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НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА

Едва ли има друга тема в живота ни, която да е толкова актуална,

както темата за съгласието. Нашият живот в този свят минава през много

съгласия и несъгласия. Бури или благословения, успехи или загуби, радост

или мъка - всичко това ни носи нашата склонност да се съгласяваме. Като

личности в света ние ставаме причастни или се противим на едно или

друго обстоятелство, на една или друга система на човешко общуване. Бог

ни е дал свободна воля и едно от нейните измерения е съгласието, което

проявяваме.

Желаейки да бъдем щастливи и благословени Бог е потвърдил в

Своето Слово белезите и принципите за успешно съгласие. И като връх на

Своята Любов към нас Небесният Отец изпрати Сина Си Исус, Който ни

остави едно велико послание:

“Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за

каквото и да било нещо, което поискат, ще им бъде дадено от Отца

Ми, Който е на небесата. Защото гдето двама или трима са събрани

в Мое име, там съм и Аз посред тях...” 1

Стотици и хиляди хора са придобивали силата на тези Христови думи.

Историята на Църквата е натрупала чудесни свидетелства и доказателства

за ревността, с която Бог задвижва християнското съгласие.

Днес, когато светът повече от всякога мрази свидетелите на Живия

Бог, е необходимо и крайно наложително да има изобилна Светлина от

Божието Слово, свързана с християнското съгласие. Тази книга няма

претенциите да бъде учебник за християнско съгласие, но аз вярвам, че

чрез нея Бог ще ви направи да вникнете вътре в самите себе си, за да

извадите наяве и употребите в живота си на вяра Съвършените принципи

на съгласието. Вярвам, че тук ще намерите точните отговори на въпросите:

Как и в какво да употребяваме нашето съгласие?

Как да мотивираме склонността ни към съгласие?

Кога съгласието ни носи благословение?

1 (Матея 18:19-20)
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Как да превърнем съгласието в съвършен щит срещу греха и злото?

Като желая искрено да бъдете насърчени и благословени аз ви моля

прочитът на тази книга да бъде свързан с молитва към Исус, за да може

истините от нея да попаднат в дълбока и плодородна почва.

Вярвам, че сте съгласни!

Бог да ви благослови!

Авторът
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Нека да започна с това, че всички престъпления и грехове, всички

болести и злини, и изобщо цялото беззаконие на човечеството са гибелни

резултати от едно нарушено съгласие. Това нарушено съгласие не настъпи

вчера или преди месец. То не настъпи преди десет или сто години. То

настъпи, когато Адам и Ева престъпиха категоричната Божия заповед. Те

изразиха несъгласие с Божията Воля и вкусиха от забранения плод. Чрез

тяхното несъгласие дойдоха бунтът и грехът. И затова Бог ги изгони от

Едемската градина, като потвърди първото Си правило, което искам да

запомните:

Ако вие не сте съгласни с Бога, то и Бог не е съгласен с вас!

Затова и нещастието, което днес шества сред светските човеци, има за

причина именно тоталното афиширане на несъгласие с Божиите принципи

на Святост и управление. Аз благодаря и се прекланям пред Небесния

Отец, защото Той освен Своята дълбока Справедливост има в Сърцето Си

неизчерпаема Милост и Любов за нас. Той отново реши да възстанови

нарушеното съгласие между Него и човешкия род. А решението от Тронната

Зала на Всемогъщия дойде с Изкуплението, което Неговият Син Исус

Христос извърши за нас.

Днес Бог протяга ръка на съгласие към нашите сърца.

Днес Неговите думи търсят дом в душите ни:

“Съгласни ли сте да общувате с Мен? Да Ми позволите да ви

осветя, изцеля, обновя и благословя? Съгласни ли сте да се родите

в Духа Ми и да бъдете Мои деца завинаги?”

Колко ли много Адам и Ева сред грехопадението са искали да чуят

тези думи, които днес Бог отправя към нас? Помислете върху това! Та те

напуснаха най-прекрасното обиталище на Божията Благодат и Мир, за да

станат пришелци в студено и неприветливо място, където дебнат демони и

всякакви зли духове, където земята ражда тръни и бодли. Огледайте се и

вижте! Това неприветливо място и днес ражда човеци-тръни и човеци-

бодли. Това място е светът, който лежи в тъмнината на лукавия!
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“Съгласни ли сте с Мен?” - ни пита нашият Всемогъщ Отец и дава

отговор за сърцата ни чрез вяра в Исус, чрез пълноценно и животворно

общение със Святия Му Дух. Така се ражда второто правило, което искам

да запомните:

Вярвайки в Господ Исус Христос и благовестието за Него, ние намираме

пълно съгласие с Всевишния Бог!

Ако до днес сте били в нарушено съгласие с Бога, то не се колебайте,

но приемете Съвършеното възстановяване на връзката ни със Създателя си

чрез вяра в Господ Исус Христос!
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I. СЪГЛАСИЕТО С БОГА

Няма по-чудесно състояние за нас от това да възстановим съгласието

си с Бога. От този момент нашият дух започва да обитава в Светлината на

Небесния Отец. Товарът на греха и тъмнината е премахнат и Божията

Благодат е обгърнала цялото ни естество, за да можем в останалите дни на

този свят да живеем според Христовите принципи и правила.

Когато ние повярваме в Исус и станем съгласни с Божието намерение

за нашия живот, тогава ние обикваме Бога, защото и Той ни обича. Защото

не ние първи протегнахме ръка към Него, но Той дойде и похлопа на

вратите на сърцата ни, а нашата вяра Му отвори. От този момент нататък

започва онзи изпит, с който ще докажем на Бога и на самите нас, че сме

съгласни с Неговата Воля. Преди всичко трябва да знаем, че:

Съгласно с Бога е станало сърцето ни, нашият вътрешен човек, който

дълго е чакал и жадувал за тази връзка с Твореца!

Но, освен вътрешния ни човек, сиреч, духа ни, ние притежаваме и

плътско естество, научено и свикнало да греши и да се движи против

Святите закони на Бог Отец. Именно това естество трябва да доведем до

послушание и покоряване на Истината, за да бъде цялата ни личност

съгласна с Бога. От друга страна, като бесен, яростен и невидим свидетел

на нашето съгласие с Бога, стои дяволът. Този, същият, който до вчера е

контролирал мислите и намеренията ни, волята и амбициите ни. Лукавият

ни е изпуснал от своята власт и ще употреби всичките си усилия, цялата си

хитрост и коварство, за да наруши нашето съгласие с Твореца. Ето защо

трябва да копнеем за ежедневно общение със Святия Дух, защото Той ще

ни научи как да отстояваме Божиите принципи и повеления. Исус Христос

ни е казал за Него:

“А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име,

Той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви

казал…” 2

Ако познаваме Истината, то и пътищата ни и постъпките ни ще бъдат

съобразени с нея и тогава внушенията, съблазните и изкушенията на дявола

2 (Йоан 14:26)
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няма да могат да ни победят. И за да сме сигурни, че съгласието ни с Бога

не е нарушено, ние трябва да се научим да изпитваме себе си в Библията,

която е вдъхновеното Божие Слово. В нея ще намерим белезите на нашето

съгласие с Бог, както и всички правила и повеления, спазването на които

довежда до Святост. Затова първото правило от принципите на съгласието

е следното:

Да се научим да отстояваме и засилваме съгласието си с Бог, като

ежедневно опознаваме Волята Му, записана в Свещеното Писание!

Нашата вяра в Исус не е само изповед. Тя е процес, чието нарастване

зависи от съзнателното ни отношение към Небесния Отец. Колкото повече

съобразяваме стъпките си с Бога, в толкова повече неща ставаме съгласни

с Него. Трябва да знаем, че конфликтите ни с Небесния Отец са нещо,

което Той е приел за неизбежно, понеже не можем да пораснем за един

ден, нито да проумеем Небесната Му Воля за един миг. Но при все това

имаме Съвършен Път, даден от Спасителя Исус, който да следваме. Както

синът с пакостите си в къщи не е престанал да бъде син на баща си, така и

ние в греховете си не сме престанали да бъдем чеда на Всевишния.

Важното е обаче от грешките си да извличаме поука, понеже тя е

нарастващата спойка на съгласие между нас и Бога. И понеже никой не

обича да превзема върхове, за които не знае, то и съгласието ни с Бога е

също един своеобразен връх, за който трябва да знаем. Ако този връх

трябва да бъде определен по някакъв начин, то в най-добрия си вид би

изглеждал така:

Съгласието с Бог: Това е нашата духовна, съзнателна и физическа

съпричастност с Божията Воля!

Има един прекрасен белег, който Бог ни е дал, за да сме сигурни, че

във всеки момент от живота ни сме съгласни с Него и Той с нас. Нека сега

ви дам едни думи на Исус, с които Той ни показва плодът на абсолютното

съгласие и взаимност с Всевишния:

“Мир ви оставям. Моят мир ви давам. Аз не ви давам, както

светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои…” 3

3 (Йоан 14:27)
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Исус ни дава Своя мир! Има ли нещо по-желателно от това? И не е ли

нашето съгласие с Бога именно мир? Да! Именно мирът в сърцата ни е най-

сигурният белег, че пребъдваме в Божията Воля, че наистина сме съгласни

с Бога. Исус не ни дава, както светът дава…

Какво искат да ни кажат тези Негови думи? Има ли мир в света? Не е

ли мирът последното нещо, което светът може да ни предложи?

Ако се обърнем и наблюдаваме света, то непременно ще забележим,

че в него мир няма. Не просто мирът в интернационалния или политически

смисъл на тази дума, но мирът в цялата му духовна пълнота. И това си е

закономерност! Защото там, където е дяволът, там са не само злите и

нечестиви човеци, но и всяко зло. А Бог в Словото Си е казал за тях:

”Нечестивите са като развълнуваното море, защото не може да

утихне и водите му изхвърлят тиня и кал. Няма мир за нечестивите,

казва моят Бог…” 4

Именно по тази причина невярващите са жертви на дявола и пленници

на калта и тинята, тоест, на всички злини, в които е затънал светът. Но ако

в нас живее Святият Дух, то и мирът ни ще бъде непокътнат.

Затова запомнете:

Мирът в сърцата ни е сигурен белег, че Бог е съгласен с нашите дела и

нашия живот!

За да може нечестивият да въздейства върху нас, той първо ще трябва

да разруши мира. Много често Божията Воля ще ни поставя на пътища,

пълни с тежки изпитания. И това Бог ще прави, за да прослави Исус

Христос, виждайки, че нашата вяра е силна и достатъчна, за да издържим.

Затова ви насърчавам с долното изречение:

Не е достатъчно да знаем, че имаме мир! Ние трябва да докажем пред

Бога, че този мир ни е по-скъп и от самия живот. Трябва с твърдост и

постоянство да воюваме за мира, да творим мира. Исус казва на всички ни:

“Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии

чеда…” 5

Какво значи да бъдем миротворци?

4 (Исайя 57:20-21)
5 (Матея 5:9)
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В Свещеното Писание има изобилие от примери на Божии люде, за

които съгласието с Бог е стояло по-високо от живота им. В смъртна опасност

те са предпочитали за по-желателна физическата смърт пред алтернативата

на малодушието. Не е ли чудесен примерът в живота на Даниил? Този

Божий пророк беше хвърлен в ров, пълен с освирепели лъвове. Бог бе

допуснал това в живота му, а Даниил бе съгласен с Него. Той имаше мир в

сърцето си, въпреки, че обстоятелствата вещаеха ужас… Един миг на страх

и малодушие в този момент щеше да коства на Даниил изгубено съгласие с

Бога. Но този пророк имаше вяра и упование в Отца. Той съзнателно

отиваше на смърт, за да защити Името на Всемогъщия. Съгласието му с

Бога и допуснатата от Него съдба за живота му стоеше много по-високо от

ужаса на обстоятелствата. Даниил беше миротворец! Не е ли същото

съгласие с Бог доказано по изключителен начин и от Павел и Сила в

тъмницата? Бог беше допуснал да ги затворят и вържат с вериги, а те Му

пееха химни с Благодат в сърцата си! Това са прекрасни личности, чийто

пример днес ни е нужен. Те бяха съгласни с Бог по всяко време за всичко.

Често пъти около нас всичко може да гори или да се руши. Проблемите

може би ще искат да ни уплашат или ужасят. Могат да ни намразят без

причина най-близки хора, или пък одумници да кроят интриги и заговори

срещу нас, но:

Никой не може да отнеме Неговият мир от сърцата ни!

Ако се научим да отстояваме и засилваме Христовият мир, то наистина

ще владеем над враговете си и над техните обстоятелства.
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II. СЪГЛАСИЕТО МЕЖДУ УМА И СЪРЦЕТО

Когато Бог чрез Духа Си дойде да живее в сърцата ни, Той желае

докрай да разшири Своето присъствие в нас. Като неизменен буфер в

началото на нашата вяра се явява умът ни, който е бил слуга на плътското

ни естество и е създал определени навици и рефлекси, за да го обслужва.

Така умът ни в началото ще изразява остро несъгласие със сърцето ни и

най-вече с Онзи, Който обитава в него. Гравитацията на греха и света

винаги държат човешкият ум като заложник срещу духовното естество и

затова е необходимо този ум да се промени и обнови според Божията Воля.

Има само една сила, която може да го промени и това е нашата вяра в

Исус! Това са лъчите на Святия Дух, които, имайки широко отворените ни

сърца, започват да въздействат върху ума ни и да го концентрират върху

смисъла на вярата, върху силата на Любовта и Мъдростта на Святия Бог.

Става така, че сърцето превзема ума чрез вяра и го покорява. Тогава умът

ни целенасочено започва да следва сърцето, защото се е уверил, тоест,

покорил се е на вярата и нейните принципи. Следствието на това е, че ние

се изпълваме с увереност, дързост и сила. Ако трябва да определя това с

думи, то те биха се предали със следното съждение:

Увереността е действие на нашия ум, покорен от вярата ни в Исус

Христос!

В това състояние ние сме много близко до Бога и притежаваме

истинска готовност да проявим Неговата Воля в света. Това е така, понеже

Святият Дух вече е постигнал съгласие не само с духа ни, но и с ума ни.

Апостол Йоан ни казва:

“И увереността, която имаме спрямо Него е това, че ако просим

нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за

каквото и да Му попросим, знаем, че получаваме това, което сме

попросили от Него…” 6

Да имаме увереност в Бога, да знаем, че Той ни слуша, е нещо

наистина превъзходно. А Един Свят Бог може да послуша само Святи

личности, сиреч, хора с осветени умове и сърца. Нека забележим още как

6 (1 Йоаново 5:14-15)
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Йоан казва, че ако попросим, знаем, че получаваме попросеното. Не

просто предполагаме или се надяваме, но знаем. Затова, ако не сме

стигнали до тази чудесна духовна позиция - да знаем Божия отговор, то

все още у нас предстои работа за съгласие между ума и сърцето. Апостол

Павел ни съветва:

“Всеки да бъде напълно уверен в своя ум…” 7

Ако нашата вяра не е покорила напълно ума ни, то ние не сме

придобили онова пълноценно общение с Бога, което Той иска да имаме с

Него. Ние трябва да сме съгласни за всичко със Святия Дух! Трябва да

платим цялата цена в покорство, смирение и послушание, за да придобием

тази наистина чудесна власт и сила, за която ни говори Апостол Йоан.

Затова запомнете правилото:

Увереността в избрания път на вяра в Исус е пример за съгласие

между ума и сърцето!

Човешкият ум е склонен да анализира обстоятелствата и да прави

изводи и препоръки. Често пъти той може да се окаже ахилесовата пета на

нашата вяра, мястото, което нечестивият атакува. Ако сме слаби в

познанието за Бога и за Неговата Сила и Мощ, то рискуваме да попаднем в

капана на собствените ни страхове. Страхът от обстоятелства е първият

баласт в умовете ни, който категорично трябва да изхвърлим. Страхът е

свидетелство за човешката невъзможност да се победят обстоятелствата!

Но вътре в нас живее Бог! Той е по-велик от обстоятелствата! По-велик от

дявола! Той е Богът на Авраам и Моисей, на Давид и Даниил, на Петър и

Павел! Той не познава страха, ако и ние да сме го познавали! Затова

нашият дълбок мотив в увереността трябва да бъде следният:

“Господ е светлина моя и избавител мой; от кого ще се боя?

Господ е сила на живота ми; от кого ще се уплаша? Когато

приближиха при мене злосторници, противниците и неприятелите

ми, за да изядат плътта ми, те се спънаха и паднаха. Ако се опълчи

против мене и войска, сърцето ми няма да се уплаши; ако се

повдигне против мене война и тогава ще имам увереност…” 8

7 (Римляни 14:5)
8 (Псалом 27:1-3)



13

Ето такава увереност ни е нужна днес. Нашият ум трябва да бъде

преобразен именно по този начин. Често пъти обстоятелствата в света ще

ни налагат един модел на реакция – рационалният или аналитичният

подход на ума. И тогава съображенията ни ще станат плътски и наивни.

“Това не може да стане!” или “Това не може да бъде!” .

Неувереният ум води след себе си клопки и примки. Неувереният ум

ограничава Силата, която Бог ни е дал. Той довежда като неизбежни

сподвижници колебанието и съмнението. А вярата в Исус е действие. Не

просто статуя, вкаменелост или постулат. Ако вярата не преобрази ума ни,

то или не е истинска, или е задушена от човешки контрол и религиозни

чувства. Защото за вярата Божието Слово казва:

“А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се

надяваме…” 9

От тези стихове разбираме, че вярата е процес. Процес на изработване

на твърда увереност, на преобразен и осветен ум, покорен и послушен на

Божията Воля. Увереният ум - това е съгласие с Бога докрай!

9 (Евреи 11:1)
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III. СЪГЛАСИЕТО С БЛИЖНИТЕ

След първите два принципа на съгласие ни предстои да навлезем в

разглеждането на третия принцип - съгласието с ближните. Нашият живот

не е изолирано явление, защото, освен нас, на този свят живеят милиарди

човеци. Исус дойде на земята, за да спаси всички, които повярват в

Неговото Име. Така разбираме, че вярваме не само ние, но и много други

като нас. Темата, която ще разгледам в настоящата глава, е склонността ни

към общение с нашите братя и сестри.

Бог е изявил Волята Си, че онези, които вярват в Него, съставляват

Храм, в който Той обитава чрез Святия Си Дух, и Църква, която Той

ръководи и направлява. Ако до вчера сме живели в света, то сигурно сме

забелязали, че сме част от едно огромно човешко общество, разнолико и

многостранно. Но дори в това общество човеците са се научили да се

интегрират, съюзяват и кооперират в най-разнообразни общности - в

клубове и партии, в агитки и профсъюзи, в училища и университети.

Изобщо - във всяка сфера на живота човеците търсят съмишленици и

съидейници. Бог ни пита в Словото Си:

“Ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят?” 10

Отговорът на този въпрос е ясен: Разбира се, че не! Именно затова

човеците са склонни на всякакво съгласие, с цел да създадат общуване

помежду си. В човешкият живот винаги се раждат проблеми, които да се

решават, или интереси, които да се постигат и защитават. Така човеците

стават зависими един от друг и търсят помежду си съгласие. А човек е

склонен да постигне съгласие с друг човек само за това, от което препълва

сърцето му. Ето ви и пример:

Колкото и да искаме да говорим с някой борсов посредник за поезия

или изкуство, той ще отхвърля темата ни, понеже сме другоезични за него.

Но ако темата ни бъде за курса на долара, за състоянието на пазара, за

темпа на инфлация или девалвация, то непременно ще отприщим у нашия

събеседник неподозирана енергия и желание за общение, тоест, ще бъдем

съгласни с неговите желания и копнежи, с онова, което препълва сърцето

10 (Амос 3:3)
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му. Така разбираме, че способността за съгласие се явява основен белег на

човешкото общество. Друг е въпросът дали това съгласие е благословено

или осъдено от Бога.

Ако грехът и тъмнината в света са взели такива чудовищни размери,

ако сребролюбието и суетата шестват с огромна сила в общественото

съзнание, ако политическият театър се разтърсва от грозни и скандални

спектакли, то причината е само една:

В този свят има достатъчен брой хора, съгласни с внушенията на

дявола и причастници в нечестиви идеи и каузи!

Исус дойде на този свят, но не за да остане Сам. Божият Син потърси

човеци, които да бъдат съгласни с Него. Исус събра около Себе Си

Апостолите и те Го следваха навсякъде по земния Му, а след това - и по

Небесния Му Път. Така Христос ни изяви една най-важна Божия Истина:

Съгласието на нечестивите не може да бъде победено без съгласие

между праведните!

На силата на светските човеци, съгласни в тъмнината, Бог изправи

Силата на християните, съгласни в Името на Исус. И за да бъдем наистина

победоносни в пътя си, Бог ни остави и мъдростта на Апостолските

послания, в които Той ни изяви, че като вярващи в Исус и родени от Един

Дух, ние ставаме части един на друг, свързани чрез Силата на Любовта,

тоест, ставаме едно Христово Тяло, проводник на една Небесна Воля - на

Бог Отец!

В настоящата тема искам да разгледам най-важните белези на този

принцип, който Бог е постановил, а именно:

Да бъдем съгласни в Името на Исус.
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1. ИСТИНАТА, КАТО ОСНОВА ЗА СЪГЛАСИЕ

Когато повярваме в Исус, ние попадаме между много други като нас.

Това са наши братя и сестри, които Господ Бог е спасил, новородил и

благословил. Има една опитност, която преживява всеки повярвал в Исус и

тя е първоначалното впечатление от Любовта и братолюбието, изявени в

Църквата. Няма по-чудесно смущение за повярвалия от съприкосновението

му с Божията Любов, изявена от християните. Естествени са и първите

въпроси, които възникват в повярвалото сърце:

“Защо тези хора са така различни? Защо са така мили и сърдечни?

Защо са така жертвоготовни?”

А отговорът е именно в Божието Слово:

“Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на

истината, която докарва до нелицемерно братолюбие…” 11

Нашите братя и сестри са станали причастни на Истината, като са й се

покорили. Как става това? За да бъдем в Истината ни е нужен някой, който

да ни води до нейното дълбоко познаване. Този някой е нашият църковен

водач, нашият пастир, избран, помазан и благословен от Бога за тази

длъжност. Този пастир трябва да е отдаден така на Господ, щото от

сърцето му да говори Христос, за да бъдем наистина водени от Бога. А щом

Бог ни е довел в църковното благодатно състояние, Той иска да пораснем

чрез Духа Му, като се изпълваме със Светлината, която Исус ще ни даде от

амвона. Затова ние трябва да постигнем едно истинско сърдечно съгласие

с нашия пастир и с отворен умове да приемаме Словото от неговата

проповед. Така нашата основа за съгласие с ближните става Истината,

тоест, Божието Слово, което е Христовият поглед за всичко и върху

всичко. Нека запомним:

Когато с пълно съгласие слушаме пастиря и се молим на Бога за

неговото помазание, мъдрост и сила, то тогава расте и се увеличава

нашата вяра! Понеже:

11 (1 Петрово 1:22)
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“…вярването идва от слушане, а слушането от Христовото

Слово…” 12

Ние трябва да гледаме на ходенето на църковни събрания, като на

велико тържество за сърцата и умовете ни. Там не ние служим на Бога, но

Бог служи на нас, като ни изпълва със Светлината и Мъдростта Си. Онова,

което ще направи събранието велико и тържествено, е нашето безрезервно

съгласие с пастиря. Понякога се случва в Господните събрания да няма

радост и тържествен дух. Причината за това биха могли да бъдат завист и

кариеристични амбиции спрямо пастира, религиозни политики и коментари

за този или онзи, както и разклащане на самият пастир от светски или

религиозен дух. Тогава в това събрание няма да се танцува, но ще се

воюва. Святият Дух на Бог ще излива изобличителни, а не тържествени

проповеди, проповеди на изцеление, а не на растеж. А ако пастирят не

иска да говори от Духа, то тогава подобно събрание е на път да изгуби не

просто съгласието между отделните си членове, но съгласието със Самия

Господ Исус Христос. Но ако пастирят ни стои в Духа, то нека в Духа да

стоим и ние! Искаме ли духовно здраве, то нека бъдем в здраво съгласие с

Божият помазаник! Защото ако Бог е съгласен с него, то и ние ставаме

съгласни с Бога!

Друго направление на Истината, като основа за съгласие, е нейното

ежедневно упражняване помежду ни. Как да разбираме това? Отговорът е,

че когато сме съгласни в Името на Исус, то сме съгласни и с делата на

Исус. Ако Исус нарече Себе Си “Пътят, Истината и Животът”, то и ние

сме съгласни с Този Път, с Тази Истина и с Този Живот. Нека сърдечните

ни молитви всякога да бъдат обърнати за благоуспяването на ближните в

тези три Небесни реалности. Тогава Божията категоричност ще подпечатва

с мир и благодат делата на християнското съгласие. Затова нека никога не

забравяме, че Истината е огромна спояваща Сила между християните.

12 (Римляни 10:17)
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2. ПРОСТИТЕЛНОСТТА, КАТО МОСТ ЗА СЪГЛАСИЕ

Чудесно е да нямаме грехове! Превъзходно състояние на духа е

знанието, че всичките ни грехове са простени от Отец в Името на Исус и

чрез кръвта Му. Естествено е, че тъмните сили и власти винаги ще бъдат

непримирими противници на християнското съгласие. Затова те всячески

ще се стараят да нарушат мира между християните. Едно от изпитанията,

което може да ни препъне, е невъзможността да се справим с греха,

извършен против нас. Когато ближният ни наскърби с греха си, ние можем

да попаднем под мъчителен дяволски контрол. Обидени сме незаслужено

или пък сме излъгани за нещо. Обзема ни чувство на възмездие, желание

да бъде наказан нашият брат за отношението му към нас. Това състояние

се нарича непростителност и само по себе си вече е изгубено съгласие с

ближния!

Някога Апостол Петър явно често е бил жертва на хорска злоба,

нетърпимост и грехове от ближните си. И затова е решил в един момент, че

седем пъти прошка е достатъчно, за да бъде удовлетворен Бог. Но какво

му каза Исус:

“Не ти казвам: До седем пъти - до седемдесет пъти по седем…”
13

Ако ние сме поръсени с Кръвта на Исус и тя е премахнала всичките ни

грехове, то нека вземем Сила от тази Кръв и с Любов да простим на нашия

ближен. Святият Дух, Който живее в нас, е нежен, любящ и безкрайно

простителен. Атаката на дявола не е била срещу нас, но срещу Неговото

действие да ни сплотява в Любов и в съгласие. Нашата непростителност,

като плод на личния ни егоизъм, затваря сърцата ни и от двете страни - и

към Бог, и към ближните. Затова трябва да знаем, че непростителността е

действие на демони, специализирани да ни изолират от братолюбието,

съгласието и Бога. Непростителността винаги държи под контрол и двете

страни. Както човекът, който е съгрешил, така и другият, към който е

съгрешено. Но за да разберем колко огромна е Силата да се прощава, то

нека ви припомня Христовите думи, свързани с нея. Повод за тези думи

13 (Матея 18:22)
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беше реакцията на един фарисей, който видя отношението на Исус към

една блудница. Тогава Божият Син му каза:

“Симоне, имам нещо да ти кажа. А той рече: Учителю, кажи.

Някой си заемодавец имаше двама длъжника. Единият дължеше

петстотин динара, а другият петдесет. И понеже нямаше с какво да

му отплатят, той прости и на двамата. И тъй, кой от тях ще го

обикне повече? В отговор Симон рече: Мисля, че оня, комуто е

простил повечето…” 14

“Затова ти казвам: Прощават й се многото грехове, защото тя

обикна много, а комуто малко се прощава, той малко обича…” 15

Искаме ли да накараме ближният да ни обича повече? Тогава нека му

простим съгрешенията против нас. От все сърце нека забравим всичкото

зло, което той ни е сторил! Така второто съгласие между нас ще стане

много по-мощно от първоначалното. Ние много сме простили, а затова и

много сме обикнати! Бог извиква наистина чудесна промяна в сърцата,

които прощават и на които е било простено!

Простителността съвършено заздравява Църквата!

14 (Лука 7:40-43)
15 (Лука 7:47)
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3. СЪГЛАСИЕТО, КАТО ДВИГАТЕЛ НА ХРИСТОВОТО ТЯЛО

Всички ние, които вярваме в Исус и сме кръстени със Святия Дух, сме

Живата Църква на Бога, която Той ръководи според Волята Си. И понеже

Бог е Един и Волята Му една, като ясно изразена чрез Словото Му, а ние

сме много, то ни е нужно единство и съгласие в една Воля и в един Дух, за

да изпълним всичко онова, което Бог е набелязал. Ако искаме напълно да

разберем смисъла на християнското съгласие, можем да си послужим с

един простичък пример:

Нека да погледнем към тялото си. А след това да си намислим

извършването на някакво действие. Например:

Протягаме ръка към масата, за да си отчупим хляб. Ето, ние вече сме

направили това. А сега да пристъпя към извода:

Ръката е послушала волята ни и е изпълнила подадената заповед.

Пръстите ни са отчупили от хляба с чудесен синхрон помежду си. Лакътят

се е задвижил към тялото ни и ние сме взели къшей от хляба. Няма

никакъв конфликт между ума ни и ръката ни. Волята ни се е изпълнила.

Ние сме напълно удовлетворени, че ръката ни е изпълнила волята ни.

Нещо подобно става в Духа!

Бог гледа Тялото Си, сиреч нас - Неговата Църква. Той напряга Волята

Си, за да вдигне ръката Си и да върже всяко нечестие в света. Но ръката

не се движи както трябва! Палецът е притиснал показалеца, а безименният

пръст е парализиран… Бог не може да вдигне ръката Си! Неговата Воля е

рикоширала пред крепости от предразсъдъци и предубеждения, в стени от

нищо не значещи видения и пророчества. Божията Воля не е задвижила

цялото Тяло, понеже отделни негови части са парализирани от религиозен

контрол и човешки политики.

Ето затова Бог днес чисти Тялото Си от всички злини и несъгласия, от

всеки светски квас, от всяко петно и бръчка, от всяка гордост и бунт.

Защото ако Бог ни е нарекъл Христово Тяло, то несъмнено го е направил,

за да ни подсети, че има само една воля, която го задвижва! Волята на

Святия Дух, Който ни движи чрез Словото Си!
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Липсата на съгласие между отделните християни, между отделните

църкви и като цяло - липсата на пълно съгласие между Църквата и Бог,

между Тялото и Христос, е причина да не виждаме благовестието, изявено

в онези световни мащаби, които желаем да бъде.

Ако някога Апостол Павел е молил Коринтската църква с едни думи

насърчителни, но и отговорни, то със същите думи днес провокира нашите

сърца и умове:

“Моля ви се братя, за Името на нашия Господ Исус Христос,

всички да говорите в съгласие, и да няма раздори между вас, но да

бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл...” 16

Ако в примера с ръката ние взехме къшей от хляба, то го сторихме,

защото Бог съвършено е съединил клетките на ръката ни в един ум и в

една мисъл - нашият ум и нашата мисъл! Нека разсъждаваме върху това!

Нека бъдем безукорни! Нека молим Бог за придобиване на склонност към

съгласие и съдействие с всяка част от Неговото Тяло. Но едновременно с

това никога да не забравяме, че части на Тялото Христово са само онези

човеци, които са спасени, новородени и кръстени със Святия Дух. За да

проявяват дарбите Му и да раждат плодовете Му. Защото е писано:

“Вие, обаче, не сте плътски, а духовни, ако живее във вас

Божият Дух. Но ако някой няма Христовият Дух, той не е Негов…” 17

Вярвам, че добре се знаят замислите на Сатана, който ще се опита да

изкористи Божията повеля за съгласието, като повеля за съгласие с

религията и света.

На това какво да кажем?

Именно думите на Апостол Павел:

“Не се впрягайте заедно с невярващите, защото какво общо

имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с

тъмнината? И какво съгласие има Христос с Велиала? И какво

съучастие има вярващият с невярващия? И какво споразумение

има Божият Храм с идолите? Защото ние сме Храм на Живия Бог…”
18

16 (1 Коринтяни 1:10)
17 (Римляни 8:9)
18 (2 Коринтяни 6:14-16)
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Ако ние сме Храм на Живия Бог, то сърцата ни ще са отворени за

съгласие с всички, които също са Храм на Живия Бог. Но те ще останат

затворени за всякакво споразумение с базилики, катедрали, манастири,

камбанарии, свещници, литургии, панихиди, задушници, икони и раса,

както и с ония човеци, които са се вплели с връзките на подобни идоли и

не желаят да се освободят от тях. Но нека запомним и долното послание,

понеже то днес изобличава всички църкви, които имат самочувствие, че

стоят далеч от религиозния дух:

Сърцата ни трябва да останат затворени за споразумение с всички,

които са опиянени от кваса на този свят и са донесли търговията в Храма

на Живия Бог!

Сърцата ни трябва да се погнусят от тщеславието и превъзнасянето,

характерни за църквите, които са обикнали света!

Нека не се подаваме на никакво съгласие с човеци от двете крайности

на дяволската заблуда. Защото в едната ще ни погуби религията на

Вавилонската традиция, а в другата - на Вавилонското тщеславие! Но и в

двата случая ние ще отпаднем духовно от съгласието ни с Господ Исус

Христос!

Друга важна особеност на нашето дълбоко съгласие е духовността,

като изявен начин на християнско общение. Във “Второто послание към

Коринтяните” Апостол Павел и Тимотей заявяват:

“Затова отсега нататък не познаваме никого по плът, ако и да

сме познали Христос по плът, пак сега вече така Го не познаваме.

Затова ако е някой в Христа, той е ново създание…” 19

Ние трябва да насърчим Исус, Който живее в сърцето на ближните ни.

Неслучайно тези Христови мъже казват, че ако и да са познали Христос по

плът, пак сега вече така Го не познават.

Какво желаят да ни подсетят те с тези думи? Именно това, че те вече

са познали действието на духовния Христос в своите сърца и умове!

Ако се научим да гледаме на братята и сестрите по Дух, а не по плът,

тоест, ако отделим скъпоценното от нищожното, вечното от онова, което

преминава, то непременно ще насърчим Исус в сърцата им. Знайте, че:

19 (2 Коринтяни 5:16-17)
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Святият Дух не познава друго проявление на Самия Себе Си, освен

това да изобразява Исус в повярвалото сърце! Ако ние сме съгласни в

Христовото Име, то и Исус е между нас, станал реален чрез дарбите и

плодовете на Святия Дух. Затова трябва да гледаме на ближните, като на

потенциални носители на Христовото божествено естество.

Да познаваме ближния по Дух! Да знаем как Бог провежда Любовта Си

чрез него! Ето това е сигурен стимул за едно по-чудесно общение, за

съгласие между братята. Бог винаги ще допълва мярката на Христовата

Любов и ще я разпределя според нуждите на вярващите. Ето защо Божията

Воля за нас е всячески да изобилстваме в познаването на Святия Дух, не

просто като Личност, но самите действия на Духа, разпределени между нас

и ближните ни! Нека никога не гледаме на ближните по плът и да ги

обвързваме в сърцата си с някакви плътски белези - били те социалното им

положение или местоживеенето им, но да молим Бог да изяви Волята Си за

тези хора, като части на Тялото, в което сме и ние. Ако християните са

различни по характер и призвание, по професия и образование, то тези

техни разлики са само един прекрасен пример, че могат да се допълват и

да си служат един на друг - всеки, според дарбата и възможностите, които

Бог му е отредил.

Сега Святият Дух насърчава всички ни с тази книга, за да започнем да

се вълнуваме от духовния живот и общение с ближните. И нашите молитви

и любов, и цялата ни жертвоготовност да усилват плодовете на Духа в

живота им. Това неизменно ще ни доведе до онова съгласие, което ще

движи Църквата напред. Нека държим здраво в сърцата си откровението,

което сега ни дава Духът:

Ако гледаме на братята и сестрите си през очите на Святия Дух,

непременно ще видим, че Исус живее в сърцата им! Когато поискаме да

изявим Исус в ближните ни, тогава сме пораснали до победоносно съгласие!

Съгласни ли сме с думите на Святия или още имаме съмнения? Нека

тогава да помислим как в Църквата са се появили духовни звания, като

апостоли, пророци, учители, презвитери или дякони! Не иде ли това да ни

покаже, че вярващите са се насърчавали в Духа и с Любов помежду си са

усилвали действието на Божията Благодат? Този велик пример, останал от
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Ранната Христова Църква, ни е нужен днес! Нужна ни е онази покорност и

смирение, онова служение към братята, което е служение към Исус. В

Своята притча Спасителят ни е казал точно това:

“Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия

най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили…” 20

Ако живеем с твърдото убеждение, че в Църквата сме на среща с Исус,

че в братолюбието даваме на Исус, че във всяко служение служим на Исус,

то съгласието ни с ближните ще бъде като пълноводна река.

20 (Матея 25:40)
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4. СЪГЛАСИЕТО НА ЕДИН ДУХ - ВИСША СТЕПЕН НА

СЪГЛАСИЕ

В тази глава стигаме до един от най-великите върхове в християнската

вяра. Това е постигането на онова съгласие между вярващите, с което

съвършено се изпълняват думите на Исус:

“Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за

каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от

Отца Ми, Който е на небесата…” 21

Неслучайно Исус ни говори за двама, защото това съвършено съгласие

е наистина много трудно достижимо при по-голям брой хора. Новият Завет

ни е дал добра представа за този вид съгласие и за да го постигнем, ние

действително трябва да разберем за какво става дума. Ако отворим

“Евангелието от Йоан”, то ще видим, че Словото говори за Йоан, като за

ученика, когото Исус обичаше:

“А на трапезата един от учениците, когото обичаше Исус, беше

се облегнал на Исусовото лоно…” 22

Съгласни ли сме, че Исус е Божият Син, в Когото Отец въплъти

Съвършената Си Любов към всички човеци? Да, разбира се! Амин на тези

думи! Съгласни ли сме, че Исус умря от Любов за всички нас? Да, разбира

се! Амин на тези думи! Каква е тогава тази особена привързаност, тъй

щото дори Словото да отбелязва, че Йоан е ученикът, обичан от Исус?

Видно е, че тук става дума за особена близост, за изключителна духовна

връзка между Исус и Йоан. За да разберем смисъла на тази връзка, то нека

прочетем и самият край на “Евангелието от Йоан”:

“Петър, обръщайки се вижда, че иде подире му ученикът,

когото обичаше Исус, този, който на вечерята се обърна на гърдите

Му и каза: Господи, кой е този, който ще Те предаде? Него, прочее,

като видя Петър, казва на Исус: Господи, а на този какво ще стане?

Исус му каза: Ако искам да остане той, докле дойда, тебе що ти е?

Ти върви след Мене. И така, разнесе се между братята тази дума, че

21 (Матея 18:19)
22 (Йоан 13:23)
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този ученик нямаше да умре. Исус обаче не му рече, че няма да

умре, но: Ако искам да остане той, докле дойда, тебе що ти е? Този

е ученикът, който свидетелства за тия неща, който и написа тия

неща. И знаем, че неговото свидетелство е истинно…” 23

Исус виждаше, че е възможна поява на съблазън у Петър и останалите

ученици и затова му рече думите:

“Тебе що ти е?” и “Ти върви след Мене!”

В този момент учениците Му просто не разбираха, че Йоан беше на

един дух с Исус. Йоан щеше да остане докато Исус отново дойде…

Какво означаваха тези думи на Спасителя Христос? За Пришествието

ли ставаше тук дума или за нещо друго? А сега нека разберем и отговора:

“Евангелието от Йоан”, като стил на автора, показва, че Исус наистина

се беше “върнал” при Йоан, тоест, Апостолът беше родил съвършено

Христос в себе си! Затова Евангелието, написано от този Христов Апостол,

при когото Исус се беше “върнал”, е по-различно от останалите три, при

все, че всичките са боговдъхновени. Това е Евангелието, написано от

Самият Христос, изпълнил личността на Апостол Йоан!

Ако Бог е поставил това Евангелие в Словото Си, то не е, за да го

обявим за по-добро от останалите, но за свидетелство пред Църквата и

целия човешки род какво действително означава човек да бъде на “един

дух” с Господа. Едно е други да бъдат свидетели на Христовия Живот -

Матей, Марк, Лука, а съвсем друго е Исус Сам да бъде свидетел на Себе

Си! Йоан направи именно това. Той беше създал с Исус едно много по-

голямо съгласие от останалите Апостоли. Затова именно той бе ученикът,

когото Исус обичаше, именно върху него падна доверието и предсмъртната

Воля на Спасителя да се погрижи за земната Му майка, именно върху него

дойде Божието благоволение да бъде жив, докато дойде Исус и докато

Святият Дух го преобрази като Съвършен Христов говорител.

А сега, за да разберем още по-пълно защо Йоан беше на един дух с

Исус нека прочета от “Първото съборно послание на Йоан” следния стих:

23 (Йоан 21:20-24)
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“Никой, който е роден от Бога, не съгрешава, защото неговият

зародиш пребъдва в Него, и не може да съгрешава, защото е роден

от Бога…” 24

Когато бъдем кръстени със Святия Дух, в нас се е появил зародиш,

тоест зачатие на божественото естество. Това зачатие е духовно! Нашата

вяра и Любов към Исус е тази, която може да развие този зародиш, понеже

знаем, че Бог е Живот. Ако у една жена има зачатие, тоест, ако тя е

бременна, Бог развива нещата до пълноценно роден човек.

Същото е и в Духа!

Ако във всеки един повярвал християнин има зародиш на Христос, то

Бог желае да го развие до пълноценно роден Христос у него!

Ето затова Исус се върна при Йоан!

Ето затова Йоан беше на един дух с Господаря на Вселената!

Друг пример за постигнато съгласие на един дух може да видим в

посланията на Апостол Павел, където той ни говори за своя съработник

Тимотей, като за единствен, с когото е на един дух:

“А надявам се на Господ Исус Христос да ви изпратя скоро

Тимотей, та и аз да се утеша, като узная вашето състояние. Защото

нямам никой друг на еднакъв дух с мене, който да се погрижи

искрено за вас…” 25

Този стих не означава, че Павел не е имал съгласие с останалите

Апостоли, но че съгласието му с Тимотей е по-превъзходното. Виждаме, че

наистина Божието Слово ни е оставило чудесна надежда и пример за

насърчение в съгласие на един дух. Защо е по-превъзходно това съгласие?

Какво има в него? Как да го разбираме? Как да го постигнем? Вярвам, че в

следващите редове ще намерим отговор на тези въпроси.

Ако нашата вяра е в Господ Исус Христос, Който възкръсна от

мъртвите и се възнесе в Небето, то нека знаем и обещанието Му:

“Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми, и Отец Ми ще го

възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у

него…” 26

24 (1 Йоаново 3:9)
25 (Филипяни 2:19-20)
26 (Йоан 14:23)
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От тези думи разбираме, че Исус не е само в Небето, но присъства и в

нашите сърца. Ако ние се научим и постигнем това - да вярваме в Исус,

Който е в нашия ближен, то тогава сме направили крачката към съгласието

на един дух. Защото крачката е именно тази:

Да повярваме в ближния не като в човек, но като в Исус, Когото

Святият Дух е изобразил в личността му!

Казано още по-точно: Ако нашето съгласие и доверие прави така, че

Личността на Исус в нашия брат се изявява ежедневно, и ако той прави

същото спрямо нас, то тогава сме на път да постигнем съгласие на един

дух. Най-важният мотив в това съгласие е молитвата пред Бога и Любовта

помежду ни, които да доведат до там, че Христовият зародиш в сърцата да

порасне до съвършено роден Христос, пълноценно обитаващ нашите дух,

душа и тяло. Ако нямаме този мотив, то не можем да постигнем подобен

род съгласие, защото великото в него е Вярата!

Вярата в Бога, който обитава в брата ни!

Вярата в Силата на Святия Дух, която е изобилна и предостатъчна, за

да изобрази Христовия ум, характер и Дух в нас и в нашия ближен!

Насърчение за такова съгласие ни дава Апостол Павел в “Посланието

към Филипяните”:

“Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса... ” 27

и още:

“Но който се съединява с Господа, е един дух с Него...” 28

След едно по-дълго общение с нашите братя и сестри в Църквата, Бог

непременно ще ни покаже човек, склонен да постигне съгласие на един

дух с нас. Именно тогава трябва целенасочено и устремено да се молим

ние за него и той за нас, за да се изяви между него и нас пълнотата на

Божията Любов. Ето една нагледна графика за това:

27 (Филипяни 2:5)
28 (1 Коринтяни 6:17)
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Ако Божията Светлина и Присъствие протекат от нашите сърца и от

сърцето на ближния ни и така действие на Святия Дух от нас се спои с

действие на Святия Дух от ближния ни, то помежду ни е Исус. Тогава,

гледайки на ближния ни, ние не виждаме в него човека, но Бога. Също

така и той, гледайки към нас, вижда в нас не човека, но Бога.

Нека запомним, че това е съгласие с вяра в действието на Святия Дух!

Вяра, чрез която извикваме в Присъствие Личността на Исус от ближния,

както и той от нас самите! За подобна вяра е ни е нужна безпределна

съпричастност в мислите, надеждите и стремленията на нашия ближен.

И в обобщение:

Съгласието между двама в Името на Исус е сливане на две сърца чрез

Святия Дух и задействане на Божията Воля чрез изповедите и молитвите,

направени от тях!

Ако видиш Исус в ближния си и той Го види в теб, и двамата

повярвате в Неговата чудесна Сила у вас, то наистина сте постигнали

съгласие на един дух! Постигането на такова съгласие е скъпоценно пред

Бога и Неговата ревност изобилно го възнаграждава.
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Сегашното състояние на този свят преминава. Сегашното състояние на

Христовата Църква преминава. Идва ново поколение – носител на велика

промяна. Поколението на тези, които ще сплотят частите на Христовото

Тяло, които ще поставят града на Хълма… Които ще бъдат Светлина на

света! Днес Бог прогласява от Сион:

“Люде Мои, осветете се! Сплотете мощната Ми Църква и

въздайте на нечестието по целия свят! Люде Мои, отделете се от

тъмнината и религията, от гордостта и политиката! Те бяха тези,

които раздробяваха Тялото Ми векове наред!

Люде Мои, не гледайте вече към Небето, но в сърцата си,

защото всичко, което е на Небето, съм положил и в сърцата ви.

Потърсете Исус в самите вас!

Родете Го, изявете Го, освободете Го!

Днес Той желае да се движи, както никога досега!

Дайте Му душите и телата си, осветете се!

Бъдете съгласни в Неговото Име! Искайте в Неговото Име!

Той не умря, за да остане Един!

Той умря, за да бъде първороден между много братя!

Станете братя и сестри на Исус!

Изявете Небесната Ми Воля по целия свят!

Възрадвайте Небето и ангелите, Светиите и усъвършенстваните

праведници, като започнете да се движите и бъдете единомислени

проводници на Съвършената Ми Воля!

Искам ви съгласни всеки ден и час! Искам ви миротворци на

всяко време и място! Искам ви като мостове на Небесната Правда и

Милост, на Христовото състрадание и простителност!

Аз го заповядах, Аз го изрекох…”
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