде да покаже, че по

време на голямата скръб Слънцето и Луната ще дадат Светлината си на

земята, за да извърши тази Светлина определена работа. Следва въпросът:

 Какво ще извърши Светлината по време на Голямата Скръб?

Ние ще разберем отговора на този въпрос, като се досетим, че Бог

мисли за Спасението на Своя народ Израил. Апостол Павел казва, че:

“...частично закоравяване сполетя Израил, само докато влезе

пълното число на езичниците. И така целият Израил ще се спаси...”
260

В мига на пълнолунието си Църквата ще бъде грабната, но точно това

е времето, когато се прекратява закоравяването на Израил към Божия Син,

за да дойде и неговото Спасение.

Как ще дойде това Спасение?

259 (Откровение 18:23)
260 (Римляни 11:25-26)
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В началото на тази тема вече посочих знаменията на Бога и вие

видяхте, че между тях е посочен и дъждът. Ще има един дъжд от

Всевишния, които ще напои хората Му и ще обърне сърцата им към Исус

Христос. “Еклесиаст” говори и за облаци, които ще се върнат подир дъжда,

а не по време на дъжда, тоест, това ще бъде дъжд от ясно небе...

Това ще бъде заключителното изливане на Святия Дух!

Но какво са тогава тези облаци?

Облакът винаги е завеса пред Слънцето. Той има за цел да спира

слънчевата светлина. От това можем да получим просветление, че

облаците са преобраз на началствата и властите на нечестието в небесните

места, преобраз на религиозно-демоничната власт на Сатана! Тази власт

ще насочи яростта си към Израил, защото след грабването на Църквата той

единствен остава като Божий народ на земята. Времената на Голямата

Скръб са скръбни не за света, но за евреите. За останалите хора, народи и

езици това е време на тържество. Вижте какво знание ни дава “Книгата на

пророк Езекиил” по този въпрос:

“Така казва Господ Йеова: Лелекайте - Олеле за деня! Защото е

близо денят, дори е близо денят на Господа, облачен ден; ще бъде

времето на езичниците...” 261

Ето такива са времената на човека Антихрист, който ще окупира

Ерусалим и ще седне в Божия Храм, за да изисква поклонение и почит като

към Исус Христос. Това са времената, когато облаците се връщат подир

дъжда. Ние ще си спомним колко точни са думите на Апостол Павел, който

предупреждава:

“А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише;

защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец

нощем. Когато казват: Мир и безопасност! Тогава ще ги постигне

внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак

няма да избягнат...” 262

Моля ви, забележете!

Господният Ден идва нощем, тоест, Слънцето и Луната са престанали

да дават Светлината си!

261 (Езекиил 30:2-3)
262 (1 Солунци 5:1-3)
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Господният Ден идва не когато казват “голяма скръб”, а когато казват

“мир и безопасност”!

Това иде да ни покаже, че Голямата Скръб е скръб само за онези,

които откажат да се поклонят на Антихриста и неговия образ или да

приемат числото на неговото име, за което число ясно говорих в главата

“Утрото и Вечерта”. Така разбираме, че Светлината, която ще дават

Слънцето и Луната, ще бъде за тези, които действително преживяват

голяма скръб, но в момента, когато те бъдат избити от Антихрист, то и

действието на Слънцето и Луната на земята се прекратява и тогава идва

времето на “мир и безопасност”, които Антихрист предлага на

поклонниците си. Израил ще преживее едно унищожително гонение от

Антихриста, за което гонение се говори в седма глава на “Откровението”.

Ето какво вижда Апостол Йоан:

“Тогава един от старците ми проговори, като ми каза: Тия,

облечени в бели дрехи, кои са? И откъде са дошли? И рекох му:

Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идват

от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в

кръвта на Агнето. Затова са пред престола на Бога и Му служат

денем и нощем в Неговия храм; и Седящият на престола ще

разпростре скинията Си върху тях...” 263

Убедете се, че това са именно евреите, като прочетем следващите

стихове, на които ще поставя коментар в скоби:

“Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, (значи е имало

време, когато са били и гладни, и жадни - б.а.) нито ще ги удари

слънцето, нито някой пек (спомнете си, че евреите не познаха Исус като

Слънце, но Го убиха и затова бяха “ударени” с проклятие, продължило

векове - б.а.) защото Агнето, Което е пред средата на престола, ще

им бъде пастир (значи е имало време, когато не им е било Пастир - б.а.)

и ще ги заведе при извори с текущи води (тоест, в пълнотата на

общение със Святия Дух, Когото не са познавали от дълги времена - б.а.) и

Бог ще обърше всяка сълза от очите им (свидетелство за скръбта и

мъката, дошли от гонението на човекът Антихрист - б.а.)...” 264

263 (Откровение 7:13-15)
264 (Откровение 7:16-17)
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Нека продължа още с тази много важна тема. Когато Исус Христос

отваря печатите и стига до петия печат, тогава става нещо интересно:

“И когато отвори петия печат видях под олтара душите на ония,

които са били заклани за Божието слово, което опазиха. И те

викаха с висок глас: Докога, Господарю свети и истинни, не ще

съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? И на

всеки от тях се даде по една бяла дреха; и рече им се да си почиват

още малко време, докле се допълни числото и на съслужителите им

и братята им, които щяха да бъдат убити като тях...” 265

Сега ясно разбираме, че Израил ще заприлича на съществото, което

приличаше на “теле”, тоест, ще претърпи гонение, подобно на гонението,

което претърпя Църквата по време на настъплението на религиозния дух

на Сатана. Едва след избиването на евреите Исус пристъпва към

отварянето на шестия печат, за което четем:

“И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям тръс:

слънцето почерня като козиняво вретище, и цялата луна стана като

кръв...” 266

Ето тук вече се реализира Божието знамение над Вавилон. Църквата е

грабната и Израил също е в Небето. На земята е останала само блудницата

Вавилон и останалите човеци от света. Стотици, отстъпили от Исус църкви,

гръмко афишират явлението на човека Антихрист. И в този миг Бог се

обръща против Вавилон, като му заявява:

“...светлина от светило няма вече да свети в тебе; и глас от

младоженец (Исус) и от невяста (Църквата) няма вече да се чува в

тебе; защото твоите търговци станаха големците на земята,

(свидетелство за властта, която получават от човека Антихрист) понеже

чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи...” 267

Виждате ли, дошъл е моментът, когато на Сатана му е позволен един

“лукс” - да бъде човек. Да бъде не какъв да е човек, но човек, който се

представя за Човешкия Син. Словото коментира за този “лукс” със стиха:

265 (Откровение 6:9-11)
266 (Откровение 6:12)
267 (Откровение 18:23)
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“И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото

зверовият образ да продума...” 268

Това “дишане” е вдъхване в ноздрите на сатанинския син на

“жизнено дихание”, така щото той да придобие душа. И този човек на

греха, син на погибелта, тръгва по целия свят, като гръмко афишира, че е

Исус Христос.

Как ще реагира блудницата?

“Ще му се зарадва !” казват мнозина. Мога да се съглася с тях, но само

дотам, че ще се зарадва отстъпилата църква.

Но я помислете колко религии има в този свят! Има Мохамед, Буда,

Шинто, Бахай, Джайна, Кришна, Вишну. Има също атеизъм, материализъм,

рационализъм, комунизъм, социализъм... Има толкова много рожби на

сатанинското лукавство, които никак няма да бъдат съгласни, че идва

някой, който иска поклонение като Исус Христос. “Ние никога не сме

вярвали в Исус, за да Го приемаме!” - ще кажат те. Мюсюлманите ще си

поискат Мохамед, будистите ще си искат Буда, кришнарите ще си искат

Кришна, шинтоистите - Шинто, бахайците - Бахай, джайнистите - Джайна,

вишнуистите - Вишну... Атеистите и материалистите ще кажат:

“Бог не съществува! Това е противно на идеологията ни...”

Разбирате ли какво се получава? Разбирате ли, че с явлението на

човека Антихрист Сатана се разделя сам против себе си? Става така, че

сатанинските заблуди се обръщат против създателя си. Рожбите - против

бащата, който ги е родил! Нека си спомним какви думи каза Исус:

“...ако Сатана е въстанал против себе си, и се е разделил, той

не може да устои, но дошъл му е краят...” 269

Така се убеждаваме, че с явлението на човека Антихрист е дошъл

краят на Сатана. Той ще заплати много скъпо заради лукса да представя

сина си за Исус Христос. И знаете ли какво ще се случи? Нека прочетем, за

да имаме представа:

“Каза ми още: Водите, които си видял, гдето седи блудницата,

са люде и множества, народи и езици. И десетте рога, които си

видял, (става дума за десетте отстъпили църкви, които излъчват отсред

268 (Откровение 13:15)
269 (Марк 3:26)
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себе си лидери, “царе”, получаващи власт заедно със звяра - б.а.) те и

звярът (човекът Антихрист) ще намразят блудницата (тоест, религиите

и ученията, които не приемат Исус Христос, и по тази причина не приемат

и човека Антихрист, представящ се за Божия Син - б.а.) и ще я направят

пуста и гола, и ще изядат месата й, а нея ще изгорят в огън. Защото

Бог тури в сърцата им да изпълнят Неговата воля, като действат

единомислено и предадат царската си власт на звяра, докато се

сбъднат Божиите думи...” 270

Разбирате ли каква голяма примка има в нозете на Сатана? Разбирате

ли какво е знамението над Вавилон? Именно това, че създателят на

блудницата ще си унищожи сам блудницата и така ще извърши Божията

Воля! Нека видим и думите на Бог към Сатана, записани в “Книгата на

пророк Исайя”. Бог се обръща към Своя противник, като към един, който е

бил “син на зората”, но в един момент пророчеството се обръща от

херувима на Злото към човека на греха, сина на погибелта:

“Ония, които те видят, ще се взрат в тебе, ще те разгледат и ще

рекат: Тоя ли е човекът, който правеше да трепери земята, който

разклащаше царствата, който запустяваше света, и съсипваше

градовете му, който не пускаше в домовете им затворниците си?

(Има се предвид хората, приели белег на челото или на ръката си, тоест, с

прегоряла съвест - б.а.)...” 271

В контекста на тези размишления последното, което ще се случи, е

Второто пришествие на Исус Христос, когато “ще Го видят ония, които

Го прободоха...”, тоест, отстъпилата църква, на която Антихристът е

предложил “мир и безопасност”. С Меча, излизащ от устата си, нашият

Господ ще порази нечестивите, за да установи Своето хилядагодишно

Царство на земята. Нека имаме предвид съдбата на Вавилон, за да опазим

съдбите си от всичко, което предстои да се случи. Нека отворим очите си

за надеждата, която Христос остави в “Откровението на Йоан” като разкри

Волята Си към една от църквите с думите:

270 (Откровение 17:15-17)
271 (Исайя 14:16-17)
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“Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще опазя

тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата

вселена да изпита ония, които живеят по земята...” 272

Като съществен прицел на нашата вяра е знанието, че Грабването на

Църквата е преди Второто Пришествие на Христос! Второто Пришествие е

онзи Ден Господен, за който говори целият Стар Завет. Но този ден няма

да донесе Спасение и Светлина, защото всички спасени от Исус ще са вече

в Небето. Той ще донесе само осъждение и гняв над рода на нечестивите.

Църквата трябва да насочи своя поглед не към Второто Пришествие на

Исус, а към обещаното от Бога грабване преди да дойдат времената на

Злото. Църквата трябва да бъде съществото “летящ орел”, за да срещне

Господ във въздуха. Нека защитя това твърдение с едни Божии думи от

“Книгата на пророк Амос”:

“Горко на ония, които желаят деня Господен! За какво ви е той?

Денят Господен е тъмнина, а не виделина. Както, ако бяга човек от

лъв и го срещне мечка, или, като влезе в къщи, опре ръката си о

стената, и змия го ухапе, така не ще ли бъде денят Господен

тъмнина, а не виделина? Дори мрак, без никаква светлина?” 273

При Второто Пришествие на Исус няма да има Спасение, но Божие

възмездие над нечестивите. Спомнете си, че Библията казва:

Праведният се отнема преди да е дошло Злото!

Преди да дойде Антихрист, Църквата ще бъде грабната, а Голямата

Скръб, която ще преживеят евреите, ще бъде тяхното вечно Спасение от

Исус. Те ще бъдат горе в онзи миг преди Милениума, защото там ги е видял

Апостол Йоан:

“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 Исус, и поради Божието слово, което

опазиха, и на ония, (евреите) които не се поклониха на образа на

звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на

ръката си; и те оживяха и царуваха с Христос хиляда години...” 274

272 (Откровение 3:10)
273 (Амос 5:18-20)
274 (Откровение 20:4)
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Така приключвам разсъжденията си за Слънцето и Луната.

Днес е времето, когато Бог иска да повдигнете главите си към Небето

и да се качите да живеете в това Небе с вяра. Тогава вие несъмнено сте

част от Луната, част от небесните свидетели на Господ Исус Христос, които

са недосегаеми от демоните на Сатана.

Вярвам, че естеството на разгледаните теми още повече ще укрепи

сърцата ви, за да бъдете безукорно и славно поколение. Поколение на

Слава и Сила, Победа и Величие в Името и чрез Името на Исус Христос,

нашият Господ и Спасител. Амин и Амин!
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VIII. ПОСЛЕДНИЯТ АДАМ И ПОСЛЕДНАТА

ЕВА

В досегашните размисли често се налагаше да споменавам последния

Адам и последната Ева.

Трябва ли да им отделя за внимание цяла отделна тема?

Отговорът е: Да!

С размишленията в тази тема окончателно ще затвърдим дълбокото

откровение, че първа глава на “Книгата Битие” е Книгата на Живота. Във

всичко, казано тук, видяхме, че Божието Слово има един прочит, който е

духовен, за да послужи на духовните човеци. Няма по-голям прозорец за

небесните реалности от знанието, че Исус Христос е последният Адам, а

Църквата - последната Ева. Гледайки през този прозорец, християнинът ще

открие неподозирани тайни и откровения, нужни, за да се укрепи вярата в

Исус. Когато някога Святият Дух извиси ума на Апостол Павел и му откри

Божията тайнствена премъдрост, в сърцето на този велик Христов

последовател пламна голяма ревност за Църквата. Във “Второто послание

на Коринтяните” той се обърна към вярващите с думите:

“Дано бихте потърпели малко моето безумие; да! Потърпете ме,

защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с

един мъж, да ви представя като чиста девица на Христос...” 275

Можете ли да си представите какво означава един годеж на Църквата

с Бога? Това е влюбване, това е Любов, която свързва в нежно духовно

себеотдаване Младоженец и Невяста.

А знаете ли колко много обича Исус Своята Църква?

Знаете ли колко много й дава?

Знаете ли коя е пълнотата на общение между вярващите и Бог?

Той толкова много ни обича!

Отново Апостол Павел казва за Неговата Любов:

275 (2 Коринтяни 11:1-2)
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“Защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и

се грижи за него, както и Христос за църквата; понеже сме части на

Неговото тяло (от Неговата плът и от Неговите кости)...” 276

Какво има предвид тук Апостолът? Кой стих цитира в скобите?

Ако отворим “Книгата Битие” ще прочетем във втората глава думите, с

които Адам се обърна към Ева. Той каза:

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

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

Така, както първата Ева бе взета от Адам, така и последната Ева бе

създадена от Христос. Ние ще открием Спасението на човешкия род в

стиха, където Бог:

“...създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде;

мъж и жена ги създаде...” 277

Този Мъж и тази Жена са Христос и Църквата. Спомнете си как Бог

създаде първата Ева. Какво направи Той? Словото казва:

“Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън, и той заспа; и

взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог

създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при

човека...” 278

Погледнем ли духовно на този стих, ние ще открием, че Бог даде и на

Своя Единороден Син “дълбок сън”, защото Исус напусна Небесната Си

Слава, дойде между хората и стана Човек. Като Човек Исус трябваше да

извърви път на “събуждане”, за да види, че вече не само като Божий Син,

но и като Човешки Син е платил цената за създаването на последната Ева

- Църквата. Някой може би ще попита:

“Какво, да не би да искаш да кажеш, че Исус е имал дълбок сън?”

А ти как мислиш? Как разбираш думите на Исус към Отец, когато Му

казва:

“Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тия

познаха, че Ти си Ме пратил...” 279

“Аз Те познах!” - казва Исус на Отец.
276 (Ефесяни 5:29-30)
277 (Битие 1:27)
278 (Битие 2:21-22)
279 (Йоан 17:25)
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Нима преди това не Го е познавал, за да заявява, че Го е познал?

Истината е, че като Божий Син Христос познаваше Своя Отец, но сега

вече Го познаваше и като Човешки Син. Тези Негови думи ясно показват,

че последният Адам се е “събудил”, тоест, съвършено е извървял пътя на

богопознанието и пълнотата на Святия Дух, както и казва псаломът:

“А аз ще видя лицето Ти в правда; когато се събудя ще се

наситя от изгледа Ти...” 280

“Тия познаха, че Ти Си Ме пратил...” - казва Исус. С тези думи

Божият Син засвидетелства, че е създадена последната Ева. Тя позна своя

Мъж, Онзи, от Чиято Плът е създадена, за да бъде Негова Невяста. Искам

да разбирате, че дълбоко в сърцето Си Исус живееше с мисия на последен

Адам. Той знаеше, че е този Адам и нееднократно заявяваше колко важно

значение има Неговата Плът, защото ако от плътта на първия Адам Бог

създаде първата Ева, то от Плътта на Исус Христос Бог създаде Църквата.

Спомнете си как Исус говори за Плътта Си. Прочетете думите Му:

“Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой

от този хляб, ще живее до века; да! И хлябът, който Аз ще дам, е

Моята плът (която Аз ще дам) за спасението на света...” 281

и още:

“Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия

Син, и не пиете от кръвта Му, нямате живот в себе си. Който се

храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го

възкреся в последния ден...” 282

Някой ще попита:

“Как да разбирам Плътта на Исус? Как да се храня с нея? Как от

Плътта на Исус Бог създаде Църквата?”

Спомни си, че Апостол Йоан ти дава ключ към разбиране за Плътта на

Исус, като казва за Него:

“И словото стана плът и пребиваваше между нас...” 283

Сега разбираш ли как се роди Ева? Сега разбираш ли, че Божието

Слово е Плътта на Последния Адам, от която Бог направи последната Ева!
280 (Псалом 17:15)
281 (Йоан 6:51)
282 (Йоан 6:53-54)
283 (Йоан 1:14)



139

По тази причина Църквата е не само Жената на Христос, но и Неговото

Тяло. Апостол Павел разкрива това в “Ефесяни” като казва:

“Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже

към жена си, и двата ще станат една плът”. Тая тайна е голяма; но

аз говоря това за Христос и за църквата...” 284

Много християни не разбират дълбочината на този стих. Това, че сме

една “плът” с Исус не означава, че сме плътски. Божията Плът е различна

от човешката. Христовата Плът е Божието Слово, защото:

“...в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството; и

вие имате пълнота в Него...” 285

Да имаш пълнота в Исус - това значи да Го познаваш като Слово,

способно да те направи участник на божественото естество. Едва тогава си

част от последната Ева, защото си позволил на Святия Дух да те създаде от

Плътта на последния Адам. От този миг ти вече не живееш за себе си, но за

Христос. Ти си част от Него.

“Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си,

но за Този, Който за тях е умрял и възкръснал...” 286

Нека сега да видим в какво се състои Животът на последната Ева.

Първото, което искам да прочетете, е Божията Воля за Христос и Църквата.

Ето какво казва Бог в “Битие”:

“Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте

я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко

живо същество, което се движи по земята...” 287

Нека изведем трите направления на Христос и Църквата:

Първо: Да се плодят и размножават

Второ: Да напълнят земята и да я обладаят

Трето: Да владеят над враговете си

Върху тези направления ще се спра поотделно.

284 (Ефесяни 5:31-32)
285 (Колосяни 2:9-10)
286 (2 Коринтяни 5:15)
287 (Битие 1:28)
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1. ДА СЕ ПЛОДЯТ И РАЗМНОЖАВАТ

Когато погледнем Евангелието, виждаме, че в началото последната

Ева бе само от дванадесет човека. На Петдесятница тя получи Сила и Огън

от Небето и започна да работи за изпълнение на библейските пророчества.

За да разберем какво се е случило през всичките векове от Възкресението

на Исус до днес, ни е нужен погледа на Апостол Йоан. Ето какво е

впечатлило Божия слуга:

“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 на Агнето, облечени в бели дрехи,

облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си...” 288

Тази чудесна гледка може да бъде само пълноценната реализация на

Божия призив към Христос и Църквата:

“Плодете се и се размножавайте!”

Ние все още сме изпълнители на Божия призив. Ето защо е нужно да

видим някои по-дълбоки особености от него. Какви са те? Нека прочетем

какво предупреди Бог Ева:

“Ще ти преумножа скръбта в бременността; със скръб ще

раждаш чеда; и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание

и той ще те владее...” 289

Този стих ще се отнася и в пълна степен за Църквата. Сам Исус го

напомни, когато се обърна към първите Си последователи. Той им каза:

“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...” 290

288 (Откровение 7:9)
289 (Битие 3:16)
290 (Йоан 16:20-22)
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“И вие сега сте на скръб...” - казва Исус. Това е най-убедителният

стих, говорещ, че Църквата е последната Ева. Апостолите бяха на скръб,

защото беше дошъл часът им да родят Христос в сърцата си. Каква е тази

скръб? Скръб поради Бога или скръб по Бога? Искам да знаете, че именно

скръбта ражда новия човек. Животът се ражда с болка, с пожертвуване, с

усилие. Отворете книгата “Деяния на Апостолите” и вижте на какво учеха

вярващите Божиите слуги:

“...и утвърдяваха душите на учениците, като ги увещаваха да

постоянстват във вярата, и ги учеха, че през много скърби трябва

да влязат в Божието царство...” 291

Има християни, които не искат да разберат това. Те вярват, че много

по-добре е да се радваш, вместо да скърбиш.

Да, така е! Само, че Пътят до радостта минава през скръб!

Не е възможно да се изпълниш с Божията радост, ако си нямал скръб

по Небето, скръб по Бога! Исус казва, че “пак ще ни види” и тогава

скръбта ни ще се обърне в радост. Причина за тази радост ще бъде онова

“детенце”, което сърцата ни са родили, онзи “нов човек”, съобразен на

Исус Христос. Ето за какво е необходима скръбта.

Тя е викът към Бога! Тя е освобождаването на Христос в сърцата ни!

Един стих от “Еклесиаст” ще ни покаже по-точно това:

“По-полезна е печалта от смеха; защото от натъжеността на

лицето сърцето се развеселява. Сърцето на мъдрите е в дома на

жалеене; а сърцето на безумния е в дома на веселие...” 292

Някой може би ще реагира:

“Не искам да се натъжавам! Защо да се наскърбявам?”

Няма да му отговарям аз, но Апостол Павел:

“Защото, ето, това гдето се наскърбихте по Бога, какво усърдие

породи във вас, какво себе очистване, какво негодувание, какъв

страх, какво ожидане, каква ревност, какво мъздовъздаване! Във

всичко вие се показахте, че сте чисти в това нещо...” 293

291 (Деяния 14:22)
292 (Еклесиаст 7:3-4)
293 (2 Коринтяни 7:11)
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Това, че Ева ще ражда чеда в скърби, не е мнение на човек, но го е

казал Бог. А Неговите думи са ненарушими. Аз не вярвам в леките

раждания! Няма такова нещо като безболезнено раждане! Ако някой каже,

че е родил без скръб, то той нищо не е родил! Друг е въпросът със скръбта

по света. Ако някой скърби по света, в него няма любов към Исус, защото:

“...скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не

причинява разкаяние; но светската скръб докарва смърт...” 294

В Новия Завет има една най-велика заповед на Спасителя. Тя гласи:

“Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в

името на Отца и Сина и Святия Дух...” 295

Ето това е призивът към раждане и размножаване. И всеки един от нас

трябва да се вслуша в него, ако действително иска да е сигурен, че е част

от последната Ева. Пак ще повторя думите към Църквата:

“...на мъжа ти ще бъде подчинено всяко желание и той ще те

владее...”

Всяко наше желание трябва да бъде подчинено на Исус Христос. И Той

трябва да ни владее чрез Святия Си Дух. Когато някой човек дойде в

Църквата и изповяда Исус за свой Господ и Спасител, той в този момент е

роден от Бога. Църквата се е увеличила, а с нея и Божията Сила на този

свят. Спомнете си как започват и двете послания на Апостол Петър:

“Благодат и мир да ви се умножи!”

Знаете ли тайната на този поздрав? Чуйте я:

Колкото повече чрез вашето служение Бог умножава числото на

спасените човеци, толкова повече Благодатта и мирът ви ще се умножават!

Аз вярвам в Силата на Святия Дух! Аз знам, че както собственият ми дух

ме прави да раста, защото това е неговото предназначение - да ми дава

живот и растеж, така Святият Дух прави Христовото Тяло да расте, защото

това е изпълнението на Божията Воля, ясно разкрита в “Ефесяни”:

“...докле всички достигнем в единство на вярата и на

познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на

ръста на Христовата пълнота...” 296

294 (2 Коринтяни 7:10)
295 (Матея 28:19)
296 (Ефесяни 4:13)
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Има нещо гнило, мъртво и ненормално в онези църкви, които с години

си остават с по двеста или триста човека. В такива църкви всичко говори

не за присъствието, но за отсъствието на Святия Дух. Има само един

способ за раждане и умножаване, който ни е даден от Бога.

Този способ е благовестието за Исус Христос и Божието Царство!

Но как ще благовестяваме на хората за Исус, ако не сме изпълнени с

Божието Слово, ако нямаме Божието помазание, ако не сме вдъхновени и

просветени, ако не сме вдигнали кръста си и ако не се страхуваме от

дявола? Запомнете, че вие сте последната Ева, само, ако изпълнявате

Божия призив за благовестие! Нямате ли това видение в сърцата си, този

мотив в служението си, не виждате ли във всяко служение спасени души,

то по-скоро сте наивни потомци на първия Адам, а не последователи на

последния. Божията ревност за Спасение на хората е много, много силна.

Никога не забравяйте, че от бездействието на Църквата се ползва само и

единствено дяволът. Ако има нещо, в което много църкви да вземат

пример, то е да видят с каква упоритост и постоянство слугите на дявола

убиват души. Примерът не е в това да убиваме, но да противопоставим на

Сатана многократно по-голяма дързост и упорство, постоянство и ревност

за Спасение на човешките души. Аз имам един девиз, който ще ви споделя.

Той гласи:

Един ден бездействие на християнина е един ден действие на дявола!

Един ден благовестие на християнина е един ден по-малко за злото!

Аз вярвам в мобилната Църква, в подвижната Църква, в Църквата на

колела, която навърта милионен километраж по градове и села, нации и

континенти, за да проповядва Благата Вест. Много пъти съм се замислял

върху един принцип на раждането. Принцип, който може да се превърне в

мотор на Църквата. Един ден казах на Бог:

“Господи Святи Душе! Има един стих от Словото Ти, който казва, че

Бог Е, Който прави плода в утробата на непразната. Зачеването е само от

две клетки - оплождаща и оплодена. Но след това за девет месеца се

развива тяло, което съдържа в себе си не хиляда, не милион, а милиарди,

стотици милиарди клетки. Ние не сме ли Твоите клетки, Боже? Не сме ли
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ние Твоето тяло? Защо ръстът на Църквата не е така бърз, както

нарастването на тялото в майчината утроба?”

Тогава Святият Дух отговори:

“Запомни, че тайната на Живота се крие в отдаването. Тези две

клетки в началото са се отдали една на друга, за да се родят от тях

четири. Тези четири клетки са се отдали една на друга, за да се

родят от тях осем. Тези осем са се отдали една на друга, за да

станат шестнадесет. Ако продължиш така ще видиш как след всяко

следващо отдаване числото на клетките се увеличава двукратно.

Ако всеки, който е спасен от Исус, доведе в Църквата друг, който не

е спасен, и това се изпълни като тенденция в цялата Ми Църква, то

само след два подобни етапа ще настъпи Грабването. Тъжното е, че

има клетки, които не приемат Моя призив, а не го приемат, защото

не живеят чрез Кръвта. Те са толкова полезни на Тялото Христово,

колкото полезни биха били ноктите. Един чувствителен процент от

Тялото е нокти. И ако не побързат да влязат в Тялото, Аз много

скоро ще ги отрежа, защото пречат...”

Моля ви, приемете този съвет на Святия Дух дълбоко в сърцата си.

Апостол Павел казва:

“Изпитвайте себе си дали сте във вярата; опитвайте себе си...”
297

Ако ние сме във вярата, то сме и в Тялото, ако сме в Тялото, то служим

на Святия Дух, Който прави Тялото да расте. Ето това значи да се плодим и

размножаваме.

297 (2 Коринтяни 13:5)



145

2. ДА НАПЪЛНЯТ ЗЕМЯТА И ДА Я ОБЛАДАЯТ

Няма християнин, който да не помни Христовата заповед в

“Евангелието от Марк”, където Спасителят казва:

“Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка

твар...” 298

Когато вникнем дълбоко в тези думи, ние ще видим, че тази повеля

все още не е изпълнена. Светът няма да се съгласи с това. Той ще ни каже,

че няма континент, нация, град и село, където не е стигнала новината за

Исус Христос. Тъкмо в това е проблемът! През всички тези векове по света

не се проповядваше благовестието, а новината за това благовестие.

Какво ни ползва, ако хората знаят за Исус Христос, а не са спасени?

Какво ни ползва, ако на християнската вяра се лепва етикет, че е една от

многото религии в света? Какво ни ползва, ако слушаме дяволски

компилации, че Бог бил Един, но...се откривал на различните народи с

различни имена? Някои много бързо отписаха Сатана, като решиха, че той

ще си оплаква орисията, а демоните ще му припяват. Но той все още е

най-страшният противник на човешката душа и ще остане такъв, докато

бъде хвърлен завинаги в огненото езеро.

Днес ние живеем в онези духовни реалности, показващи, че

свършекът на света се е приближил до такава степен, щото грабването на

Църквата вече може да се случи всеки ден и час. Но то няма да се случи,

докато последната Ева не напълни земята и не я обладае. Далеч от нас да

бъде човешкото високоумие, което ще ни накара да считаме Божията

програма за приключена. Исус казва:

“И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по

цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще

дойде свършекът...” 299

Благовестието ще се проповядва за свидетелство, а не (както мнозина

считат) за суетна информация. Бог е отвратен от религиозните новинарски

емисии, в които някои виждат изпълнението на Христовата повеля. Да

298 (Марк 16:15)
299 (Матея 24:14)
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бъдеш свидетел на Христос е много повече от това да мънкаш на черковно-

славянски. Да бъдеш свидетел на Христос е много повече и от това да

покажеш дипломата си от библейското училище. Тези, които ограничават

свидетелстването си до религия или теология, са от онази категория

човеци, за които в “Книгата на пророк Исайя” се 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...” 300

Фактът, че все още не настъпва свършекът, означава, че благовестието

все още не е проповядвано като свидетелство на всичките народи. А какво

значи да проповядваш Христос като Негов свидетел?

Прочетете какво е записано за победителите на Сатана:

“А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на

своето свидетелстване...” 301

Ние няма да победим дявола с цитати и теологически термини, нито с

чужди трудове и свидетелства, но само и единствено чрез Словото на

собственото ни свидетелстване. Запомнете:

Да бъдеш свидетел на Христос - това значи Христос да свидетелства за

тебе!

Не можеш да свидетелстваш за Бога, ако Той не свидетелства за тебе,

тоест, ако Неговото помазание не разтърсва пътя пред нозете ти. Този свят

ще бъде обиколен от Божието помазание и хората ще бъдат докоснати от

истинска Божия Сила, а не от папагалски поучения, защото:

“Божието царство не се състои в думи, а в сила...” 302

Много често виждам в църковните събрания едно изместване на

Силата на свидетелството със силата на доказателството. Вярващите

излизат пред амвона, за да дадат “едно свидетелство” за Бога. После

следва историята им, че са били болни и Бог ги е излекувал, че са видели

някое чудо и т.н. В случая те не дават свидетелство за Бога и Неговата

Сила, а само доказателство. Бог не е призовал вярващите да си бъдат

300 (Исайя 29:13)
301 (Откровение 12:11)
302 (1 Коринтяни 4:20)
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свидетели един на друг пред Църквата! Истинският вярващ свидетелства

за Христос в света, а не в Църквата! Дяволът, когото ще победим със

Словото на нашето свидетелстване, не е в Църквата, (или поне не би

трябвало да бъде) а в света. Защо тогава така охотно свидетелстваме за

Исус в Църквата, вместо в света? Исус не каза за нас: “Вие сте виделината

на Църквата!” Нещо друго каза Той:

“Вие сте виделината на света...” 303

Нека тези разсъждения не обиждат никого, но да насърчат всички.

Църквата трябва да напълни земята, а не залата на младежкия дом. В това

последно време Бог изпълнява едно Свое обещание. Спомнете си Неговите

думи от “Книгата на пророк Йоил”:

“И след това ще излея Духа Си на всяка твар...” 304

Моля ви, забележете: “на всяка твар” Това не са само хората от

Църквата! Това са всички човеци! Ние живеем във времената на най-

великото изливане на Святия Дух. И както водите на океана покриват

дъното на земята, така Божието присъствие днес се увеличава постоянно и

ще дойде миг, когато то ще бъде много по-реално от самия свят, в който

живеем.

От какво или от кого се плаши Църквата? Какъв й е проблемът?

Разбира ли тя, че ако Бог е заповядал тя да напълни земята, то с това

напълване земята ще бъде потопена от Божията Слава и присъствие?

Разбирате ли, че заповядвайки на Църквата, Бог задължава и Себе Си с

тази заповед? Колкото повече Църквата пълни земята, толкова по-голяма

Божия Слава ще има над нея. И във всичко това Бог следва ненарушимото

Си Слово и могъща Воля. Той има един прицел и работи за неговото пълно

постигане и изпълнение. Ние вече прочетохме, че трябва да напълним

Земята. Но стихът продължава с това, че Църквата трябва да обладае

земята.

Как да разбираме това?

Ясно е, че обладаването стои по-високо от напълването. Бог не би

заповядал напълване, ако след него не следваше обладаване. Нека видим

стиха, показващ назначението на обладаването. Апостол Павел казва:

303 (Матея 5:14)
304 (Йоил 2:28)
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“Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето.

Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният,

такива са и небесните...” 305

Какво се получава при напълването?

Става така, че небесни човеци напълват земята, където живеят

пръстни човеци. Небето и Земята нямат никакво съгласие, нямат знак за

равенство. Исус е Небесен Човек и всички, които вярват в Неговото Име,

са Небесни. Светът е земен и всички, които са от света, са земни.

Божията Воля е Небесното да покори земното! Божественото да

обладае материалното! Животът да погълне смъртта!

Прочетете как продължава посланието си Апостол Павел:

“И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и

в образа на небесния. А това казвам, братя, че плът и кръв не могат

да наследят Божието царство, нито тленното наследява

нетлението...” 306

Святият Дух, изпратен от Отец, има една цел, едно предназначение:

Да обладае всяка кръв и плът, тъй щото смъртното естество на човека

да бъде покорено от Живота на Бога!

Измерението на Благата Вест е не в посланието от Бог, но в

промяната, която това послание носи със себе си. Бог иска да има човеци,

изпълнени със Святия Му Дух. Бог иска в сърцата ни да текат Неговите

извори на Вечен Живот. Защо?

“Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това

смъртното да се облече в безсмъртие...” 307

Сатана е много уплашен от този стих. Тези думи са един голям

некролог за неговото царство. Князът на смъртта трепери при мисълта, че

Бог е заповядал безсмъртие за човешката личност. Та нали в крайна

сметка дяволът изкуши Адам и Ева, за да умрат? Та нали именно смъртта

беше белегът на греха? Помислете върху факта, че Сатана е изхвърлен на

земята, а Божията заповед към Христос и Църквата е да обладаят земята...

Къде ще отиде тогава дяволът? Какво ще стане с делата му?

305 (1 Коринтяни 15:47-48)
306 (1 Коринтяни 15:49-50)
307 (1 Коринтяни 15:33)
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Нека ни отговори Апостол Йоан:

“Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола...” 308

Много често под “дела” на дявола ние разбираме само част от тях.

Свикваме с това, че лъжата, кражбата, прелюбодейството, партизанствата,

злобата, насилието, перверзиите, лицемерието, ласкателството и други

подобни са дела на дявола. Но твърде често пропускаме да осъзнаем, че

най-голямото дело на Сатана е смъртта. Исус дойде да съсипе всички дела

на дявола, а следователно и смъртта. С победата Си над нея Христос

веднъж завинаги ще ликвидира бунта и лъжата, грехът и тъмнината, за да

дойде онова царство, което е вечно царство на Христос и не преминава в

никой друг. Една от бариерите на Сатана, която в тези последни дни

трябва да бъде строшена, е построена върху факта, че земното проповядва

Небесното, а тленното проповядва нетление. Тази бариера е причината за

много векове благовестието да остава с вързани нозе. Ако плътското

проповядва духовното, то последното вече не беше духовно, но извратено,

тоест, религиозно. Много генерации християни твърде малко внимаваха в

думите на Спасителя:

“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...” 309

Разбирате ли, че плътската вяра на човеците е последната сламка, за

която се държи удавникът Луцифер. Разбирате ли, че религията е смъртта,

която дяволът противопостави срещу Живота от Бога!

Аз и в предишни разсъждения вече говорих по този въпрос, но отново

ще напомня:

Освободете мисленето си от това понятие и не го обвързвайте с Исус.

Бог не е религиозен дух! Религиозен е дяволът! Много преди юдеите

да превърнат Свещеното Писание в религия Бог се обеща на Авраам, като

му каза, че потомството му ще е като звездите по небесния свод. Бог

нямаше религиозни отношения с Авраам. Не Законът, а Неговата Благодат

беше върху избраника Му. И Авраам повярва в тази Благодат. И това му се

вмени за правда. Ето затова Апостол Павел съветва:

308 (1 Йоаново 3:8)
309 (Йоан 6:63-64)
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“Тогава познайте, че тия, които упражняват вяра, те са

Авраамови чеда; а писанието, като предвиди, че Бог чрез вяра

щеше да оправдае езичниците, изяви предварително благовестието

на Авраам, казвайки: “В тебе ще се благославят всичките народи”.

Така щото тия, които имат вяра, се благославят заедно с вярващия

Авраам...” 310

Всяка религия има във фундамента си закон. И затова е религия. Но

Божията Благодат стои над Закона. Животът на Бога трябва да погълне

смъртта, но нека помислим кое е жилото на смъртта и коя е силата на това

жило:

“Жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е законът...” 311

Така разбираме, че чрез религията Сатана се опита да увековечи

силата на греха, така че да стане невъзможно Животът на Бога да погълне

смъртта. Ако се обърнете към християнската религия, вие ще видите, че тя

е основана на канони и догми, тоест, задължителни законови бариери. Но

какво заяви Исус на законниците:

“Горко на вас, законници! Защото отнехте ключа на знанието;

сами вие не влязохте, и на влизащите попречихте...” 312

Религията отне ключа на знанието и на влизащите попречи.

Кое знание отне тя и на какво попречи? Ето отговорът:

Отнет бе ключа на знанието, че Исус Христос не е религия и така се

попречи на вярващите да влязат в Божията Благодат!

Ето по тази причина Бог ще стовари справедливото Си възмездие над

религията и ще осъди всички онези, които са били нейни послушници и

слепи изпълнители. Днес е времето, когато Божият вятър ще помете като

прах тесногръдието и затворническия режим на всички религиозни църкви.

Започнало е небесно обладаване, което никоя сила няма да може да спре.

Хората действително ще познаят Истината и тя ще ги направи свободни.

Хората ще бъдат потопени от Божията Благодат и Животът на Бога ще

стане истинска реалност за тях.

310 (Галатяни 3:7-9)
311 (1 Коринтяни 15:56)
312 (Лука 11:52)
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3. ДА ВЛАДЕЯТ НАД ВРАГОВЕТЕ СИ

Ето, че стигам кулминацията на темата за последния Адам и

последната Ева. Много ви моля да внимавате в нещата, които ще

прочетете, защото това ще ви позволи да осъзнаете в пълна степен какво

значи власт от Бога. “Евангелието от Лука” ни дава илюстрация затова

какво се случи, когато Исус даде власт на седемдесет Свои последователи.

Те възрадвани и развълнувани се върнаха и казаха на Божия Син:

“Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват на нас...” 313

Чудно! Исус не беше впечатлен! Те може би очакваха Той да започне

да подскача и хвали Небесния Отец. Те може би искаха Той да бъде

впечатлен като тях от станалото. Но Исус имаше други критерии за радост.

Той им отговори:

“Обаче, недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват;

а радвайте се, че имената ви са написани на небесата...” 314

Какви бяха тези думи? Какво беше това Слово? Исус виждаше нещо,

което те не можеха да видят. Исус виждаше имената им, написани в

Книгата на Живота. Това бе истинското основание за радост, а не толкова

фактът, че бесовете им се покоряват. Дали обаче Църквата е вникнала

дълбоко в разбирането на властта, която й дава Исус? Той ни казва да се

радваме не от властта над дявола, а от факта, че имената ни са записани в

Книгата на Живота. Днес мнозина не само, че не могат да се радват, но

дори и не осъзнават, че изкривяват Божието Слово със собствената си

позиция към Злото. В тази глава аз ще говоря за нашата власт над силите

на Злото. Исус казва:

“Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и

власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди...” 315

Моля, забележете, че се казва “над”, а не “против”. Това означава, че

дяволът ще бъде противник под нас, а не против нас. Ние можем да го

настъпваме, както говори стихът. Настъпва се нещо, което се гази, а не с

което се воюва. Ето проблемът в Църквата! Тя е започнала да вижда
313 (Лука 10:17)
314 (Лука 10:20)
315 (Лука 10:19)
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дявола не “под” себе си, но “против” себе си. И тогава идва битката, която

се стреми да хвърли укор на Христовата победа. Много вярващи заживяват

с мисълта, че дяволът е против тях, а не под тях. Така те не се качват в

небесните места, а слизат на териториите на Божия противник, за да се

бият с него. Ако можете, посочете поне един пример, поне един стих от

Евангелието, който да показва, че Исус се бие с демони. Няма такова

нещо! Исус не се биеше със Злото, но просто го поразяваше с една дума.

Неговата битка се състоеше в заповеди, които демоните изпълняваха

безпрекословно. Няма случай, в който демон да се е възпротивил на

Волята на Исус. Има друг случай, когато бащата на един страдалец каза:

“...помолих Твоите ученици да го изгонят, но не можаха...” 316

Защо не можаха? Именно поради маловерие. Но виждаме, че когато

страдалецът още идваше, “бесът го тръшна и сгърчи силно; а Исус

смъмри нечистия дух, изцели момчето, и върна го на баща му...” 317

Четем, че Господ Исус смъмри демона.

Смъмрянето битка ли е? Духовно воюване ли е? Нека ви отговоря:

Смъмрянето на демони е белег на божествена власт и сила!

Ние имаме един прицел на вярата си - Исус Христос. Апостол Йоан

казва за нашия прицел:

“Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както

е ходил Христос...” 318

Как ходеше Христос? Отговорът е:

В Слава! В мощ! В помазание!

Можете ли вие да ходите като Христос и да виждате във вашето

ходене битка с дявола?

Нека запомним, че Божията Слава, мощ и помазание са белези за

превъзходство над дявола, а не за ходене против него! Когато сме “против”

ние сме в една духовна територия с дявола. Когато сме “над” ние сме в

друга духовна територия над дявола. Исус Христос ни дава власт над

цялата сила на врага, а не против цялата сила на врага. За да разберете

това още по пълно, нека си спомним думите на Апостол Павел:

316 (Лука 9:40)
317 (Лука 9:42)
318 (1 Йоаново 2:6)
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“А Господ е Духът; и гдето е Господният Дух, там е свобода...” 319

А сега ми кажете, ако вие сте в Господното присъствие и там е

свобода, то за каква битка с дявола говорите? Разбирате ли, че битки с

дявола може да има само там, където го няма Господното присъствие? Но

ако някъде има Господно присъствие, там няма дявол, а следователно няма

и битка. Обичам да обяснявам този духовен принцип с един пример:

Едно сламено плашило може да се бие само със сламени неща. То

може да уплаши само сламени неща. Но това плашило не може да се бие с

пояждащия огън. То изобщо не може да се приближи до територията на

огъня, защото ще изгори. В темата за “Зелената трева” вие разбрахте

преобраз на какво е тя. Дяволът е като слама, която мачка и унищожава

сламени неща. Затова и сламата ще се бие със слама, а не огънят! Огънят

не може да бъде в контакт със сламата, защото там, където има огън, няма

слама. Тя вече е изгоряла! Тук мнозина ще цитират Апостол Петър, който

казва:

“Бъдете трезвени, будни. Противникът ви дяволът, като рикаещ

лъв обикаля, търсейки кого да погълне...” 320

Противоречие няма. Виждате ли казаното от Апостола?

Дяволът обикаля и търси, но...не се бие. Сламеното плашило обикаля

около огъня и само чака някой да излезе от защитата на огъня, за да го

погълне. Хайде тогава да прочетем и думите на Апостол Яков:

“И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и

той ще бяга от вас...” 321

Алелуя! Колко е чудесен този стих! Той казва да се противим на

дявола, но никъде не казва, че и дяволът ще се противи... Напротив -

дяволът ще бяга от нас, защото не смее да приеме предизвикателството на

огъня. Защо обаче на практика този стих често не действа? Отговорът е, че

мнозина обичат само втората му част, свързана с противенето на дявола, а

забравят първата - с покоряването пред Бога. Покоряването е равносилно

на това ние да влезем в огъня и огънят да влезе в нас. И тогава - огнени -

да тръгнем против дявола, който вече не е против нас, но под нас.

319 (2 Коринтяни 3:17)
320 (1 Петрово 5:8)
321 (Яков 4:7)
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Нека, преди да се противим на дявола, да се покорим на Бога, тоест,

да влезем в Неговото Свято Присъствие, където тъмнината не може да

влезе! Изпълнявайки стиха от посланието на Яков ние ще придобием

духовна “мобилност”, тоест, ще задвижим Божието помазание и Сила срещу

царството на дявола. Това не е нито повече, нито по-малко практически

прочит на книгата “Деяния на Апостолите”. Спомнете си, че когато Апостол

Петър минаваше, бе достатъчно само сянката му да докачи болните и те се

изцеляваха, а демоните напускаха моментално. Битка ли бе това? Война ли

беше? Не! Това бе Божията Слава, която правеше първите благовестители

“повече от победители”, а не просто някакви си войници, които се

сражават. В мнозина християни витае един старозаветен страх от дявола.

Тогава те се позовават на живота на пророк Даниил например. И сочат с

пръст стиховете, показващи как демон на Сатана се противи на Божий

пратеник. Вярно е. Така е било. Но този стих в никакъв случай не може да

бъде съотнесен с днешните духовни реалности. Днес ние имаме нещо, по-

силно от Божии ангели. Днес ние имаме Силата на Святия Дух, Неговото

чудесно присъствие и власт. Няма ли Той да даде бърз отговор на нашата

молитва? Потиснати от всякакви религиозни доктрини, мнозина заявяват:

“Аз не мога да се моля на Святия Дух! Това не е библейско! Аз мога да се

моля в присъствието на Святия Дух, но не и на Самия Него!...” Там ти е

грешката и в това ти е проблемът! Не е вярно, че не е библейско да се

молиш на Святия Дух! Исус Христос ни казва за Него:

“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 ви извести за идните неща...” 322

Тук Исус Христос ни открива Святия Дух като Личност. А какво е

Личността? Личността е Някой, с Когото лично можеш да общуваш. Святият

Дух е Личност, а не просто Присъствие. Той Си има Име, и за да ни открива

Бог Името Му, то е, за да знаем как да се обърнем към Него. Защо иначе

ще ни е потребно Името на Святия Дух, ако никога не Го потърсим с

устните си. Един субект има име, когато е назоваван, извикван или търсен

с това име. В противен случай правим нашия Бог “двуединен”, а това вече

322 (Йоан 16:13)
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е ерес, заблуда и наскърбяване на Святия Дух. Важното е друго, а именно,

че Святият Дух ще откликне на нашето търсене и викане към Него, ако Го

призоваваме в Името на Исус!

Не бива да изпадате в онази крайност, която ще ви накара да викате:

“Слава на Святия Дух” или “В Името на Святия Дух” Защото Святият Дух

дойде, за да прослави Името на Исус. Той от Христовото взема и ни дава

на нас. Когато сме в общение със Святия Дух, тогава Небето слиза на

земята и Божията атмосфера изпълва домовете ни. Това е най-библейският

начин да стоиш над враговете си. Знайте Истината, че:

Небето винаги може да слезе на земята, но земята никога не може да

се качи на Небето!

Словото казва, че Бог ни е съвъзкресил и турил да седим с Христос в

небесни места. (Ефесяни 2:6) Това не означава, че сме се качили на

космическа совалка и сме отишли да живеем в Космоса. Това означава, че

нашите сърца и умове са в същото духовно Присъствие, което изпълва Рая.

Толкова категорични в това отношение са думите на Исус към Никодим:

“Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще

повярвате, ако ви говоря за небесните? И никой не е възлязъл на

небето, освен Тоя, Който е слязъл от Небето, сиреч, Човешкият Син,

Който е на небето...” 323

Исус Христос слезе от Небето, но остана да живее в Небето, като

проповядваше Божието Царство на тази земя. И тогава заявяваше:

“Но ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, то Божието

царство е дошло върху вас...” 324

Виждате ли, че няма битка, но има изгонване на бесовете. Нашето

отношение към дявола трябва да бъде отношение като към победен

противник, а не като към достоен опонент. Пак казвам, Исус ни даде власт

над дявола, а не против дявола. Ако ние съумеем да живеем като Исус,

тоест, да ходим с Него в небесните места, то тогава ние сме горе, над

дявола, а не долу против него. Не бъдете като религиозните фарисеи,

защото тогава думите, които им каза Исус, са и думи против вас:

323 (Йоан 3:12-13)
324 (Матея 12:28)
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“Вие сте от тия, които са долу; Аз съм от ония, които са горе.

Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят...” 325

А сега положете в сърцата си най-важното от тази глава:

Когато вие сте долу, тоест, в този свят, тогава вие сте против дявола и

дяволът е против вас! Тогава сте в състояние на духовна война, защото сте

религиозни, тоест, в територията на Сатана!

Когато вие сте горе, тоест, когато не сте от този свят, тогава вие сте

над дявола и дяволът е под вас! Тогава сте в състояние на духовна победа

и тържество, защото сте Христови, тоест, в териториите на Господ Исус

Христос!

Един ден, когато отидем в Небето, Господ няма да признава за Слава и

награда битката с дявола, но само и единствено победата и тържеството

над дявола. Осъзнаете ли силата на този велик принцип, то сте разбрали и

защо Исус казва да се радваме, че имената ни са записани в Книгата на

Живота. Защото тогава сме се намерили в стиха от “Битие” да владеем над

всичките си противници. А сега още малко върху тази тема. Словото ни учи

да не вършим нищо от партизанство или тщеславие.

Но знаете ли какво е партизанството?

Това е водене на война, когато властта не може да се вземе със

законните средства. В “Галатяни” Апостол Павел казва, че партизанството

е плод на плътта, дело на плътта. Нашият Бог ни дава законното право да

бъдем Негова изпълнителна власт в света.

Кажете ми, тази власт как ще провежда Божията Воля? Видели ли сте

премиер-министър с автомат в ръка?

А сега прочетете следващите думи:

Истинското правителство на Исус Христос не воюва! То се разпорежда!

Бог ни е дал власт над целия свят. Без значение дали иска или не,

Сатана е длъжен да се съобразява с тази власт. Сатана знае, че Бог по-

скоро ще унищожи Небето и земята, отколкото да измени на Словото Си. А

това Слово казва на Църквата и на всеки един неин член поотделно:

325 (Йоан 8:23)
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“Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш

на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на

земята, ще бъде развързано на небесата...” 326

Църквата е призвана да покаже не Силата в битката, а Силата в

тържеството и победата. Оставете партизанството и влезте в онези области

на Святия Дух, където дяволът ще изгуби всякакъв кураж и решителност

да застава на пътя ви. Напомняйте на дявола, че е победен! Това винаги

изгражда в него комплекс за малоценност. Спомнете си случката в Стария

Завет, когато Моисей бе изпратил съгледвачи в Ханаанската земя. Едните

видяха великани против себе си, а само двама видяха скакалци.

Нека видим дявола през погледа на Исус Навин и Халев! Нека бъдем

като тях, защото ако виждаме себе си като повече от победители в Исус, то

такива ще ни вижда и дяволът!

326 (Матея 16:19)
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IX. БОЖИЯТА ПОЧИВКА И МИЛЕНИУМЪТ

НА ХРИСТОС

Всяка работа, рано или късно, приключва. Така и Спасението на

човешкия род, промислено от Небесния Отец, също ще приключи. Като

последна генерация на Исус, ние можем да бъдем наистина щастливи, че

всеки ден и час, всеки месец и година ни приближават до свършека на

времето, до свършека на този стар и богопротивен свят, който никога няма

да се повтори. В досегашните разсъждения Бог отвори очите ви за Своите

дълбочини, за далечния прицел на Своята Спасителна програма. Вие се

убедихте, че тези шест дни, в които Бог сътвори всичко, бяха закодирани

от Него и като шест Спасителни Дни. Сатана беше достатъчно горд и

себелюбив, безумен и тщеславен, за да забележи този код. Той се хвана в

капана на собствената си измама, която го заслепи и му внуши, че може да

изглежда като Бог. Днес той със сигурност си е направил равносметка за

фаталния си бунт и непокорство. Но понеже е лишен от Святост и разум,

до последния си миг, до хвърлянето му в огненото езеро, той ще продължи

с безплодните си усилия против Твореца.

В тази глава ще разгледам последния седми ден от Божията промисъл.

Ден, за който е записано:

“И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал,

на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И

благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от

всичките Си дела, от всичко, които Бог беше създал и сътворил...”
327

Този седми ден предстои да се яви за нас. Ние все още сме в края на

шестия, сиреч, в деня, в който последният Адам и последната Ева пълнят

земята и я обладават, като владеят над враговете си. Нека си припомним,

че в главата за Доброто и Злото ние разсъждавахме как дяволът изкуси

първата Ева. Тогава разбрахме, че Луцифер бе използвал Божията почивка

и точно тогава се бе промъкнал всред градинските дървета. Спомнете си

327 (Битие 2:2-3)
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още, че преди да отиде да си почине Бог взе човека и го засели в

Едемската градина, за да я обработва и пази. (Битие 2:15) Сега Бог отново

ще почива, което подсказва от само себе си, че Той ще постави вместо

Себе Си Последния Адам, сиреч, Христос, като Абсолютен Владетел над

цялото творение. В седмия ден Отец ще почива, но Христос ще царува

заедно с Църквата. В това отношение има някои ключове, даващи ни

познание за този период. Нека започна тяхното разглеждане. В “Псалмите”

има една молитва на пророк Моисей. В тази молитва има думи, които ще ни

заведат в Божиите дълбочини. Пророк Моисей казва:

“Научи ни така да броим дните си, щото да си придобием мъдро

сърце...” 328

Човек може всякак да брои дните си. Но има начин на броене, който

ще те направи да си придобиеш мъдро сърце. В същата тази молитва

Моисей показва, че е усвоил Божия начин на броене. В четвърти стих той

казва:

“Защото хиляда години са пред Тебе като вчерашния ден, който

е преминал, и като нощна стража...” 329

Нека не забравяме, че пророк Моисей е авторът на Петокнижието.

Вдъхновен от Святия Дух той пръв записва за човешкия род какви са

началата на Битието. И ето, че той казва:

Един ден в Божиите очи е като хиляда години!

Ние можем да станем мъдри от това броене. Мъдри защо? Именно

защото тези шест Спасителни дни от грехопадението на Адам до днес са

шест хиляди години. От Адам до Христос са четири хиляди години, а от

Христос до Второто пришествие - още две хиляди години. Някой може да

попита:

“Означава ли това, че през 2000 година ще дойде свършекът на

света?”

Отговорът е: Не! Защото времето, когато Христос беше на земята,

тоест, този отрязък от тридесет и три години трябва да бъде прибавен към

тези шест хиляди години, понеже за това време Христос е напуснал

Славата Си като Бог и е станал Човешки Син, за да бъде след

328 (Псалом 90:12)
329 (Псалом 90:4)
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възкресението Си обявен по Дух и Святост като Божий Син. Моисей казва,

че хиляда години пред Бога са като един ден, но се има предвид - пред Бог

Отец, Син и Святи Дух в духовния свят, понеже времето в духовния свят

протича различно от това в материалния. Каквото и да допълня към

казаното, то е ясно, че ние живеем в скончанието на времето, когато

предстои Божията почивка. Погледнем ли на “Битие” с ключа, който ни

дава Моисей, ние ще открием колко много истини ни дава той. В Битие

1:14 Бог заповяда Светлината на небесния простор, пророците, Христос и

Църквата. И всичко това става през четвъртия ден, тоест, в периода от

1000 години преди Христос до възкресение Христово. Изминал е ден,

равен на хиляда години. Ден, в който Бог възвести чрез пророците Си за

Своя Син. Ден, в който Синът стана човек. Ден, в който, освен Слънцето,

се появи и Луната, като вярна свидетелка на Небето. В Битие 1:21 се

създават големите морски чудовища, за които разбрахме, че са преобраз

на религиозно-окултната власт на Сатана. Погледнем ли на историята на

света, ще се убедим, че това е именно петият ден, тоест, периодът на

хиляда години след Христос. Тогава се появиха светските религии –

Православието, Римокатолицизмът и Исляма. Толкова точна и безпогрешна

е Библията. Един ден в Божиите очи е наистина хиляда години. За

неуверените ще припомня думите на Апостол Петър:

“Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа

един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден...” 330

Ето, че ние сме пред прага на седмия ден. За този ден вече

прочетохме, че Бог го освети и благослови.

Но какво значи да осветиш един ден?

Това означава да премахнеш мрака от него!

Ако ние искаме да си осветим стаята, ще запалим лампа, за да е

светло. Този седми ден, който предстои, ще бъде ден на пълно осветяване,

за да се сбъдне писаното Слово. Този седми ден ще бъде хилядагодишното

царство на Господ Исус Христос!

Ето библейският коментар за това:

330 (2 Петрово 3:8)
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“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 Исус, и поради Божието Слово, и на

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 Христос хиляда години...” 331

В този седми ден, когато Отец ще почива, Църквата и Христос ще

царуват хиляда години. Как ще протече това царуване?

Апостол Йоан казва:

“Видях престоли, и на тия, които бяха насядали на тях, бе

дадено да съдят...”

Разбирате ли, че ако в “Битие” е записано че Бог освети седмия ден,

то именно осъждението над нечестивите ще бъде това осветяване на деня!

Някой може да реагира:

“Възможно ли е това? Нима Исус Христос ще ме използва като съдия?

Нима аз ще имам честта да извърша написания съд над нечестивите?”

А ти как мислиш? Прочети си псалома, който ти казва за това:

“Светиите ще тържествуват славно, ще се радват на леглата си.

Славословия към Бога ще бъдат в устата им, и меч, остър и от двете

страни в ръката им, за да отдават възмездие на народите и

наказание на племената, за да вържат царете им с вериги, и

благородните им с железни окови, - за да извършат над тях

написания съд! Тая чест принадлежи на всички Негови светии.

Алелуя...” 332

Хиляда години Църквата и Христос ще царуват на тази земя. Хиляда

години Светиите на Бога ще отдават възмездие на народите и наказание на

племената. Не казва ли същото Апостол Павел? Прочети думите му:

“Или не знаете, че светиите ще съдят света? Ако, прочее, вие

ще съдите света, не сте ли достойни да съдите ни най-малките

работи? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? а колко повече

житейски работи...” 333

331 (Откровение 20:4)
332 (Псалом 149:5-9)
333 (1 Коринтяни 6:2-3)
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Тук естествено ще възникне въпросът:

“Ами Сатана? Ще гледа ли той как съдят ангелите му без да реагира,

без да се намеси?”

Не бой се! Много преди да зададеш този въпрос, Бог ти е дал отговор:

“И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в

ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея,

старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда

години, и, като го хвърли в бездната, заключи я и запечата над

него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата

години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време...” 334

Последният Адам и последната Ева не са като първите. Тогава Сатана

не беше заключен, но този път ще бъде. Духовната панорама на всичко,

което предстои да стане е толкова мащабна, щото поразява ума ми. В

навечерието на този седми ден ще се случат велики събития, белязани от

пророческото слово на Захарий и “Откровението на Йоан”. Искам да ви

запозная с най-важните белези на това слово. Началото на седмия ден се

реализира с Второто Пришествие на Исус Христос. Ето как вижда Апостол

Йоан този миг:

“След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който

яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва

правилно. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много

корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той;

и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше

Божието слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон,

следваха подир Него на бели коне...” 335

Виждате ли кои следват подир Исус?

Небесни войски, облечени в бял и чист висон! Това не са ангели! Това

е Църквата! Защото за Църквата е записано в същата тази глава, че:

“...на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон;

защото висонът е праведните дела на светиите...” 336

334 (Откровение 20:1-3)
335 (Откровение 19:11-14)
336 (Откровение 19:8)
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И за да бъдем напълно убедени в тази истина, то нека си припомним

как Исус отговори на последователите Си, когато Го попитаха къде ще се

реализира Второто Му Пришествие:

“Отговарят Му, казвайки: Къде, Господи? А Той им рече: Гдето е

трупът, там ще се съберат и орлите...” 337

Забелязваме в този отговор два фактора - орли и труп. За орлите аз

вече говорих. Разбрахме, че орелът е преобраз на грабнатата Църква,

тоест, поколението, имало честта да участва в това грабване приживе. Но

тук се говори и за “труп”. Какво е трупът? Това е разлагащо се от смърт

тяло! Това не е Тялото Христово, но тялото на жесток Божий противник,

тоест, отстъпилата църква, поклонила се на човека Антихрист!

Къде ще е този труп?

Отговор дава Апостол Павел, който в “2 Солунци” казва къде е

местонахождението на Антихриста:

“...човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи

и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се

отдава поклонение, щото той седи (както Бог) в Божия храм и

представя себе си за Бог...” 338

Антихрист и всичките му поклонници ще седят в Божия Храм. И

понеже в този момент от време Църквата е грабната, то не можем да

говорим, че Павел визира нея като Божий Храм. Следователно остава

старозаветният Божий Храм в Ерусалим, където човекът Антихрист ще

седне и ще царува. Това става още по-ясно със стиха от “Откровение”

11:1-2, където за това е записано:

“...и даде ми се тръстика като тояга; и един каза: Стани та

измери Божия храм и олтара и ония, които се кланят в него; но

двора, който е извън храма, остави, и недей го измерва, защото той

е даден на народите, които ще тъпчат светия град четиридесет и

два месеца...”

Поклонниците на Антихриста ще царуват в Ерусалим четиридесет и

два месеца, тоест, три години и половина. След това време ще настъпи

Второто пришествие и “орлите” ще се съберат там, където е трупът.

337 (Лука 17:37)
338 (2 Солунци 2:3-4)
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Тогава настъпва часът, в който Бог започва да изпълнява Словото Си,

изречено чрез пророк Захарий. Преди обаче да прочетем това Слово, е

нужно да се спрем за малко върху съдбата на Израил, понеже тази съдба

се вплита изключително ярко в бъдещите събития. В главата за Божието

знамение над Вавилон ние се убедихме, че по време на Голямата Скръб

евреите ще бъдат посетени от Моисей и Илия, и въпреки, че Антихрист ще

воюва против тях и ще ги избие, те ще спечелят моралната и духовна

победа над него. Периодът от седем години, в които ще се реализира

явлението на човека Антихрист, е разделен на две половини.

Първа половина от три години и половина:

Време, през което Бог ще изпрати пророк Моисей и пророк Илия и те

ще пророкуват на евреите, тоест, ще ги обърнат към Исус Христос.

Втора половина от три години и половина:

Време, през което Антихрист ще воюва против евреите и ще ги убие. В

края на този период Бог ще направи убитите евреи да възкръснат и те ще

се качат в Небето пред погледа на гонителите си.

Нека сега да аргументирам горните твърдения. Едно от най-големите

откровения за Израил ще намерим в началото дванадесета глава от

“Откровението на Йоан”. Ето какво е записано там:

“И голямо знамение се яви на небето, - жена, облечена със

слънцето, с луната под нозете си и на главата й корона от

дванадесет звезди...”

Тази жена е Израил. Ще попитате откъде правя това заключение. Ами

спомнете си какво каза за Христос Апостол Павел:

“Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привърже

към жена си, и двамата ще станат една плът”. Тая тайна е голяма,

но аз говоря това за Христос и за църквата...” 339

Исус остави Баща Си, тоест, Отец, но и Майка Си, тоест, Израил,

защото по Дух Исус дойде из лоното на Отца, но по плът - по обещанието,

дадено на Давид, че от потомството му ще се въздигне Спасителят.

Небесният Отец направи така, че частично закоравяване сполетя Израил,

за да може Исус да се привърже към Църквата Си. В противен случай Той

339 (Ефесяни 5:31-32)
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нямаше да остави Майка Си, но щеше да се привърже към нея, а това

щеше да бъде отпадане за света. Нека продължим и видим какво още се

казва за Израил в тази дванадесета глава. Виждаме, че жената има корона

от дванадесет звезди. Тези дванадесет звезди са синовете на Яков,

наречен Израил, които са родоначалниците на Израилевите племена. В

пети стих, по долу, за Израил вече се казва, че:

“...тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките

народи с желязна тояга; и нейното чедо бе грабнато и занесено при

Бога, дори при Неговия престол...” 340

Този стих ни убеждава напълно, че жената е Израил. Смисловият му

заряд е пълно повторение на думите от втори псалом, където Отец заявява

на Сина Си:

“Господ Ми каза: Ти си Мой Син; Аз днес Те родих. Поискай от

Мене и Аз ще ти дам народите за Твое наследство, и земните

краища за Твое притежание. Ще ги съкрушиш с желязна тояга, ще

ги строшиш като грънчарски съд...” 341

А сега искам много да внимавате. Следващият стих е много важен. Той

показва съдбата на Израил във времената на Голямата Скръб:

“И жената побягна в пустинята, гдето имаше място, приготвено

от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шестдесет дни...” 342

В “Евангелието на Матея” има една глава, адресирана към евреите и

показваща точно същото време и място. Израил ще побегне в пустинята и

там ще бъде хранен три години и половина. Хранен с какво? Ето с какво:

“А на двамата Си свидетели ще дам да пророкуват хиляда

двеста и шестдесет дни, облечени във вретище...” 343

Тези двама свидетели са Моисей и Илия. Самият факт, че са облечени

във вретище, недвусмислено показва, че ще призоват Израил на покаяние

и дълбоко сърдечно обръщане към Исус Христос. Дяволът ще се опита да

попречи на тяхната мисия. Той всячески ще се стреми да внуши на

евреите, че Антихрист е Исус Христос. Израил ще е побягнал в пустинята,

и там, в същата тази пустиня милиони религиозни демони ще се опитат да
340 (Откровение 12:5)
341 (Псалом 2:7-9)
342 (Откровение 12:6)
343 (Откровение 11:3)
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осуетят пророкуването на Божиите свидетели. Само, че няма да успеят,

защото евреите ще внимават на Новия Завет. Двадесет и четвърта глава на

“Евангелието на Матея” ще стане най-четената и проповядваната в онова

време. А там Исус казва:

“Прочее, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята; не излизайте;

или: Ето Той е във вътрешните стаи; не вярвайте...” 344

Нека продължа нататък. Спомнете си, че вече говорих как ще

изглежда последната генерация в Исус. Видяхме, че четвъртото същество

приличаше на летящ орел, сиреч, Божият стандарт на грабнатите. Днес

присъствието на Святия Дух задържа явлението на човека Антихрист, но

ще дойде момент, когато този човек ще се изяви, тоест, Бог ще свали

дяволът на земята и той ще приеме образ на човек. Ето стихът, показващ

това:

“И като видя змеят, че беше свален на земята, той почна да

преследва жената, която бе родила мъжкото дете...” 345

Израил ще бъде под гонение от Антихриста. Но вижте следващия стих:

“И дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети

на мястото си в пустинята, там, гдето я хранят за време, времена и

половин време, скрита от лицето на змея...” 346

Ето този голям орел с двете си крила е преобраз на готовността, която

Израил ще има, за да се качи в Небето. Двете крила на този орел са

Истината и Любовта. Именно Истината и Любовта ще бъдат причина Израил

да бъде скрит от лицето на змея. В дявола няма Истина и той не може да

устои в Истината. В дявола го няма Огъня на Любовта и той не може да се

приближи до този Огън. Сатана ще бъде бесен от готовността, която

Моисей и Илия ще дадат на израилтяните. Сатана няма да може да

преглътне факта, че е настъпило пълно обръщане на Израил към Исус

Христос. Междувременно той ще се опита да спре това обръщане. Ето

какво е записано за неговото намерение:

“И змеят изпусна след жената из устата си вода като река, за да

направи да я завлече реката. Но земята помогна на жената, защото

344 (Матея 24:26)
345 (Откровение 12:13)
346 (Откровение 12:14)
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земята отвори устата си та погълна реката, която змеят беше

изпуснал из устата си...” 347

Искам внимателно да размишлявате над този стих. Той е прелюдия

към разбиране на Словото от “Книгата на пророк Захарий”. Земята помага

на Израил! Водата, която Сатана ще изпусне из устата си, ще бъде яростта

на множества поклонници на Антихриста, които ще искат да убият евреите.

Но какво ще се случи тогава? Ето, вижте:

“Тогава Господ ще излезе и ще воюва против ония народи

както когато воюва в ден на бой. В оня ден нозете Му ще застанат

на Елеонския хълм, който е срещу Ерусалим на изток; и Елеонският

хълм ще се разцепи през средата си към изток и запад, така че ще

се образува твърде голям дол, като половината от хълма се оттегли

към север, и половината му към юг. И ще побегнете през тоя дол на

Моите хълмове...” 348

В “Откровението” се казва, че “земята отвори устата си”, а в

“Захарий” четем, че “Елеонският хълм ще се разцепи през средата...”

и ще образува голям дол. Това е един и същи факт, изговорен от Господ

чрез двама различни пророци. Нека видим каква е реакцията на Сатана, за

да обогатим още повече погледа си върху тези бъдещи събития:

“Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва

против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите

заповеди и държат свидетелството за Исуса; и змеят застана на

морския пясък...” 349

Виждаме, че освен жената се визират и “останалите от нейното

потомство”. Какво идва да каже този факт? В началото на дванадесета

глава ние видяхме, че жената е облечена със Слънцето, тоест, това са

израилтяни, имащи Божий печат върху себе си. Искам да знаете, че целият

Израил ще се спаси, но от този Израил Бог Си е отделил избрани човеци,

Негови слуги и помазаници. Фактът на тяхното избиране и отделяне е

записан в Словото така:

347 (Откровение 12:15-16)
348 (Захария 14:3-5)
349 (Откровение 12:17)
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“И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата

на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на

които бе дадено да повредят земята и морето и каза: Не

повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим

печат върху челата на слугите на нашия Бог. И чух числото на

подпечатаните, сто четиридесет и четири хиляди подпечатани от

всичките племена на израилтяните...” 350

Това всъщност ще бъдат хората, на които Моисей и Илия ще

пророкуват и те ще приемат помазание да обърнат всички останали евреи

към Исус Христос. В момента населението на Израил е многомилионно. Да

не говорим, че евреи има по целия свят. Ето защо, практически не е

възможно всички евреи да бъдат събрани на едно място. Там, в пустинята,

където жената ще бъде хранена три години и половина, ще са само

избраниците на Йеова и Исус Христос. Те ще бъдат толкова Святи и

непорочни, щото, ако се върнем и прочетем, ще видим, че “луната е под

нозете им”. А още по-категоричното слово за тях ще намерим в

четиринадесета глава на Откровението, където е писано:

“И видях, и, ето, Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него сто и

четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името

на Неговия Отец, написани на челата им (подпечатването)...” 351

Най-категоричен е стихът в Откровение, където за тях се казва:

“Те са ония, които не са се осквернили с жени, защото са

девственици; те са, които следват Агнето, където и да отива; те са

били изкупени между човеците за първи плодове на Бога и на

Агнето. И в устата им не се намери лъжа; те са непорочни...” 352

Когато Исус предупреждава в “Евангелието на Матея” за времената на

Голямата Скръб, Той говори, че тези времена ще се съкратят именно

заради избраните:

“И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една

твар; но заради избраните ония дни ще се съкратят...” 353

350 (Откровение 7:2-4)
351 (Откровение 14:1)
352 (Откровение 14:4-5)
353 (Матея 24:22)
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Нека приключа с Израил тук. Вярвам, всички сте убедени, че

плановете на Сатана ще ударят на камък, и този камък ще бъдат именно

тези сто и четиридесет и четири хиляди избрани, приели помазание и сила

от пророк Моисей и пророк Илия. По-важното за нас е фактът, че Исус

Христос ще установи хилядагодишното Си Царство и ние ще сме

свещеници на Господ, като ще живеем в Ерусалим, градът на живия Бог.

Ето какво е записано в “Книгата на пророк Захарий”:

“И Господ ще бъде цар върху целия свят; в оня ден Господ ще

бъде един, и името Му едно. Цялата страна ще се преобърне в поле,

от Газа до Римон, на юг от Ерусалим; и Ерусалим ще се издигне и

насели на мястото си, от Вениаминовата порта до мястото на

първата порта, - до ъгълната порта, и от кулата на Ананеила до

царските линове. Люде ще живеят в него и не ще има вече

проклетия; но Ерусалим ще се насели в безопасност...” 354

Едва ли може да се опише и да се представи всичко онова, което

предстои. Искам да разбирате това, че Исус Христос и Неговите Светии ще

царуват на този свят хиляда години и чак след хилядата години ще дойде

обещаното ново небе и нова земя. Този седми ден трябва да се освети и

Исус Христос ще бъде Слънцето, което ще го освети. Едва след хилядата

години ще настъпи пълната развръзка на всичко.

“Откровението на Йоан” коментира това със стиха:

“И когато се свършат хилядата години, сатана ще бъде пуснат

от тъмницата си, и ще излезе да мами народите в четирите краища

на земята, Гога и Магога, да ги събере за войната, - чието число е

като морския пясък...” 355

Този стих е по-разширеният коментар на стиха от дванадесета глава,

където е казано:

“...и змеят застана на морския пясък...” 356

Явно тези хиляда години в тъмницата няма да вразумят, но още

повече ще озверят падналия херувим. Сатана отново ще засвири старата

354 (Захария 14:9-11)
355 (Откровение 20:7-8)
356 (Откровение 12:17)
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си песен. Отново ще го послушат множества от хора и ще тръгнат,

предвождани от него против Ерусалим, Господ Исус Христос и Светиите.

“И те се разпростряха по цялата широчина на земята и

обиколиха стана на светиите и обичния град; но огън падна от

(Бога из) небето, та ги изпояде. И дяволът, който ги мамеше, биде

хвърлен в огненото езеро, гдето са звярът и лъжепророкът; и ще

бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове...” 357

Ето тук е краят на всичко старо и началото на всичко ново. Исус

Христос и Църквата ще наследят едно ново небе и нова земя. От този миг

започва ново летоброене, което няма да има край. Стигнали в прочита на

книгата до тук, имайте в сърцата си вечен копнеж по Исус, по Неговото

Царство, по Неговото Име. Така ще влезете с вяра в седмия ден на Бога.

Денят на Божията почивка. Знайте, че в тази почивка се влиза с вяра.

Такава вяра, която да направи имената ни, записани в Книгата на Живота.

Насърчете се от стиха в “Посланието към Евреите”, където е записано:

“И тъй, понеже ни остава обещание да влезем в Неговата

почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е

достигнал до нея, защото на нас се донесе едно благовестие, както

и на тях; но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се

съедини чрез вяра в ония, които го чуха. Затова ние, повярвалите,

влизаме в тая почивка; както рече Бог...” 358

Прегърнете тази истина в сърцата си и прочетете последното ми слово,

записани за всички вас в следващата глава!

357 (Откровение 20:9-10)
358 (Евреи 4:1-3)
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X. ДЕСЕТ БЕЛЕГА ЗА ЦЪРКВАТА НА ГОСПОД

ИСУС ХРИСТОС

(ИЛИ ЗА ИМЕНАТА НИ В КНИГАТА НА ЖИВОТА)

След малко вие ще затворите тази книга и аз вярвам, че нейният

духовен заряд ще остане завинаги в сърцата ви. Мнозина може би ще

бъдат респектирани от изобилието на откровения и Божия пълнота, които

се изляха върху тези страници. Славата и Силата за това са изцяло на Исус

Христос, Който изпрати Духа Си към моето сърце, което пред Бога се моли

за Неговата Благодат и така стана податливо на Небесната Истина. Искам

да знаете, че както в естествения свят, така и в духовния има законова

валидност и право, тоест, легитимация да бъдеш някъде. Тази книга бе

един опит да видите как изглежда паспортът на един съгражданин на

светиите и член на Божието семейство. Тук отново ще припомня най-

важните клаузи, записани в този паспорт. Десет белега, които ще ви дадат

непоклатима увереност и абсолютна сигурност, че имената ви са записани

в Книгата на Живота. Нека видим тези белези:

1. Да получиш Образа на Бога

2. Да стоиш в Съвършената Божия Любов

3. Да бъдеш в Деня, който Бог прогласи.

4. Да бъдеш във водите над Простора

5. Да се храниш със семеносната трева.

6. Да бъдеш клон от Дървото на Живота.

7. Да приемаш светилата на Небесния Простор.

8. Да бъдеш в Луната, като свидетел на Слънцето.

9. Да бъдеш последната Ева.

10. Да бъдеш участник в хилядагодишното Царство на Исус

Нека сърдечните ви стремления и упования, цялата ви вяра и надежда

да бъдат обърнати към тези десет белега, за да можете, когато дойде

последният ден, наистина да бъдете при Господ Исус Христос.
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Вярвам, че Бог Святи Дух ви е направил способни да разберете всичко

в тази книга. Вярвам, че всеки, който помоли Исус за Сила и Благодат в

изпълнението и отстояването на тези десет белега, е записан в Книгата на

Живота.

На Вечно Живия и Всемогъщ Бог - Слава, почит и благодарение!

На чудесния Утешител, Учител и Дух на Истината - поклон с любов!

На Разпнатия и Възкръсналия Исус - с признателност и вяра!

Авторът


	НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА
	I. КНИГАТА НА ЖИВОТА
	1. СЪЗДАВАНЕТО НА ЖИВОТА
	2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЖИВОТА

	II. ДОБРОТО И ЗЛОТО
	III. УТРОТО И ВЕЧЕРТА
	IV. ПРОСТОРЪТ И РАЗДЕЛЕНИТЕ ВОДИ
	1. ВОДИТЕ НАД ПРОСТОРА
	2. ВОДИТЕ ПОД ПРОСТОРА

	V. СЕМЕНА, ДЪРВЕТА И ТРЕВИ
	1. СЕМЕНОСНАТА ТРЕВА
	2. ПЛОДОНОСНОТО ДЪРВО
	3. ЗЕЛЕНАТА ТРЕВА

	VI. СВЕТИЛАТА НА НЕБЕСНИЯ ПРОСТОР
	VII. СЛЪНЦЕТО И ЛУНАТА
	1. РАННАТА ХРИСТОВА ЦЪРКВА
	2. ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА И РЕЛИГИОЗНИЯ ДУХ НА АНТИХРИСТ
	3. ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА И ПРОТЕСТАНТСКАТА РЕФОРМАЦИЯ
	4. ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА В ПЪЛНА ГОТОВНОСТ ЗА ГРАБВАНЕТО
	5. БОЖИЕТО ЗНАМЕНИЕ ЗА ВАВИЛОН

	VIII. ПОСЛЕДНИЯТ АДАМ И ПОСЛЕДНАТА ЕВА
	1. ДА СЕ ПЛОДЯТ И РАЗМНОЖАВАТ
	2. ДА НАПЪЛНЯТ ЗЕМЯТА И ДА Я ОБЛАДАЯТ
	3. ДА ВЛАДЕЯТ НАД ВРАГОВЕТЕ СИ

	IX. БОЖИЯТА ПОЧИВКА И МИЛЕНИУМЪТ НА ХРИСТОС
	X. ДЕСЕТ БЕЛЕГА ЗА ЦЪРКВАТА НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

