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НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА

Когато Святият Дух роди в сърцето ми идеята за написването на тази

книга, аз бях изненадан от невероятно широкия обхват на темата. Получи

се нещо, сходно с ефекта на джобно фенерче, което като се включи, има

малък кръг на мястото, откъдето излиза светлината, но като се разпръсне

се получава огромен кръг, осветяващ достатъчно голямо пространство.

Казано по друг начин, Бог ми позволи да осветя чрез откровенията Му

един радикален духовен въпрос, свързан с Волята Му да пребъдваме в

Живота на Духа, далече от смъртта. Преди всичко очите ми започнаха да

наблюдават реалните житейски неща.

“Виж кои са най-щастливи, най-жизнени, най-усмихнати, най-

енергични, най-смели и с най-голям оптимизъм!” - ми каза Бог. И аз

започнах да наблюдавам...

“Християните, нали?” - ще попита някой.

Да, разбира се! Но моето наблюдение имаше друга мотивация. Бог

искаше да видя нещата принципно, тоест, като възрастови категории. Не

беше трудно да забележа, че в критерия на Божиите думи попадаше само

една възрастова категория - младостта...

Младостта - ето апогеят на човешкия живот!

Младостта - ето разцветът на всички жизнени сили!

Младостта - ето периодът, когато човек оставя следа след себе си!

Замислих се дълбоко. Самият аз съм млад - на тридесет и една години.

Какво бях аз? Какво бяха останалите човеци от моето поколение?

Несъмнено - млади хора с посока и без посока, с цел и без цел. Но във

всички ни видях една закономерност. Тя е същата, с която дървото хвърля

зрелите си плодове. Младостта е зрелост! Младостта е сезонът на зрелите!

Аз така видях това. А после се уплаших. Казах в сърцето си:

“Боже, какво виждат очите ми? Боже, какви са тези безплодни дървета

в сезона на плодовете? Какво се е случило с всички тях?”

Тогава Бог отново проговори в сърцето ми и каза:
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“Това, което виждаш, са дървета в сезона за плодовете, но без

плодоносна почва за корените си. Те са с преждевременно убити

корени. Затова днес ти давам Слово за младите. Слово за всички,

които искат завинаги да бъдат млади. Слово за всички, които искат

плодове, а не обезлистени клони в живота си!”

Така се роди и тази книга в сърцето ми. Книга за вечната младост

която Бог предлага и дава на хората. Прицелът на моите разсъждения ще

бъде подчинен в две направления - старостта и младостта. В първата част

на тази книга ще говоря за старостта, а след това - за младостта. И за да

не бъде в неведение никой от читателите ми нека обясня защо и старостта

ще бъде обект на размисъл. Много просто е! Защото не можеш да останеш

млад, ако те преследва старостта! Не можеш да се радваш на младостта,

ако преждевременно остарееш! Не можеш да очакваш духовна зрелост, ако

корените ти всмукват не жизнени, а смъртоносни сокове!

Моля възрастните читатели да разберат още отсега, че съдържанието

на тази книга е духовно, изпитва се по Дух и в никакъв случай не е

сборник с рецепти за дълголетие. Тази книга ще говори за старостта на

човешкия дух, откъснат от животворящия Дух на Бог, както и за младостта

на духовния човек, като единствен стандарт на вярващия в Исус Христос.

Надявам се, че тук ще откриете Слово за духовно подмладяване.

Слово за всеки, който е усетил в себе си белезите на старостта.

Нека Бог Всемогъщият ви подмлади! Нека Божията Благодат да ви

направи дървета на духовна зрелост, имащи своите съвършени плодове!

Авторът
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1. ПРОБЛЕМЪТ НА СТАРОСТТА

“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...” 1

Времето неумолимо тече. Дни, седмици, месеци и години се изнизват

пред очите ни. Живеещи собственото си битие, ние имаме и определено

виждане за живота си. Уж дълги и безкрайни, годините се изнизват и

когато се превърнат в минало, имаме чувство, че са прелетели като миг.

Ден след ден се приближаваме към неизбежната реалност на старостта.

Словото казва, че това са годините, в които човек няма наслада от тях.

Ние ще забележим това в думите на старите хора, които все по-често и

често се връщат към спомените си и се опитват да уловят онова, което

безвъзвратно е отлетяло.

Раждайки се на този свят, човек приема съдбата да бъде дете, после -

младеж и най-накрая - старец. Животът е като висока планина. Започващи

от ниското, ние я изкачваме постепенно, стигаме до върха и след известно

време с неохота започваме да слизаме по другия склон. Търсейки погледа

на вдъхновеното Божие Слово, ние ще открием не само началото, но и

причините за старостта.

Някога Бог създаде Адам. Създаде го с единствената мисъл да има

едно лъчезарно и щастливо творение, вкусващо плодовете на пълнотата,

блаженството и Вечния Живот. Някога Бог каза:

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

владее...” 2

Човекът бе образ и подобие на своя Създател. Човекът беше владетел

на живота си. Принадлежеше му Вечността, тоест, безкрайното живеене в

един свят на мир, радост и светлина. Какво повече можеше да иска Адам?

Той имаше всичко, което създава пълнота и съвършенство в живота. Бог го

беше дарил с вечна младост. Ние няма да разберем дълбочината на този

1 (Еклесиаст 12:1)
2 (Битие 1:26)
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факт, ако не се замислим какво е младостта. Аз вече казах, че тя е апогей,

но искам да прибавя още нещо към нея. Бог не бе направил Адам бебе,

което да расте. Бог го бе направил младеж и в Адамовото тяло трептеше

съвършеният предел на жизнеността. Жизненост, която нямаше причини

против себе си, та да отслабне. Адам имаше живот във Вечността и Вечност

в живота си. Бог вдъхна от Собствения Си Дух жизнено дихание в ноздрите

на първия човек и той стана жива душа. Желаейки да опази Адам Бог го

предупреди, че съществува само един враг пред живота му. Бог каза:

“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...” 3

От какво или защо бе продиктувано това предупреждение на Твореца?

Преди всичко от факта, че Неговият Образ в Адам можеше да бъде

осквернен от бунт и непокорство!

Бог е Дух и Божият Образ в Адам беше Адамовият дух. Животът

бълбукаше от този дух, извираше от него. Съществуваше една опасност,

която Бог беше предвидил. Адам бе не само образ, но и подобие на Бога.

Какво беше това подобие?

Това беше фактът, че както е Бог в Своята Скиния, сиреч, Вселената,

така и Адамовият дух е в собствена скиния, сиреч, тялото му.

Нека сега се запитаме каква бе опасността, която Бог бе предвидил?

Какво бе видял за възможно Творецът? Адам се състоеше от две половини.

Първата - образ на Бога, втората - подобие. Първата – владееща, втората -

покоряваща се. Първата - дух, втората - тяло.

“В коя беше Адам?” - ще попита някой.

Отговорът е, че Адам беше по средата между двете, както е писано:

“Господ Бог създаде човека из пръст от земята, и вдъхна в

ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа...” 4

Адам бе личността, формирана от двете половини. Обръщайки се към

него, Бог предупреди не духа му, не тялото му, но душата му. От тази душа

се изискваше винаги да помни кой е Образът и кое е Подобието. Бог

искаше Адам да се покорява на Образа, за да запази животворящото
3 (Битие 2:16-17)
4 (Битие 2:7)
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начало в себе си. Бог искаше Адам да бъде духовна личност, винаги

съизмерима с Неговите стандарти. Ето затова в Едемската градина падаше

забраняваща заповед върху едно дърво. Дървото за познаване Доброто и

Злото. Казано по друг начин, Бог беше предупредил Адам:

“Търси само и единствено Източника на Живота, Образът, който

съм ти дал, а не причините за Живота, сиреч, Подобието...”

За съжаление Адам и неговата спътница Ева не послушаха Божието

предупреждение. Те поставиха Подобието над Образа, плътта над духа,

бунтът над покорството. Душите им, изкусени от дявола, се привързаха

към Подобието и така оскверниха Образа на Твореца в себе си. Така те

познаха, че са голи. Така познаха, че са извършили неправда и се скриха

между градинските дървета. Плътта им вече бе станала образ, (те видяха,

че са голи) а духът им - подобие. Тази размяна бе смъртоносна. И ние ще

прочетем, че Този Бог, Който бе създал човека по Своя Образ, му заявява:

“С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята,

защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се

върнеш...” 5

Забелязвате ли колко точни са думите на Бог? Той не казва на Адам:

“Ти си Мой Образ!”

Едни други думи казва Бог:

“Понеже си пръст...”

Колко трагичен момент! От образ по дух и подобие по плът, първите

човеци бяха станали образ по плът и подобие по дух. Тук е мигът, когато

Бог полага в човека началото на старостта. Творецът казва на Адам:

“С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята,

понеже от нея си взет...” 6

Думата “докато” има смисъл на период, на време, което ще измине,

за да се случи предначертаното. Вечният живот на Адам и Ева се бе сменил

с път към смъртта, към земята, от която са взети. Този път беше тяхното

естествено остаряване до мига на смъртта. Искам да се замислим над това.

Адам бе създаден от пръст, за да живее вечно, но същата тази пръст го

върна в земята. Защо? Отговорът е:
5 (Битие 3:19)
6 (Битие 3:19)



8

Защото пръстта се опита да бъде Образ, а не подобие каквото беше!

Тази пръст се опита само един миг да владее над духа и резултатите

бяха катастрофални. Адам и Ева умряха духовно не поради друга причина,

но понеже бяха “пръст”. Тази смъртоносна размяна, която те сториха,

премина през всичките човеци от оня миг и до днес. Въпреки, че годините

на нашите прародители бяха рекордни от всяка гледна точка (Адам умря

на 930 години – б.а.) дойде миг, в който Бог погледна от Небето и каза:

“Духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека; в

блуждаенето си той е плът; затова дните му ще бъдат сто и

двадесет години...” 7

Знаете ли какво е блуждаенето? Това е лишеното от цел и ясен смисъл

съществуване. Това е съществуване, подчинено на обстоятелства и не

можещо да ги променя. В блуждаенето си човекът беше плът. В падението

си той отдавна беше станал образ на творението, а не на Твореца. Това в

един миг кара Бог да заяви:

“Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох, -

човеци, зверове, влечуги и въздушни птици, - понеже се разкаях,

че ги създадох...” 8

Този стих винаги ме е вълнувал. Той е особен. Виждате ли, че когато

визира човека, Бог го поставя под един знаменател със зверове, влечуги и

птици, сиреч, с животни, лишени от разум? Човекът беше приел техните

свойства. Човекът бе паднал до нивото на животното, лишен от разума си!

“Защо?” - ще попита някой. Не е трудно да открием отговора. В “Притчи

Соломонови” има обръщение именно към онзи, който се явява подбудител

за деградацията на човека. Ето какво се казва там:

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

който мрази грабителство ще продължи дните си...” 9

Кой, освен дяволът, е княз на този свят? Кой, освен Сатана, е лишен

от разум, но велик да насилства? Не беше ли той подбудител за греха на

Адам и Ева? Чрез неговото лукавство първите човеци изгубиха Вечния

Живот и станаха подвластни на тлението, в което твърде лекомислено

7 (Битие 6:3)
8 (Битие 6:7)
9 (Притчи 28:16)
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тласнаха себе си. Човешкият дух изгуби животворящата връзка със своя

Създател. Отделени от Бога и странни в очите Му, човеците щяха да се

раждат и умират. Библията казва:

“Няма човек, който да има власт над духа та да задържи духа,

нито да има власт над деня на смъртта; и в тая война няма

уволнение, нито ще избави нечестието ония, които са предадени на

него...” 10

Ето тази неспособност да задържим духа си се явява и като причина за

собственото ни остаряване и смърт. Причина, родена от грях и живееща

под грях. С всяка измината година човек се променя, но идва миг, когато

жизнеността му започва неумолимо да отслабва и линее. Идва старостта...

Някой, естествено, ще запита:

“Какъв е смисълът на тези разсъждения, след като дори с тяхното

усвояване аз все пак ще остарея?”

Да! Действително е, че всеки човек остарява. Но, както вече казах в

началото, ние ще говорим не за плътската, а за духовната старост.

От размишленията досега можем да направим някои изводи.

Първият извод е, че смъртта свидетелства за изгубеният Образ на

Твореца в нашите духовни естества!

От грехопадението насам ние не сме образ и подобие на Бога, но на

Адам. Ние имаме не божествена, но Адамова природа. Моля никой да не се

учудва на това, за което пиша! В Библията един стих категорично говори в

подкрепа на думите ми. В пета глава на “Книгата Битие” е казано, че:

“Адам живя сто и тридесет години, и роди син по свое подобие,

по своя образ и наименува го Сит...” 11

Този стих е духовната регистрация на греха, преминал от Адам в

потомството му, а от потомството му - във всички останали човешки

поколения. Искам добре да разбирате, че приемайки пасивите на Адам ние

приемаме не само плътските, но и духовните. Фактът, че човек остарява и

умира, е достатъчно показателен, че Духът на Живота отстъпва пред духа

на смъртта! Макар да запазва животворящите си функции човешкият дух

се оказва слаб и немощен да задържи живота в тялото. И остаряването на
10 (Еклесиаст 8:8)
11 (Битие 5:3)
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тялото недвусмислено говори за остаряване на нашия дух. С това не искам

да кажа, че духът умира, защото той е вечен, но искам да знаем, че той

няма собствени сили да се справи с проблема на греха вътре в нас. Ето

защо от Божия гледна точка този дух е мъртъв, тоест, неспособен да

задържи живота. Има само един начин човешкият дух да бъде съживен и

това е вярата в Исус Христос. Защо именно в Него? Отговорът е:

Защото Исус връща Образа на Твореца в нашите духовни естества!

Вярата в Исус е възстановяване на духовното ни естество, а в крайна

степен и вечен живот с ново, преобразено тяло. Библията 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...” 12

Какво става, когато повярваме в Исус? Става това, че нашият дух се

съживява и ние преживяваме новорождение. В този миг изгубеният Образ

на Твореца е дошъл в нас. Защо?

“Защото които предузна, тях и предопредели да бъдат

съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между

много братя...” 13

Виждаме колко превъзходна е спасителната наредба от Бога. Чрез

Исус Христос ние отново ставаме Божии деца и отново имаме достъп до

онова блаженство, което някога е радвало Адам и Ева. Независимо на

колко години сме повярвали в Исус нашето духовно естество преживява

коренна промяна. То вече е свободно от проблема на старостта и смъртта!

Плътското ни естество няма веднага да усети тази промяна, защото то

все още има своята греховна инерция, но духът ни вече не е същият. Той

отново е Образ на Божия Дух. Вярата в Исус ни е освободила от проблема

на старостта и смъртта,защото ние вече не сме “пръст”. Святият Дух е

дошъл в духовното ни естество, за да отстояваме от този миг пълното си

възстановяване в очите на Бога. Словото казва:

“Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии

синове...” 14

12 (Йоан 1:12-13)
13 (Римляни 8:29)
14 (Римляни 8:14)
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и още:

“Така самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме

Божии чеда...” 15

А сега да помислим  има ли по-болезнен факт за дявола от този, че

Исус е върнал Образа на Бога в духовното ни естество? Ефектът и силата

на старовременното му лукавство са туширани завинаги. Промяната в

духовното ни естество ще резонира в пълна степен като промяна за целия

ни живот. Нашите тела ще станат осветени и полезни за Божия употреба.

Те отново ще бъдат Подобието, което трябва да бъдат. И въпреки, че ще

остареят, ако междувременно не бъдем грабнати в Небето приживе, те

също ще преживеят промяна, която Словото нарича “изкупване”. Отново в

“Римляни” ще прочетем, че:

“...ние, които имаме Духа в начатък, и сами ние въздишаме в

себе си и ожидаме осиновението си, сиреч, изкупването на нашето

тяло...” 16

Какво значи телата ни да бъдат изкупени?

Адам и Ева продадоха телата си под робството на греха. Грехът беше

техен собственик. Ето защо Бог плати една по-висока цена за нас, за да ни

откупи от греха, сиреч, този грях повече никога да не ни владее!

Какъв ни е тогава проблемът?

Истината е, че нямаме никакъв проблем. Исус се натовари с всичките

ни проблеми, плати за всички тях. От нас се иска само да стоим твърдо в

победата, която ни даде Той. А какво значи да стоим твърдо в нея?

Казано с две изречения - това значи:

Да бъдем духовно млади!

Да държим далече от сърцата си духовната старост и духовната смърт!

Дяволът никога не се научил на нищо ново и не е забравил нищо

старо. Той винаги ще действа с гнусните си способи и хитрости. Той винаги

ще воюва против Образа на Бога в духовните ни естества така щото, ако е

възможно, да ни изтласка на територията на духовното остаряване и

смърт. Аз вече казах за какво свидетелства старостта, но сега отново ще го

повторя:
15 (Римляни 8:16)
16 (Римляни 8:23)
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Тя свидетелства, че Духът на Живота отстъпва пред духа на смъртта!

Святият Дух е силен дух, Святият Дух е мощен дух, Святият Дух е

здрав дух. Святият Дух е Личност, от която треперят целият ад и цялата

бездна. Но Той никога няма да извърши нищо в нас, ако ние не сме

съгласни с Него. Той беше и в Адам и Ева. Едемската градина с чудесните

си плодове беше всъщност Присъствието на Святия Дух. Адам и Ева се

хранеха с плодовете на Вечния Живот, но в един момент не послушаха

Святия Дух и съгрешиха. Тогава Духът на Живота отстъпи пред духа на

смъртта. Свободната воля на Адам и Ева поиска това, а не Бог. Бог просто

посочи и предупреди, но те се изкусиха, те пожелаха, те се отказаха от

Вечността. Същата тази заповед, която някога Бог издаде пред Адам и Ева,

днес стои пред живота и пътя на всеки християнин. Това е заповед за

съхраняване на Божия Образ в духовните ни естества. Днес Бог се обръща

към всеки от нас и казва:

“От всички плодове на Святия Ми Дух свободно се хранете, но в

територията на Доброто и Злото не ходете, защото Аз ви искам не

зли или добри, но Съвършени. Проявявайки Злото, вие служите на

дявола. Проявявайки Доброто - на собствената си праведност. Но

проявявайки Съвършената Ми Любов - на Моя Свят Дух...”

Спомнете си думите на Исус, Който ни казва:

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

небесен Отец...” 17

Нека ви кажа още нещо, в което е скрито най-голямото лукавство на

Сатана. Както Бог, така и дяволът има духовни територии. Територията на

Бога е в областта на Съвършеното, тоест, Присъствието на Святия Дух.

Мнозина от нас не знаят, че територията на Доброто е под постоянен

прицел от демоните на Сатана. Така те предпочитат да противопоставят на

Злото - Добро, без обаче това Добро да е под протекцията на Съвършената

Божия Любов. Казано с други думи – човеците мислят, че със собствена

праведност ще победят Злото в живота си. После се чудят защо нямат

сила, защо се чувстват духовно стари и немощни. Нека ги попитам:

17 (Матея 5:48)
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Не разбирате ли, че все още стоите под дървото на дявола - в онази

територия на Добро и Зло?

Образът на Бога в духовните ни естества е Съвършен, а не добър.

Доброто, което ще се роди от този Образ, не е доброто на собствената ни

праведност, но е Истинският победител над Злото! Дяволът никога не

дръзва да се бие с Бога, защото никога слама не може да се бие с огъня.

Битките на дявола и неговите атаки са само в неговата територия - Добро

и Зло. Там, където много често е голяма част от християните. Помислете

над факта, че змията не пропълзя под нито едно друго дърво в Едемската

градина, но само под дървото за познаване Доброто и Злото. Той нямаше

достъп до другите дървета. Това ни дава знанието, че дяволът няма достъп

до Присъствието на Святия Дух и Неговите Плодове! Ето защо генералната

Божия задача в това последно време е:

Цялата Христова Църква да напусне сянката на дървото за познаване

Добро и Зло и да отиде завинаги в Съвършеното Присъствие на Святия

Дух!

Има един проблем в Църквата, дължащ се именно на факта, че голяма

част от нея е все още в територията на Сатана. Апостол Павел подсказва

това във “Второто послание към Коринтяните” където заявява:

“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. Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг

Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух,

когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте

приели, вие лесно го търпите...” 18

Толкова просто и чисто е всичко, което ни завеща Христос. Той свали

Небесната Святост и Съвършенство на земята. Той ни показа как истински

да се обичаме. Той ни извести Божията Любов. Той ни показа всичките

чудесни плодове на Едемската градина и ни заповяда да пребъдваме в тях.

Той ни даде Духът, Който не знае поражение и слабост, нито е имал някога

изгубени битки. Но мнозина от нас не искат да напуснат този свят на

Добро и Зло. Твърде свойски е той за тях. И дяволът намира начин да ги

18 (2 Коринтяни 11:3-4)



14

посети и да им проповядва друг “Исус”, друг образ, друго “благовестие”.

Така в последната Ева, сиреч, Църквата, е узрял генералният проблем:

Проблемът на духовната старост и смърт, проблемът на хуманистично

настроените умове, които не искат да се разделят със собствената си

праведност, но я закрепяват с всякакви религиозни лостове!

На какво ще заприлича тогава Невястата Христова?

Няма ли да стане бабичка?

За бабичка ли ще се ожени Младоженецът Христос или за Невяста?

Спомнете си какво съветва Апостол Павел своя съработник Тимотей:

“А отхвърляй скверните и бабешките басни и обучавай себе си

в благочестие...” 19

Христовият Апостол е забелязал не нещо друго, но духовната старост,

която се промъква в Църквата. Старост, дължаща се на изгубения Образ.

Старост, в която Църквата губи своята сила, своята гъвкавост и жизненост.

Старост, водеща до появата на петна и бръчки по лицето на Невястата.

Какво е нужно, за да се промени Църквата?

Нужна е Младост! Нужни са хора, пълни със Святия Дух, които да

покажат превъзходството на духовната Младост над старостта. Нужни са

младежи като Тимотей, на когото Апостол Павел заявява:

“Никой да не презира твоята младост; но бъди на вярващите

пример в слово, в поведение, в любов,във вяра, в чистота...” 20

Разбираме ли, че:

Младостта е примерът на Словото!

Младостта е примерът на поведението!

Младостта е примерът за Истинска Любов!

Младостта е примерът за истинска вяра и чистота!

Не се ли справим с проблема за духовната старост, не ще отидем и в

Небето. Църквата има само един пример - Исус Христос. Божият Син умря и

възкръсна на тридесет и три години. Той остана в Небето завинаги на тази

духовна възраст. А Апостол Йоан казва:

“Възлюбени, сега сме Божии чеда, и още не е станало явно

какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни
19 (1 Тимотей 4:7)
20 (1 Тимотей 4:12)
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Нему, защото ще Го видим както е. И всеки, който има тая надежда

на Него, очиства себе си, както Той е чист...” 21

Бих добавил: И всеки, който има тая надежда на Него, има младост в

себе си, както Той е млад!

Ние ще бъдем подобни на Христос, а не на някой сбръчкан старец!

Ние ще бъдем млади, защото в Небето няма стари!

Моля ви, запомнете това!

Следващите глави на тази книга ще ви разкрият някои белези на

старостта, от която трябва да се отстраним, и белези на младостта, към

която трябва да се стремим. Във всеки от нас Бог влага Своя Образ. Казано

по друг начин - всеки от нас има в духа си разцвета и силата на последния

Адам – Господ Исус Христос!

Нека прочетем думите от посланието на Апостол Павел:

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

небесният, такива са и небесните. И както сме се облекли в образа

на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния...” 22

Дори и да не ви качи в този момент Бог на Небето, знайте, че днес там

стои един превъзходен Мъж в разцвета на Своята Вечна Младост - Господ

Исус Христос. Независимо дали сте на двадесет или на седемдесет години,

знайте, че Бог не гледа на лице, а на сърце. Бог иска хора, млади по дух,

млади по дързост, млади по ревност, млади по призвание. Бог иска да ви

движи Неговият Образ в един път на Слава и превъзходство. Амин и Амин!

21 (1 Йоаново 3:2-3)
22 (1 Коринтяни 15:48-49)
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2. ДУХОВНАТА СТАРОСТ - ОСНОВНИЯТ ПРОТИВНИК НА

ДУХОВНАТА СИЛА

“По-добър е беден и мъдър младеж, отколкото стар и безумен

цар, който не знае вече да приема съвет; защото единият излиза из

тъмницата, за да царува, а другият, и цар да се е родил, става

сиромах. Видях всичките живи, които ходят под слънцето, че бяха с

младежа, вторият, който стана вместо него...” 23

Колкото по-усърдно копаем в почвата на Божието Слово, толкова

повече живи води ще влязат в сърцата ни и мъдрост ще храни душите ни.

От цитата, който избрах за начало, виждаме духовното превъзходство на

младостта. Всички живи, ходещи под слънцето, ще последват младостта, а

не биещата се в гърдите старост. Предстои ни да разберем, че старостта е

не просто опонент на младостта, но основен враг на духовната сила. Има

две понятия, с които определяме съществуването си. Едното е Животът, а

другото - Смъртта. Едното е Смисълът, а другото е прекратяването на този

Смисъл. Само, че съществува една подробност. Тази подробност е фактът,

че Смъртта ще загатне за себе си приживе. Тя ще започне да потвърждава,

че е близо. Нейният дъх в един момент ще започне да преследва живия, за

да му подскаже, че той върви на нейния път. Ето този дъх на Смъртта е

старостта. Това важи не само за човешките стойности на съществуването.

Това се реализира в пълна степен и в духовните реалности. Всички ние,

изкупени от Исус, излизаме от тъмницата на света, за да царуваме. Бог

винаги ни вижда през истинския стих от посланието на Апостол Петър,

където за нас е казано:

“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...” 24

Какво е превъзходството на Исус?

Именно това, че остава завинаги млад!
23 (Еклесиаст 4:13-14)
24 (1 Петрово 2:9)
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Затова всичките живи под слънцето, тоест, всички новородени от

Святия Дух, остават завинаги млади. Но виждате ли, че Соломон говори и

за един “стар и безумен цар, който не знае вече да приема съвети”?

Кой му пречи да приема съвети? Кой е причина за неговото безумие?

Това е засвидетелстваната съпротива на духа на смъртта срещу Духа

на Живота. Това е духовната старост. По-опасно от всичко друго е не

физическата, но духовната старост, която може да сграбчи човека. Сатана

винаги е разчитал на нея и тя никога не е преставала да бъде задача

номер едно в неговите богопротивни усилия. Знаете ли какво се получава,

когато на човеците не се проповядва Духа на Живота, но духа на смъртта?

Получава се това, че те остаряват преждевременно, без никога да вкусят

от живите води на младостта. Насочили вярата си в един “стар и безумен

цар” те много скоро приемат в духа си белезите на неговата старост, за да

се намерят  изпълнители на стиха от “Книгата на пророк Исайя”, където е

записано:

“Затова правосъдието е далеч от нас. И правдата не стига до

нас; чакаме светлина, а ето - тъмнина, - сияние, а ходим в мрак.

Пипаме стената като слепи, пипаме като ония, които нямат очи; по

пладне се препъваме като нощем; всред яките сме като мъртви.

Всички ревем като мечки и горчиво стенем като гълъби; очакваме

правосъдие, но няма, - избавление, но е далеч от нас...” 25

Това е изповед на духовно стари човеци. Това са с отслабнали

духовни възприятия. Хора, обладани от духовна немощ, които се препъват

по пътищата си и нозете им не ги държат. Такава може да бъде само и

единствено властта на духовната старост.

На кого или на какво се дължи тя?

В първата глава на тази книга ние вече говорихме за това колко е

важно да съхраним Образа на Бога, Който идва да живее в нашите сърца.

Това не е нищо друго, освен да се покоряваме на Святия Дух. В тази

връзка Словото на Исус е ясно и категорично:

“Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва

да се покланят...” 26

25 (Исайя 59:9-11)
26 (Йоан 4:24)
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Спомнете си от “Книгата Битие”, че Адам и Ева умряха духовно в мига,

когато престанаха да се покоряват на Отца с духа си и позволиха на

дявола да ги изкуси в душите им и в плътта им. Положението не е по-

различно и днес. Дяволът е същият хитрец и измамник, какъвто бе тогава.

Веднъж видял вечната духовна младост, дошла чрез вяра в Исус в сърцата

ни, той ще я атакува, за да я изгубим. Дяволът ще се опита да наложи

плътта и душата в поклонението към Бога, а духът, сиреч, Образа, ще

поквари. Тази негова власт ще направи хората религиозни, потиснати,

страхуващи се и в крайна сметка - духовно стари. Ето затова искам да

разгледаме два примера от Евангелието, за да видим как се реализира

дяволската тактика. Може би си спомняме за един човек, който отиде при

Исус, впечатлен от Вечния Живот, който лъхаше от Спасителя. Той нямаше

този Вечен Живот в себе си, но го искаше. Това беше млад човек, който

дълбоко в себе си бе духовно стар.

Нека прочетем какво се случи с него:

“И ето един момък дойде при Него и рече: Учителю, какво

добро да сторя, за да имам вечен живот? А Той му каза: Защо

питаш Мене за доброто? Един (Бог) има, Който е добър. Но ако

искаш да влезеш в живота пази заповедите...” 27

Трябва внимателно да разсъждаваме върху този разговор. Мнозина от

нас са като този човек. Мнозина от нас смятат, че с дела придобиват вечен

живот и духовна младост. Но виждате ли как му отговаря Исус?

“Ако искаш да влезеш в Живота, пази заповедите...”

Не че заповедите са нещо, което дава Вечния Живот, но че спазването

им дава достъп до него. Животът е нещо повече от тези заповеди. Ние

няма да пазим заповедите като разменна монета за Вечен Живот, но само

като достъп до този Живот. А сега да видим как реагира момъкът:

“Кои? Исус рече: Тия: Не убивай; Не прелюбодействай; Не

кради; Не лъжесвидетелствай; Почитай баща си и майка си; и:

Обичай ближния си както себе си. Момъкът Му казва: Всичко това

съм опазил от младостта си; какво ми още не достига?” 28

Забележете как реагира младежът. Той казва:
27 (Матея 19:16-17)
28 (Матея 19:18-20)
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“Всичко това съм опазил от младостта си...”

Това не може да бъде изповед на млад човек. Младият човек е все още

в младостта си и не говори за нея като за нещо отлетяло. Момъкът можеше

да каже:

“Всичко това съм опазил още от детинство...”

Тогава изповедта щеше да бъде нормална. Нека погледнем, например,

Тимотей. Думите, с които Апостол Павел се обръща към него, са много

показателни:

“А ти постоянствай за това, което си научил и за което си бил

убеден, като знаеш от какви лица си се научил, и че от детинство

знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за

спасение чрез вяра в Христос Исус...” 29

Този стих ни показва, че Тимотей е духовно млад, защото от детинство

е закърмен с Божието Слово. Докато момъкът, който разговаря с Исус,

говори, че е опазил заповедите от “младостта” си. Той е напуснал тази

младост. Защо обаче? Ще ви кажа защо. Защото е считал, че опазването на

заповедите е големият му имот, който го прави одобрен от Бога. Защото е

считал, че спазвайки Закона, трупа духовен актив. Това е неговото голямо

богатство. Той иска да блесне пред Исус с това богатство, с този имот,

който е натрупал. Казано с други думи:

Той иска да впечатли Исус със собствената си праведност!

Една от духовните атаки на старостта е упованието в собствената ни

праведност, тоест, убеждението, че с дела, изисквани от Закона, можем да

спасим душите си. А сега да забележим още нещо. Младежът пита Исус:

“Какво Добро да сторя, за да имам Вечен Живот?”

Разширен духовно, този въпрос изглежда така:

“Какво Добро да сторя, за да избягам от съдбата, дошла от познаване

на дървото за Добро и Зло?”

Ако правим Добро, ние сме все още под същото дърво, от чиито

плодове ядоха Адам и Ева.

29 (2 Тимотей 3:14-15)



20

Как тогава да искаме Вечен Живот? Не проумяваме ли, че главната

причина да бъдат изгонени Адам и Ева от Едемската градина беше тази, че

ядоха от плода на дървото и познаха Доброто и Злото?

А тогава Бог каза:

“Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и

злото; и сега, за да не простре ръката си да вземе и от дървото на

живота, да яде и живее вечно, - затова Господ Бог го изпъди от

Едемската градина да обработва земята, от която бе взет...” 30

Момъкът, който говори с Исус, стои под дървото за познаване Добро и

Зло, а иска плод от Дървото на Живота. Но това няма и не може да стане.

Поривът на този човек е като едно закъсняло желание на Адам да бъде

възстановен отново, сиреч, да бъде Съвършен като преди грехопадението.

Това вижда Исус в човека до Себе Си. Човек, афиширащ големия си актив

от дела, изисквани от Закона.

Но какво е Законът? Не е ли той Доброто, което Бог е заповядал срещу

появилото се Зло? Не става ли чрез Закона познаването на греха, така,

както чрез Доброто става явно Злото?

Нека прочетем думите, които Бог каза на дявола след грехопадението:

“Ще поставя и вражда между тебе и жената, и между твоето

потомство и нейното потомство...” 31

Каква беше тази вражда? Това беше Законът! Затова Апостол Павел ни

разкрива какво извърши за нас последният Адам, сиреч, Исус:

“Защото Той е нашият мир, Който направи двата отдела едно, и

развали средната стена, която ги разделяше, като в плътта Си

унищожи враждата, сиреч, закона със заповедите му, изразени в

постановления...” 32

Запомнете:

Чрез дела, изисквани от Закона, ние не можем да станем съвършени,

защото Законът само прави явен греха и неговия подбудител!

А сега да се върнем отново на момъка. Той държи големия си имот от

дела, изисквани от Закона и ги афишира пред Исус, казвайки:

30 (Битие 3:22-23)
31 (Битие 3:15)
32 (Ефесяни 2:14-15)
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”Всичко това съм опазил от младостта си; какво още не ми

достига, за да получа Съвършения Вечен Живот?”

Ето и отговорът на Исус:

“Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и дай на

сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; дойди и Ме

следвай...” 33

Доста тежък и непосилен се оказва този съвет на Исус към човека. Да

продадеш имота си - това значи да искаш да получиш нещо по-добро от

него, нещо съвършено. Ако ние сме живели в една къща, която до един

момент ни е харесвала, и видим друга, по-добра от нея, не ще ли продадем

старата, за да си купим новата? Този момък е живял под изискванията на

Стария Завет, но ето, че пред него стои Посредникът на Новия Завет. Този

момък е живял под Закона, но ето, че пред него стои Божията Благодат.

Този момък е поставял Любовта под Закона, но ето, че чува призив:

“Започни да извършваш заповедите, но воден от Любовта на

Бога! Започни да даваш на сиромасите от тази Любов! Започни да

събираш съкровища на Небето! Дойди и следвай Мен!”

Ето тук се реализира в пълнота духовното наблюдение на Соломон, че

старият и безумен цар не знае вече да приема съвети. Човекът, на когото

говори Исус, е като този цар. Духовно остарял, той не може да вникне в

живото Слово на Спасителя. Духовно остарял, той не може нито да чува,

нито да вижда. Делата, извършени по Закон, са неговото богатство, с което

той не иска да се раздели. Такъв е духовният коментар на Евангелието:

“Но момъкът, като чу тая дума, отиде си наскърбен, защото

беше човек с много имот...” 34

Когато погледнем на днешните духовни реалности, ще видим много

такива хора, които си отиват от Спасителя и не желаят да се разделят с

“имота” си. Цялата религиозна власт, която лукавият вдъхнови и установи,

се базира на легализма, тоест, на законовото свещенодействие. Навсякъде

в религиозните църкви има заповеди, догми, канони, ритуали, традиции,

изисквания - цял куп състаряващи духовни фактори, които водят по път

надолу, а не нагоре. Един от признаците, който ще ни покаже наличието
33 (Матея 19:21)
34 (Матея 19:22)
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на духовна старост в човека, е този, че духовно старият не желае и не

знае вече да приема съвети. Духовната старост беше проблемът на Израил.

Никой от старите не искаше да познае Исус като Божий Месия. А някои

фарисеи, например Никодим, направо изповядваха, че са духовно стари.

Спомнете си думите му:

“Как може стар човек да се роди? може ли втори път да влезе в

утробата на майка си и да се роди?” 35

Словото казва, че:

 “...от онова, което препълва сърцето, говорят устата...” 36

Ако в сърцата ни живее Святият Дух, ние ще бъдем силни, устремни,

дръзновени, пълни с Живота на Бога. Тогава кой от нас би правил изповед,

че е стар? Ако младостта препълва сърцата ни, тя ще препълва и устата

ни. Но някога в Израил ставаше изпълнение на едно пророчество от

“Книгата на пророк Исайя”. Негови изпълнители бяха именно духовните

старци. И когато учениците на Исус се чудеха на подхода Му към духовно

старите, Той им каза:

“Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат; чуят, а

не слушат, нито разбират. На тях се изпълнява Исаевото

пророчество, което казва: “С уши ще чуете, а никак няма да

разберете; и с очи ще гледате, а никак няма да видите. Защото

сърцето на тия люде е задебеляло. И с ушите си тежко чуват, и

очите си склопиха; да не би да видят с очите си, и да разбират със

сърцето си, и да се обърнат, и Аз да ги изцеля...” 37

Не мога да ви дам по-убедителен пример на духовна старост от този.

Впечатлението от него е същото, каквото би било, ако посетите някой дом

за стари хора. Там ще видите точно човеци, които тежко чуват с ушите си

и трябва многократно да повтаряш и викаш, за да те разберат, ако изобщо

те разберат. Там ще видиш хора с толкова отслабнало зрение, че носят

очила с по пет или шест диоптъра късогледство и през лупите очите им

изглеждат неестествено големи. Не че те са виновни за състоянието си! Не

ме разбирайте превратно! Просто това е най-убедителният аналог, с който

35 (Йоан 3:4)
36 (Матея 12:34)
37 (Матея 13:13-15)
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се обяснява духовната старост на фарисеите. А те бяха наистина духовно

стари, даже прекалено стари. Старческото им честолюбие не можеше да

допусне, че един Мъж в разцвета на Своята Младост ще ги учи на мъдрост

и богопознание. В духовната си слепота те дръзваха да се облягат на

Моисей, имайки от него респект, като от един, който живя сто и двадесет

години. Но прочетете точните думи, които им каза Исус:

“Не мислете, че Аз ще ви обвиня пред Отца; има един, който ви

обвинява - Моисей, на когото вие се облягате. Защото, ако вярвахте

Моисея, повярвали бихте и Мене; понеже той за Мене писа. Но ако

не вярвате неговите писания, как ще повярвате Моите думи...” 38

Духовните старци се държаха за пророк Моисей, но беше ли той

духовен старец като тях? Исус казва, че ако вярваха на Моисей, повярвали

биха и в Него. Това иде да покаже, че Моисей, ако и на възраст да беше

стар, по дух остана млад. Нека се убедим и в това, като прочетем за него:

“Моисей беше на сто и двадесет години, когато умря; очите му

не се помрачиха, нито силата му намаля...” 39

Виждате ли белезите на духовната младост? Ясно зрение и огромна

сила. Така и фарисеите, ако имаха ясно зрение, биха познали Кой стои

пред тях и биха повярвали в Него. Но те бяха не млади, а стари по дух. Те

нямаха сила, с която да отблъснат религиозния дух на Сатана.

Моля ви, запомнете:

Духовната старост е преди всичко безсилие, което води със себе си

всички останали фактори на остаряването и духовната смърт.

А сега нека да продължа нататък. В духовната старост съществуват

тенденции и етапи. Пътят на стареца е път към гробищата. Има и такава

поговорка за старите, макар и да е много жестока. За стария човек казват:

“Този е с единия крак в гроба...”

Така и духовно старият човек е с единия си крак в гроба, тоест, под

властта на демоните на ада! Под сянката на окултизма! Ако внимателно

четем Евангелието ще видим, че Исус имаше едно по-специално отношение

към учениците Си. Той им казваше:

38 (Йоан 5:45-47)
39 (Второзаконие 34:7)
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“Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното

царство, а на тях (духовно старите) не е дадено...” 40

Нека прочетем в каква тайна посвети Господ Своите последователи.

Ето какво е записано в “Евангелието от Марк”:

“А без притча не им говореше; но насаме обясняваше всичко на

Своите ученици. И в същия ден, когато се свечери, Исус им казва:

Да минем на отвъдната страна...” 41

За да разберете дълбокия подтекст на тази Христова повеля, е нужно

да вникнете във факта, че Исус не дойде на този свят, за да Си губи

времето или да се разхожда. Всяка Негова стъпка беше битка с дявола и

разрушаване на неговите крепости. Затова ви моля да приемем, че Господ

не казва просто:

“Да минем на отвъдната страна...” но:

 “Да преминем в Страната на Отвъдното !”

Ние ще видим Неговите думи засвидетелствани по един и същи начин

в трите Евангелия - на Матей, Марко и Лука. Вече цитирахме “Евангелието

от Марк”, а сега да видим същото, записано и в “Евангелието от Лука”:

“А в един от тия дни Той влезе в ладия с учениците Си, и рече

им: Да минем на отвъдната страна на езерото. И отплуваха...” 42

А сега - и в “Евангелието от Матея”:

“И като видя Исус около Себе Си много народ, заповяда да

минат отвъд езерото...” 43

Исус заповядва на учениците Си да преминат отвъд. Какво има там?

Естествено е, че има демони и струпани сили на Сатана. Затова не е никак

чудно, че на езерото се повдига огромна ветрена буря, заплашваща да

преобърне ладията, в която са Исус и учениците Му. По-интересен, обаче,

се явява фактът, когато стъпват на отвъдната страна:

“И тъй, минаха отвъд езерото в гадаринската страна. И като

излезе от ладията, начаса Го срещна от гробищата човек с нечист

дух. Той живееше в гробищата, и никой вече не можеше да го

40 (Матея 13:11)
41 (Марк 4:34-35)
42 (Лука 8:22)
43 (Матея 8:18)
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върже, нито с верига; защото много пъти го бяха връзвали с окови

и с вериги; но той бе разкъсвал веригите и счупвал оковите; и

никой нямаше сила да го укроти. И всякога, нощем и денем, в

гробищата и по бърдата, той викаше и се изпосичаше с камъни...” 44

Вярвам, че сега е станало ясно на читателя, какво е имал предвид

Господ, като е казвал на учениците Си да преминат на отвъдната страна.

Помислете върху факта, че гробищата са най-близкото място с отвъдния

свят! Те са място на контакт с демоните на ада!

Едва стъпил на гадаринската земя, Господ бива пресрещнат от човек,

обладан от демони. Казва се, че “той живееше в гробищата...” Не е ли

твърде съмнително подобно място за живот? Ще ви го кажа направо:

Той беше превърнал живота си в гробище! Той живееше в смъртта и

смъртта живееше в него!

“Как ли е стигнал нещастникът до това състояние?” - ще попита някой.

Ще ви отговоря:

Той е позволил на духовната старост да го погълне напълно и така да

даде място на смъртта!

Прицелът на тези разсъждения е по-далечен, отколкото би помислил

някой. Защото днес има църковни служители, които много обичат да ходят

по гробища и да жертват на бесовете в тези гробища. Те са толкова

обладани от легионите на Сатана, колкото бе страдалецът в гадаринската

земя. Ефектът от тяхното “свещенодействие” те наричат “панихида” и са го

приели в служението си от една апокрифна книга. Те не просто, че са

остарели духовно. Те са духовно мъртви и пълни с разложението на

сатанинското лукавство. Давам ви този пример, за да предупредя онези,

които са на “път” към гробищата, за да внимават. Нека си прочетат думите

на младежа, който каза на Исус:

“Господи, позволи ми първо да отида и погреба баща си...” 45

Това е един от Христовите ученици и то точно в мига, когато Господ и

останалите Му ученици тръгват за Страната на Отвъдното. Виждаме как

Сатана се опитва да го отдели от Исус. Но ето как му отговаря Господ:

44 (Марк 5:1-5)
45 (Матея 8:21)
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“Върви след Мене и остави мъртвите да погребат своите

мъртъвци...” 46

Съществуват много лукави примамки и капани, които дяволът поставя,

за да лови наивните човеци. Няма нищо лошо в това човек да погребе

умрелия си сродник, но нека никога не превръща погребението в акт на

свещенодействие! А такива “актове” в религията - дал дяволът в изобилие.

Една “Задушница”, например, не е нищо друго, освен пожертвувание на

бесовете, живот в гробищата и свободен достъп на “Легион” до сърцето на

човека. Не позволявайте на онези, които са мъртви, да пленят с духа на

смъртта и вашите души! Стойте далеч от тях! Стойте далеч от “отвъдната

страна”, която Православието ви предлага!

А сега още няколко думи за гробищните демони. В случая с човека от

гадаринската земя се разкриват две тактики на Сатана:

Първата: Тактика на постепенното духовно остаряване и смърт.

Втората: Тактика на моменталното духовно остаряване и смърт.

Ние вече разгледахме първата тактика. Ако постепенно остаряваш,

постепенно ще отидеш в гробищата. Православието предлага едно такова

“постепенно остаряване”. От една литургия и панихида няма да ти се случи

нищо. Но когато това се превърне в духовна зависимост, накрая ще се

намериш на гробищата, без изобщо да подозираш какво или кой се крие

там. Нека обаче обърнем внимание на моменталното духовно остаряване и

смърт. Какво са те? Как се реализират? Откъде да черпим информация за

тази втора тактика на Сатана? Много просто - самите демони я изявяват,

молейки Господа:

“...прати ни в свинете, за да влезем в тях...” 47

Демоните на ада напускаха един човек, но искаха позволение да

влязат в стадо свине. И Исус им позволи... Моля ви, запомнете:

Дяволът и до днес има това позволение от Бога да влиза в свинете!

Четем, че когато нечистите духове влязоха в стадото, то се спусна по

стръмнината в езерото и се издави. Вярвам, че никой не е толкова плътски

настроен, за да смята, че свиневъдството на нацията е в опасност. Тук се

визира едно предупреждение за онези, които, като блудни синове искат да
46 (Матея 8:22)
47 (Марк 5:12)
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оставят своя Господ. В притчата Си за блудния син Исус говори за това до

каква морална и духовна деградация може да стигне човек, който остави

Господните пътища. Дотам, че да започне да пасе свине и да желае да се

храни с рожковите, които ядат свинете. Казано по друг начин:

Ако оставим Божието Слово и му потърсим заместител, ще попаднем

на “рошковите” на Сатана, които имат за цел да ни превърнат в свине,

тоест, в хора, пълни с духовна нечистота. Затова запомнете:

Онова, към което се стремиш, ще го получиш!

Ако се храним с рожковите на Сатана, то непременно много скоро ще

заприличаме именно на свине, за да бъдем обект на смъртоносните му

демони. И като заключение по тази тема - ясният и точен коментар на

Апостол Петър, който заявява за тази категория човеци:

“Понеже, ако след като са избягали от светските мърсотии чрез

познаването на Господа и Спасителя Исус Христос, те пак са се

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

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

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

да се отвърнат от предадената на тях свята заповед. С тях се е

случило това, което казва истинската пословица: Псето се върна на

бълвоча си, и: окъпаната свиня се върна да се валя в тинята...” 48

Тенденцията на духовната старост е не просто да си по-възрастен. В

старостта няма застой. В старостта остаряваш, докато умреш. Гробищата са

най-тъжното и незавидно място, където попада човек.

Затова бягайте далеч от тях!

Идвайки в този свят, Исус срещна фанатичен отпор от духовни старци.

Въпреки, че сблъсъка Му с фарисеите е едно от най-забележителните неща

в Евангелията, не можем да не се насладим на един друг духовен факт,

който развълнува и възрадва Душата на Спасителя. Тогава Той бе вдигнал

поглед към Небето и казваше:

“Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, загдето си

утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците.

Да, Отче, защото така Ти се видя угодно...” 49

48 (2 Петрово 2:20-22)
49 (Матея 11:25-26)
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Имаше едно духовно поколение в Израил. Поколение, събудено от

проповедите на Йоан Кръстител и явяващо се като благоразположен народ

за Господа. Това беше поколението на духовно младите. Поколението на

младенците, които викаха:

“Осанна на Давидовия Син!”

Нека ви разкрия една закономерност. Тя гласи, че водените от един

дух се съюзяват и са съгласни помежду си! Исус беше олицетворение на

духовната Младост и бе познат от духовно младите. Младостта се привлича

с младост, но със старост няма и не може да намери съгласие. Старостта

възнегодува против Духа на Вечния Живот и нейния гняв ще открием във

въпроса, който главните свещеници и книжници зададоха на Исус:

“Чуваш ли какво казват тия? А Исус им каза: Чувам. Не сте ли

никога чели тая дума: - “Из устата на младенците и сучещите

приготвил си хвала”?...” 50

Всички сме свидетели как тази закономерност важи и за естествения

свят. Старите избягват да стоят в обкръжението на младите и най-често ще

ги намерим бъбрещи в “Клуба на пенсионера”. Ако млад човек влезе в

такъв клуб, то ще извика смущение и всички погледи ще се впият в него.

“Какво търси това момче тук? Сбъркало си е мястото...” Така и Исус влезе в

подобен “клуб”, взе свитък от Свещеното Писание и чете на глас:

“И като затвори книгата, върна я на служителя и седна; а очите

на всичките в синагогата бяха впити в Него...” 51

Нарочно цитирам тази част от случилото се, а не предишните стихове

с думите на Божия Син, Който им се открива като такъв. Виждате ли,

когато носите Духа на Живота в себе си и отидете на място, където владее

религиозният дух на Сатана, то непременно ще извикате духовен трус,

защото духовно старите ще усетят разликата между тях и вас. И тогава ще

се реализира онзи сблъсък между старост и Младост, религия и Истина, за

който Исус ни предупреди. Виждайки поколението на духовно младите,

Господ му даде и Своето пророческо предначертание, като каза:

50 (Матея 21:16)
51 (Лука 4:20)
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“А на какво да оприлича това поколение? То прилича на деца,

седящи по пазарите...” 52

Не старци, но деца стоят по пазарите! Не старци, но деца прогласяват

превъзходната мъдрост, за която е писано:

“Превъзходната мъдрост възгласява по улиците, издига гласа

си по площадите, вика по главните места на пазарите, при

входовете на портите, възвестява из града думите си...” 53

Нека продължим и да видим какво възвестяват тези деца на духовните

старци:

“...деца, седящи по пазарите, които викат на другарите си,

казвайки: Свирихме ви, и не играхте; ридахме, и не жалеехте...” 54

Този стих е достатъчно показателен, че старостта и младостта са в

постоянен духовен сблъсък.

Старците няма да играят, когато Църквата хвали Бога.

“Тези тука са екзалтирани!” - ще кажат те.

“В храм се пази тишина, а не се вика и играе! Срамота е!” - възмутено

ще шепнат други. Вероятно те отдавна вярват в някой спящ бог, който

изобилно пълни със сънливост. Един дух на закостенялост и тесногръдие

ще ги владее непрекъснато. Старите няма да ридаят, когато Бог призовава

на покаяние, просто защото покаянието е сърдечно обръщане, а старият не

е готов, нито желае да приема изобличения. Той е виждащ в собствените

си очи. Той е мъдър в собствените си очи. Той е праведен в собствените си

очи. Той винаги мери себе си със себе си, а не с Господ Исус Христос.

Една от причините Евангелието да бъде живо и деятелно до днес е

тази, че грехът е все още същият! Смъртта е все още същата! Дяволът е

все още същият, но и Бог е все още Същият!

Нека видим как продължава Исус Своето Слово за реакцията, която

духовно старите имат спрямо хората, вършещи Божията воля:

“Защото дойде Йоан, който нито ядеше, нито пиеше; и казват:

Бяс има...” 55

52 (Матея 11:16)
53 (Притчи 1:20-21)
54 (Матея 11:16-17)
55 (Матея 11:18)
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Обърнете думите с които религиозните формации атакуват всичките

евангелски църкви, и вие вече ще имате ясна представа за духовния им

проблем. Духовните усилия на Сатана се подчиняват на принципа:

“Крадецът вика: Дръжте крадеца!”

Така обсебените от религиозния дух крещят против пророците на Бог,

викайки:

“Тези имат бяс!”

И това не е друго, но реализация на точния стих от “Книгата на пророк

Исайя”, където е записано:

“Горко на ония, които наричат злото добро, а доброто зло;

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

турят горчиво за сладко, а сладко за горчиво! Горко на ония, които

са мъдри в своите си очи, и които са разумни пред себе си!” 56

А именно такива религиозни човеци са най-спонтанно приети в света,

защото са на един дух с него. Аз вече казах, че съгласие има там, където

съгласяващите се са на един дух. И именно за църквите, приети радушно в

света, Апостол Йоан предупреждава:

“Те са от света, затова светски говорят и светът тях слуша. Ние

сме от Бога; който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не

ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на

заблудата...” 57

Бих добавил:

По това разпознаваме духа на младостта от духа на старостта!

Едно от последните неща, които искам да положим в сърцата си, е

отговорът на въпроса ще получат ли духовно старите Вечен Живот. Още

сега мога да кажа: Не! Но това отрицание трябва да бъде аргументирано с

Божието Слово. Затова ви моля да направим като начало едно духовно

наблюдение. Характерна черта на младите е тяхната работоспособност.

Младите хора работят, защото имат сила в себе си. Когато Исус започна

мисията Си, Той каза на учениците Си:

56 (Исайя 5:20-21)
57 (1 Йоаново 4:5-6)
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“Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова молете се на

Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си...” 58

Ако вие сте директор на едно предприятие и ви трябват работници, то

непременно ще си потърсите такива. А сега си представете, че сте на оглед

в някое село, в което са останали само старите хора. Вие много искате

работници за предприятието си, но хората, които виждате, са толкова

стари, че не могат да се държат на краката си, а камо ли да работят.

Такова беше и впечатлението на Исус от погледа Му върху Израил. Това

беше една духовно състарена нация, в която нямаше млади работници за

Господаря на жетвата. Затова Исус отдели от нея дванадесет, на които

даде Власт, Сила и Дух, като им каза:

“Който жъне, получава заплата и събира плод за вечен живот,

за да се радват заедно и който сее и който жъне...” 59

Виждаме, че заплата и плод за Вечен Живот получават работещите, а

неработещите. Последните са в един особен подбор, който се нарича не

Божия Воля, но Божия Милост. Може би затова молитвите и песните им

започват по един познат начин с религиозния рефрен “Господи помилуй!”,

който така е увековечен, че е нещо като химн на духовните пенсионери.

Моля ви, запомнете:

В своята същина Божията Милост е незаслужената Благодат от Бога,

докато Божията Воля е заслужената Благодат!

Божието Слово казва, че работникът заслужава своята заплата, но

какво да кажем за духовния старец, който не може и не иска да работи,

тоест, как да разбираме Божията Благост и Милост към подобни хора?

Апостол Павел се обръща именно към такива, като ги пита:

“Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и

дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те

води към покаяние? а с упорството на непокаяното си сърце

трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие

праведната съдба от Бога, Който ще въздаде на всеки според

делата му: вечен живот на тия, които с постоянство и добри дела

търсят слава, почест и безсмъртие; а пък гняв и негодувание на
58 (Матея 9:37-38)
59 (Йоан 4:36)
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ония, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се

покоряват на неправдата...” 60

Един ден всички ще застанем пред Христовото Съдилище. И тогава

няма да бъдат валидни оправдания от сорта:

“Господи, аз не Ти послужих достойно, защото бях остарял и нямах

никаква сила!”

Не! Не е така! Ти просто си бил твърдоглав духовен старец, нежелаещ

да се покае и покори на Истината. А Истината е тази, че с покаянието си,

тоест, с обръщането си към Бог, човекът възвръща своята духовна младост,

защото Духът на Вечния Живот пълноценно възстановява духа и сърцето

му!

Да търсиш Славата на Бог, почестта и безсмъртието! - такъв е зовът на

младостта в твоето сърце. Твърдоглавие, непокорство и неправедност -

това са синдромите на духовната старост, която е основният противник на

духовната сила. Така приключват разсъжденията за духовната старост.

60 (Римляни 2:4-8)
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3. БОЖИИТЕ СТАНДАРТИ ЗА МЛАДОСТТА

“Даже младите ще отслабнат и ще се уморят. И отбраните

момци съвсем ще паднат; но ония, които чакат Господа, ще подновят

силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се

уморят, ще ходят и няма да отслабнат...” 61

Когато убедително и истински бъдат разкрити превъзходствата на

едно състояние пред друго, тогава стремежът към по-доброто става съвсем

естествен. И за непредубедения читател е ясно, че младостта превъзхожда

старостта, както силата - слабостта. Съществуват някои наложени схеми на

оценка и анализ, които се опитват да показват вечното разминаване между

поколенията. Известно е отношението към старостта като отношение към

складираната мъдрост или житейски опит, които липсват на младите хора.

В определена степен това е така. Само че когато говорим за духовните

реалности нещата придобиват коренно различно измерение. Духовните

реалности са вечни реалности и там всякакво възрастово разделение е

рисковано.

Прицелът на всеки християнин е Бог. Бог, Който с голямата Си Любов

ни възлюби и даде Своя Единороден Син като наш Спасител и Изкупител.

Нашият Бог е безначален. Той е. Той винаги е съществувал. Даже преди да

е имало време, пространство и материя, Той е бил, е, и ще бъде. Много

обичам едни Негови думи, където Той казва за Себе Си:

“Даже до старостта ви Аз съм същият, и докато побелеете Аз ще

ви нося. Аз ви направих, и Аз ще ви държа, да! Аз ще ви нося и

избавя...” 62

Ние се раждаме, живеем и умираме. Ние се изменяме, но Той остава

неизменен. В това отношение, християнинът има надежда, по-прекрасна от

всички останали надежди в света. И тази надежда е в това, че Бог ни дава

Неизменния Си Дух. Човешкият живот е винаги една промяна. След всеки

изминал ден ние се променяме. Променят се душите и сърцата, умовете и

61 (Исайя 40:30-31)
62 (Исайя 46:4)
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телата ни. Има фактори, които непрестанно действат, за да променят. Има

закон, който работи против живота. Закон, който разболява и състарява,

осквернява и убива. Това е законът на греха и смъртта. Той ще действа по

един начин в едно пет годишно момче, по друг начин - в двадесет и пет

годишен младеж, по трети начин - в седемдесет годишен старец. Но той

все още действа и всички хора забелязват активността му. На този закон

Бог противопостави вярата в Исус Христос, за да избегнем осъждението и

Божиите проклятия. В тази връзка Апостол Павел казва:

“Сега, прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в

Христа Исуса (които ходят не по плът, но по Дух). Защото законът

на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на

греха и смъртта...” 63

Святият Дух също има Закон, който изпълнява вътре в нас и това е

Законът на Животворящия Дух. Ако Го помолим да ни изяви този Закон,

Духът ще ни каже:

“Аз ще творя Живота на Бога в твоя дух, в твоята душа и в

твоето тяло! Аз винаги ще правя това, докато ти живееш в Мен и Аз

живея в тебе! Аз не мога да творя нищо друго, освен Живот в

Божията пълнота и Съвършенство! Аз няма да направя нищо друго,

освен да възкресявам умрелите в теб неща с Живот от Бога и за

Бога!”

Прочетете обещанията на Божието Слово и ще видите, че в Библията

категорично се говори за Живот на Божиите хора. Не живуркане, не жалко

съществуване, не мъчително клатушкане, но Живот! Помислете за Онзи, с

Чието дишане пулсира цялото Творение! Помислете за Онзи, за Когото е

писано:

“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...” 64

Този стих показва какви са Божиите стандарти за младостта.

Нека ги изброим:
63 (Римляни 8:1-2)
64 (Псалом 103:3-5)
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Първи стандарт: Праведност, тоест, простени беззакония.

Втори стандарт: Здраве, тоест, изцеление от всякакви болести, били

те плътски, душевни или духовни.

Трети стандарт: Венец от милосърдие и Благодат, тоест, излятата

Божия Любов в сърцата и душите.

Четвърти стандарт: Пълнота в общението с Бога, тоест, душа, наситена

с Божиите благословения.

Стремежът към тези стандарти ще доведе християнина в състояние на

вечна Младост. Спазването на тези стандарти ще направи всеки вярващ

като орел в Господните небеса. Когато се качим в Небето, сиреч, когато

Исус ни грабне при Себе Си, ние ще намерим духовното си олицетворение

като четири живи същества. Нека прочетем как изглежда четвъртото:

“...и четвъртото живо същество приличаше на летящ орел...” 65

Това иде да ни каже, че младостта е едно от условията, даващи достъп

в Дома на Небесния Отец!

Младостта е оптималното духовно състояние, което Господ иска да

постигнем в живота си на вяра. И ние ще го сторим, ако бъдем вдъхновени

от живото Божие Слово, което ни дава изключителни примери и образци

на хора, попадащи в критерия и стандартите на Всевишния. Един такъв

образец искам да разгледаме в тази глава, защото той ще ни покаже как

да се приближим и усвоим Божиите стандарти за Младостта. Има една

книга в Библията, която е необикновена по дълбочината и прозренията си.

Бих казал за нея, (а това не е само мое мнение) че тя е Библия в Библията.

Нужни са твърде много духовни ключове и най-вече откровения от Святия

Дух, за да блесне изключителната й духовна светлина. Това е “Книгата

Йов”. Именно от нея ние ще почерпим вдъхновение в размишленията си за

духовната Младост. Има един персонаж в тази книга, една личност, която

дълбоко ме впечатли и в която (не без просветление от Святия Дух) видях

Съвършената Божия Младост. Повечето от нас са запознати с живота на

праведния Йов. Имаше огромно изпитание пред този човек. Сатана беше

застанал против духа му, душата и тялото му с най-жестоките си стрели.

65 (Откровение 4:7)
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Сатана искаше Йов да падне и похули своя Творец в лице. Но най-вече

прицелът на сатанинските усилия се подчиняваше на едно намерение:

Йов да остарее духовно и да претърпи духовна смърт!

Получил позволение от Бога, дяволът впрегна своето лукавство и го

насочи против Божия праведник. Така от живота на Йов започнаха да си

отиват стандартите на Младостта. И Йов почна да прави печални изповеди,

показващи духовното му остаряване:

“...душата ми предпочита одушване и смърт, а не тия мои кости.

Додея ми се; не ща да живея вечно; оттегли се от мене, защото

дните ми са суета...” 66

Ето това са синдромите на старостта. В нея на човек вече не му се

живее. В нея той вече няма наслада от дните си. Нещо повече - Йов усеща

колко близо е духът на смъртта и затова заявява още:

“Духът ми чезне, дните ми гаснат, мене вече гробът чака.

Сигурно ми се присмиват и окото ми трябва постоянно да гледа

огорченията им! Дай, моля, поръчителство; стани ми поръчител при

Себе Си; кой друг би дал ръка на мене...” 67

Властта на духовната старост е страшно зло. Нужни са изключителни

усилия, за да се противопостави човек на печалта и угнетението, които тя

носи със себе си. Но Йов отново и отново се обръща към Бога и търси

изходния път за проблема си. Йов разбира, че е изгубил нещо скъпоценно.

Нещо, което се нарича духовна Младост. Ето в това отношение той не е

като другите духовно остарели, които се имат за мъдри в собствените си

очи. Йов осъзнава новата духовна ситуация, в която е попаднал. Чуйте

само думите му и се убедете в това:

“О, да бях както в предишните месеци, както в дните, когато

Бог ме пазеше, когато светилникът Му светеше на главата ми и със

светлината Му ходех в тъмнината; както бях в дните на зрелостта

си, когато съветът от Бога бдеше над шатъра ми...” 68

Какво ще направи Господ Бог? Ще остави ли слугата Си да агонизира в

духовна старост или ще се намеси? Несъмнено – дяволът е имал причини

66 (Йов 7:15-16)
67 (Йов 17:1-3)
68 (Йов 29:2-4)
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против Йов. И ако Бог допуска изпитанието да сполети слугата Му - то е,

за да се изявят тези причини. В огъня на страданието човек говори от

дълбочините на сърцето си и така се изявява всичко скрито в него. А в Йов

наистина имаше скрити неща. Вижте, например, това:

“Обличах правдата и тя ми беше одежда; моята правдивост ми

беше като мантия и корона...” 69

Това не ви ли напомня поразително на онзи младеж, който искаше да

впечатли Исус със собствената си праведност? Това не ви ли показва, че в

един момент Йов е започнал да мери себе си със себе си, за да говори за

собствената си правдивост, като за “мантия” и “корона”? Запомнете:

Най-опасният “бог”, който може да разруши духовното ни естество, е

собствената ни праведност!

Защо е толкова опасен този “бог”? Отговорът е: Защото:

“...човек се изпитва чрез онова, с което се хвали...” 70

Ако се хвалим със себе си, то много скоро ще се разочароваме от себе

си. Ако се хвалим с Господа, то няма да бъдем разочаровани от нищо! Една

от причините Йов да бъде изпитан беше собствената му праведност. Не че

Йов не я бе постигнал! Напротив - Сам Бог каза на Сатана:

“Обърнал ли си внимание на слугата Ми Йов, че няма подобен

нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и

се отдалечава от злото...” 71

Проблемът не беше в праведността на Йов, но в начина, по който той

гледаше на нея. И така - Йов духовно остаря. Над сърцето му надвисна

духовната смърт. Трима “експерти”, дошли кой знае откъде, започнаха да

противопоставят на Йововата старост не просто собствената си старост, но

бих казал - религиозния си архаизъм и помрачение. Имаше голяма битка

между тях и Йов. Време беше да подейства Бог.

В какво се състоеше Божията намеса?

Естествено в това, че когато една старост се бие с друга старост,

трябва да се намеси Младостта и да сложи черта на сблъсъка и край на

спора.

69 (Йов 29:14)
70 (Притчи 27:21)
71 (Йов 1:8)
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Ето, че дойде мигът, в който да видим как изглежда съвършеният

образец на духовната Младост. Нейното олицетворение беше Елиу. Нека

видим как реагира той:

“Тогава пламна гнева на вузеца Елиу, син на Варахиила, от

Арамовото семейство. Гневът му пламна против Йова, защото

оправдаваше себе си наместо Бога; също и против тримата му

приятели пламна гневът му, защото бяха осъдили Йов без да му

намерят отговор...” 72

Един от белезите на духовната Младост, на който Бог много държи, е

ревността. Младият човек е ревностен. Елиу ревнуваше твърде силно за

Бога. Той бе наблюдавал внимателно словесните битки, аргументите “за” и

“против”, и от нещата, които чу, гневът му пламна. Знаете ли, че ние много

често забравяме Кой стои като невидим свидетел на нашите конфликти и

сблъсъци. Знаете ли, че много често наскърбяваме Онзи, за Когото Апостол

Яков казва:

“Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до завист

ревнува за духа, който е турил да живее във вас?” 73

Ако Бог ревнува до завист за нас, ние няма ли да ревнуваме до завист

за Него? Да ! Ще ревнуваме! Но затова трябва да сме духовно млади! Елиу

не бе обзет просто от “критично отношение” или “другарска забележка”.

Елиу беше пламнал от гняв. Някой религиозен ум може би ще пошушне:

“Гневът не върши Божията Воля! Не бива така! Не може така!”

Напротив - може!

Прочетете думите на Апостол Павел в “Посланието към Ефесяните”:

“Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в

разгневяването ви...” 74

Съществува един гняв, когато слънцето изгрява в разгневяването ни.

Това е гневът, роден от ревността по Бог и Неговите дела. Такъв бе гневът

на Елиу. А сега да видим какви са първите думи на Божия пратеник:

“Аз съм млад, а вие много стари; затова се посвених, и не смеех

да ви явя моето мнение. Аз рекох: Дните нека говорят, и многото

72 (Йов 32:2-3)
73 (Яков 4:5)
74 (Ефесяни 4:26)



39

години нека учат мъдрост. Но има дух в човека; вдъхновението на

Всемогъщия го вразумява...” 75

Едно от нещата, които пречат на духовно младия, е респектът му от

старостта. Но това не е просто респект. Това е духовен контрол, заповядан

от духа на старостта. Последният никога не иска критика против себе си.

Ревност и свенливост са два крайни духовни антипода!

Мнозина християни са готови да се впечатлят от всяка побеляла брада

и прошарени вежди. И тогава те повтарят моментното малодушие на Елиу,

казвайки:

“Дните нека говорят! И завършената семинария нека учи мъдрост!”

Отхвърлете този контрол на дявола и помислете върху следващите

думи на Елиу:

Има дух в човека! Вдъхновението на Всемогъщия го вразумява!

Ревността за Бога води след себе си вдъхновение от Бога и чист разум

от Святия Му Дух. Много пъти съм мислил върху това. Една немалка част от

неуспехите на християните се дължи на липсата на вдъхновение. Нашата

задача е не просто да проповядваме благовестието по целия свят.

Ние трябва да вършим тази задача с вдъхновение от Бог!

Религиозните чувства са враг на всяко вдъхновение. Те афишират

контрола на душевната вяра за сметка на потиснатия човешки дух. Ако се

водим по духа си, тоест, ако слушаме убежденията на сърцето си, а не

колебанията на ума, то притежаваме готовност за вдъхновение. Не зная

как е на други езици, но самата българска дума “вдъхновение” разкрива

смисъла на уловен дъх, на покоряване от дъх. Да бъдеш вдъхновен - това

значи да се покориш на Дъха на Всемогъщия. Дъхът е нужен тогава, когато

говорим, защото самите думи са изразител на дъха.

Това иде да покаже, че вдъхновението е реализацията на Святия Дух

чрез нас и на Неговото Слово чрез нашите устни и език!

Ние ставаме вдъхновени не когато изследваме Божието Слово, но

когато позволим на това Слово да изследва нас и да живее в нас. Нищо

прекрасно на този свят не е дошло по друг начин, освен чрез вдъхновение

свише. По-нататък Елиу продължава с думите:

75 (Йов 32:6-8)
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“Не че човеците са велики, затова ще са и мъдри, нито, че са

стари, затова ще разбират правосъдието. Прочее, казвам: Слушайте

мене; нека явя и аз мнението си...” 76

Има една духовна опитност, до която рано или късно стига всеки

християнин. Нека загатна за нея с въпроса:

“Как гледате на себе си? Какво сте вие?”

Тук мнозина казват, без да се замислят:

“Аз съм човек!”

Ами тогава вие просто не сте християни!

Християнинът не е човек, но е Христос, Който живее в човека!

Разбирате ли това?

Човек има естествената си логика да се покорява на човеци. Време е

да осъзнаем Силата на нашата самоличност в Исус Христос. Библията

казва, че вярата в Божия Син е вяра в обещанията да станем участници на

божественото естество. Прочетете това във “Второто съборно послание на

Апостол Петър”. Елиу осъзнава Кой стои в духа му. Елиу осъзнава колко

нищожно е човешкото високомерие, надутост и гордост пред Духа на

Живия Бог. Наистина някой човек може да е велик. Велик дотолкова, че

дори да е президент на нация или маршал на армия. Но колкото велик да е

човек, той е нищожен пред Онзи, Който живее в сърцата ни!

Ще се смутим ли ние пред който и да е човек, когато Бог поиска да му

засвидетелстваме Небесната Конституция? Исус казва в Словото Си важни

думи за служителите Си:

“Да! и пред управители и царе ще ви извеждат, поради Мене, за

да свидетелствате на тях и на народите...” 77

Какво ще свидетелстваме ние? Слабост ли, поражение ли? Угодничене

и лицемерие ли? Не! Ние ще свидетелстваме за Силата, която казва:

“Това може! Това не може!”

Най-големият проблем, стоящ пред Христовата Църква, са човешките

авторитети. Властта на тези авторитети показва в пълна степен дали една

църква е духовно млада, или стара. Апостол Павел беше млад! Той беше

76 (Йов 32:9-10)
77 (Матея 10:18)
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също като Елиу. За него не съществуваха велики човеци, но имаше вяра и

отстояване на велик Бог. Спомнете си думите му:

“Защото на човеци ли искам да угоднича сега, или на Бога? Или

искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на човеци, не

щях да съм Христов слуга. Защото ви известявам, братя, че

проповядваното от мене благовестие не е човешко...” 78

Сега разбирате ли защо християнинът не е човек, но е Христос, Който

живее в човека? Разбирате ли, че нашите думи трябва да удовлетворят не

човешките, а Божиите уши? Повечето човеци не обичат да им казват, че

са грешни, че ще загинат, ако не прострат ръка към Господ да ги спаси.

Повечето човеци не обичат изобличенията. Повечето човеци предпочитат

захаросаните лъжи пред горчивата Истина. В това отношение дяволът е

създал модели на поведение, които могат да бъдат вредни и убийствени за

човека. Един от тези модели е криворазбраното приятелство, което има за

цел да спестява горчивата Истина на някого. Но нека прочетем какъв е

коментарът на “Соломоновите притчи” за този модел:

“Удари от приятел са искрени, а целувки от неприятел -

изобилни...” 79

Искаме ли да спасим човека до нас? Ами нека тогава го “ударим” с

искреност и Истина! В противен случай го погубваме. Това се отнася не

само за невярващите, но и за онези, които показват признаци на духовна

старост. Ние трябва да ги предупредим за това, каквото и да ни струва и

каквато и цена да платим. Когато нашите думи не удовлетворяват Божиите

уши, но човешките, тогава ние се превръщаме в ласкатели. Ласкателството

е най-коварният нож, който можем да забием в сърцето на човека. Нека

видим какво е отношението на Елиу към него:

“Далеч от мене да гледам на лице или да полаская човека.

Защото не зная да лаская; иначе Създателят ми би ме отмахнал

веднага...” 80

Духовно младият човек не може и не знае да ласкае. Каквото и да

изговори - ще е плод или дарба на Святия Дух. Аз вече казах в началото

78 (Галатяни 1:10-11)
79 (Притчи 27:6)
80 (Йов 32:21-22)
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на тази книга, че младостта е зрелостта на човек, тоест, периодът, в който

той дава плодове. Ако сме млади, ние имаме плодове. А плодът на Духа е

Истината. Тя, както ни казва Апостол Петър, “докарва до нелицемерно

братолюбие...” 81 Ето затова, когато сме в Истината, то сме далеч от това

да гледаме на лице или да ласкаем човек. Словото винаги ни е показвало

изявата на Божия характер. Бог никога не се е удоволствал от човешката

сила, власт или авторитет:

“...не се удоволства в силата на коня, нито има благоволение в

краката на мъжете. Господ има благоволение в ония, които Му се

боят. В ония, които уповават на Неговата милост...” 82

А сега искам да продължа с нещо важно. Съществува един проблем в

живота на християните, за който не мога да не спомена. Много често дори

хора, кръстени със Святия Дух, не могат да намерят пълноценна духовна

реализация. Нещо се случва при тях. Нещо създава проблеми. В думите на

Елиу е скрит отговорът на един от тези проблеми. Ето тези думи:

“Нека отговоря и аз от моя страна, нека явя и аз мнението си.

Защото съм пълен с думи; Духът в мене дълбоко ме притиска. Ето,

коремът ми е като вино неотворено, близо е да се разпукне като

нови мехове...” 83

За онзи, който познава Евангелието, думите на Елиу не са изненада.

Такава би могла да бъде само изповедта на човек, изпълнен с Духа на

Живия Бог. Елиу е пълен с думи. Духът на Бога дълбоко го притиска. Ако

служим на Отец с дух и Истина, то непременно ще видим себе си в думите

на Елиу. В “Евангелието от Матея” Исус каза:

“...не се безпокойте как или какво да говорите, защото в същия

час ще ви се даде какво да говорите. Защото не сте вие, които

говорите, но Духът на Отца ви, Който говори чрез вас...” 84

По-важна за нас се явява втората част от изповедта на Елиу, където

той символизира духа си като “вино неотворено”, готово да се разпукне

като “нови мехове”. Едва ли има християнин, който да не знае, че виното

81 (1 Петрово 1:22)
82 (Псалом 147:10-11)
83 (Йов 32:17-19)
84 (Матея 10:19-20)
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олицетворява Новия Завет и Силата на Евангелието. Виното е учението на

Исус Христос. Но какво олицетворяват меховете? Божият Син говори за

тях, като казва:

“...никой не налива ново вино в стари мехове; инак новото

вино ще пръсне меховете, и то само ще изтече, и меховете ще се

изхабят. Но трябва да се налива ново вино в нови мехове...” 85

Меховете са били древните приспособления за пълнене и задържане

на течности, както за това днес се използват шишетата. Мехът служи, за да

задържи виното...

Говори ли ви нещо това?

Святият Дух идва да живее в нас, но ние трябва да задържим

Присъствието Му, Истината Му. Това присъствие няма да се задържи от

само себе си. Нужен е “мех”, който да го задържи. Нужно е усилие, за да

бъде задържано. Нужно е старият “мех” да стане нов, защото инак виното

ще изтече, а мехът още повече ще се изхаби. Нека запомним:

Мехът - това е нашият ум!

Използвайки меха по предназначение ние съзнателно се стремим към

Божията Воля, за да задържим в пълнота Учението на Исус в душите си!

Някои християни имат млади духове, но стари умове, ново вино, но

стари мехове. Те никога не достигат своето оптимално духовно състояние,

защото не искат да покорят душата на духа си, умът - на сърцето си. Така

се получава своеобразно “изтичане” на виното, тоест, напразно приемане

на Божията Благодат! Това е един от главните козове на дявола. Неговите

усилия винаги са насочени в това да се разпилява Божията Благодат. Така

освежителните времена на Бога нямат ефект върху Църквата, защото

вярващите не искат да ги задържат. Моля ви, запишете следващите думи в

сърцата си и започнете да ги изпълнявате:

Духовната младост е пълноценна в нас, когато Духът на Бога е

покорил ума ни и ние съзнателно се стремим към Божието Присъствие!

Това не е нещо друго, освен да сложим на точното място “виното” и

“меховете” в един стих от “Посланието на Апостол Павел към Римляните”:

85 (Лука 5:37-38)
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“И недейте се съобразява с тоя свят, (не бъдете стари мехове!) но

преобразявайте се чрез обновяването на ума си (станете нови

мехове) за да познаете от опит (от наливането на новото вино в новите

мехове) що е Божията воля (новото вино) - това, което е добро,

благоугодно Нему и съвършено...” 86

Умът ни трябва да приеме настройката на духа и да живее в сезона на

Святия Дух, инак е безплоден. Спомнете си как Исус мина покрай една

смоковница и поиска да яде плодове от нея, но не намери нищо на нея,

само едни листа. И защо само листа?

“...защото не беше време за смокини...” 87

Това беше разлистила се смоковница, тоест, имаше Живот в нея, но

нямаше плодове. Така и мнозина от нас имат духовна зрелост, но умствена

незрелост. Божията воля е не просто да има в нас Живот, но да бъдем

плодоносни. Исус казва:

“В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така

ще бъдете Мои ученици...” 88

Учението на Исус Христос е виното, но:

Учениците са онези, които са усвоили и задържали виното!

Плодът в теб ще покаже дали мехът ти е нов и здрав, дали умът ти е

обновен и преобразен. Няма ли плод, то тогава виното изтича отнякъде и

това свидетелства за стар мех, плътски ум, душевна вяра, религиозни

чувства.

Моля ви, запомнете това!

Истинските поклонници се покланят на Бога с дух и Истина, тоест ,

умът им никога не пречи, но се покорява на Волята на Святия Дух!

Ето защо духовността, като начин на живот, е свидетелство за младост

и зрелост.

Нека отново да продължим със словото на Елиу. Ето какви думи казва

той, обръщайки се към Йов:

“Затова, Йове, чуй сега словото ми, и слушай всичките мои

думи. Ето, сега отворих устата си, езикът ми с устата ми говори.

86 (Римляни 12:2)
87 (Марк 11:13)
88 (Йоан 15:8)
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Думите ще бъдат според правотата на сърцето ми, и устните ми ще

произнесат чист разум. Духът Божий ме е направил, и дишането на

Всемогъщия ме оживотворява...” 89

С разсъжденията върху тези стихове влизаме в една от най-важните

характеристики на духовната младост. Да говорим думи, според правотата

на сърцата си и да се стремим към чистия разум е наше призвание от Бога.

Апостол Йоан казва:

“От това ще познаем, че сме в истината и ще уверим сърцето си

пред Него, относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда;

защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко. Възлюбени, ако

нашето сърце не ни осъжда, имаме дръзновение спрямо Бога; и

каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим

заповедите Му и вършим това що е угодно пред Него...” 90

Всеки от нас трябва да бъде в съгласие със сърцето си, тоест, да има

пълно убеждение в онова, което говори и върши! Когато бъдем новородени

и кръстени със Святия Дух, ние имаме едно ново духовно сърце. Бог е

отнел старото ни каменно сърце и ни е дал меко сърце, чувствително към

волята на Святия Дух. Ето затова и ние можем като Елиу да кажем:

“Духът Божий ме е направил, и дишането на Всемогъщия ме

оживотворява...”

Бог иска да бъдем дръзновени в Духа Му и с вяра да получим всичко,

което Той е приготвил за нас. Но за да постигнем това е нужно да се водим

по правотата на сърцата си. Нека разкрия какво имам предвид. В нашите

сърца живее Святият Дух, Духът на Истината. Сърцата ни могат, както да

ни осъждат, така и да ни оправдават. Ако сърцата ни не ни осъждат, ние

имаме дръзновение, тоест, Сигнал от Бога да продължим напред с вяра!

Как да разберем дали сме стигнали до дръзновението? То е едно от

качествата на духовната Младост. Когато умът ни е покорен на сърцето,

тогава той иска позволение за всяко нещо, което би помислил и решил да

върши. Умът е като слуга, който дава мислите си за оценка от сърцето.

Сърцето парафира мисълта и тя отново се връща в ума. Тогава върху тази

мисъл ще има печат “Истина”, или няма да има такъв печат. Или ще има
89 (Йов 33:1-4)
90 (1 Йоаново 3:19-22)
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потвърждение “Да”, или ще има отрицание “Не”. Сърцето ще прояви

съгласие или несъгласие с ума. Как ще усетим това ние? Отговорът е:

Мислите, потвърдени от сърцето, се наричат убеждения, а онези,

които то не потвърждава - колебания!

Когато искаме да извършим нещо за Бога, трябва да бъдем убедени,

тоест, с потвърдена истинност от сърцата си. Нямаме ли това убеждение,

то тогава е дошло колебанието. Колебливият човек е разклатен човек,

стъпил с двата си крака върху две различни позиции. Тогава думите на

подобен човек ще варират между твърдото “Да” и твърдото “Не”. Той ще

казва: “Може би...” или: “Не съм сигурен!” Той ще бъде разколебан. Това

вече е сигурен сигнал, че се е намесил дяволът. За да бъдем предпазени от

колебанието трябва да изпълняваме златното правило, което ни дава Исус:

“Но говорът ви да бъде: Да, да; Не, не; а каквото е повече от

това, е от лукавия...” 91

Да говориш според правотата на сърцето си - това значи да бъдеш

човек на твърдото “Да” или твърдото “Не”. Всяка друга позиция е плод на

съмнение, изкушение и колебание. Съмняващият се не върши Божията

Воля и за него Апостол Яков казва:

“...защото който се съмнява прилича на морски вълни, които се

тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще

получи нещо от Господа, понеже е колеблив и непостоянен във

всичките си пътища...” 92

Бог винаги има две отношения към нас. Той или е съгласен с нас, или

не е съгласен. Той или потвърждава, или изобличава. Средното отношение

е прийом от лукавството на Сатана. Ето затова “чистият разум”, за който

говори Елиу, са мислите, дошли от твърдо убеждение. Те винаги са срещу

дявола. Те не търсят компромис и дипломация. Те са острието на Истината,

която не може да бъде смутена от лицеприятие или страх. За духовно

младият е недопустимо да се върти като фурнаджийска лопата, според

както духа вятърът. Ако сърцата не ни осъждат, ние имаме дръзновение,

тоест, водени от Святия Дух, дръзваме да се изправим срещу дявола!

91 (Матея 5:37)
92 (Яков 1:6-8)



47

Младите хора са хората, които дръзват. Старите ще ги гледат отстрани

с изумени погледи и ще имат сила само да промълвят:

“Как? Нима? И ти дръзна да направиш това?”

Дързостните християни са най-угодни на Бога и най-опасни за дявола

защото пред тях падат бариерите на религиозния страх. Като безкраен и

Всепроникващ Дух, Бог има Своя периферия, но и Свой Престол и Тронна

зала. Неговата Воля за духовно младите е не да стоят в периферията, но

да дръзнат и дойдат пред престола. В “Посланието към Евреите” има един

стих, говорещ точно за това:

“Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на

благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която

да помага благовременно…” 93

Мнозина казват:

”Алелуя! Бог се движи в мен! Това е чудесно!”

Разбира се, че е чудесно, когато Бог се движи в нас, но много по-

превъзходно от това Бог да се движи в нас, е ние да се движим в Бога!

Когато го правим, горим от дръзновение. Има сили на Сатана, застанали на

подстъпите към Небето, които не могат да бъдат разбити с нищо друго,

освен с дръзновение. Последното е качество само и единствено на духовно

младите. Исус ни каза: “Вярвайте!” но към този призив Той прибави и

друг:

“Дерзайте! Не бойте се!”

От нас зависи дали ще сме само вярващи или ще станем и дръзновени.

Дръзновението е духовен скок, дължащ се не на нас, а на Христос, Който

живее в сърцата ни.

Най-големи врагове на дръзновението са колебанието и съмнението.

Последното нещо, което искам да разгледам в тази книга, е постоянно

действащата Божия Воля за възстановяване на духовната младост. Грехът

не е изолирано явление в християнския живот. Той спохожда всички нас и

когато ние съгрешим духовната ни сила рязко намалява. Въпросът обаче

не е дали падаме в пътя си, а колко бързо се изправяме. Апостол Йоан

казва в тази насока следното:

93 (Евреи 4:16)
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“Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в

нас. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни

прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че

не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в

нас...” 94

Въздействието на греха върху християнина прави така, че той започва

да губи стандартите на младостта. Най-пагубното е да оставим греха си да

действа против живота ни. А как го оставяме? Именно така, че не го

изповядваме пред Бога и не молим за Неговата прошка. Мълчанието при

извършен грях е равносилно на самоубийство.

Нека прочетем какво казва Давид за това:

“Блажен оня човек, комуто Господ не вменява беззаконие, и в

чийто дух няма измама. Когато мълчах, овехтяха костите ми от

охкането ми всеки ден; понеже денем и нощем ръката Ти тежеше

върху мене, влагата ми се обърна на лятна суша...” 95

Когато мълчим за греха си ние остаряваме и сърцата ни изсъхват.

Липсата на духовна сила говори за липса на праведност, която е един от

стандартите на младостта. Единственият начин да се възстановим отново

ни показва Давид в следващия стих от псалома:

“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...” 96

Колкото по-бързо изповядаме греха си пред Бога, толкова по-малко

поражения ще остави той върху нас. Нещо повече - Давид говори, че ни е

даден кредит на доверие от Бога, тоест, време да се осъзнаем и поправим.

Точно в това време ние трябва да решим проблема с извършения грях. Ако

се забавим и пропуснем това време, то ще дойдат “големите води” на

Сатана и тогава състоянието ни ще стане още по-лошо. В словото си към

94 (1 Йоаново 1:8-10)
95 (Псалом 32:2-4)
96 (Псалом 32:5-6)



49

Йов Елиу загатва точно за това, като показва и Божието отношение към

греха. Нека прочетем това слово:

“Защото сигурно Бог говори веднъж и дваж, само че човекът не

внимава. В сън, в нощно видение, когато дълбок сън напада

човеците, когато сънуват на леглата си, тогава Той отваря ушите на

човеците, и запечатва поука в тях, за да отвърне човека от

намерението му, и да извади гордостта из човека; предпазва

душата му от гроба, и живота му, за да не падне от меч. Той бива и

наказан с болки на леглото, да! с непрестанни болки в костите си,

така щото душата му се отвръща от хляб, и сърцето му от вкусното

ястие...” 97

Всеки от нас може да прецени сам пред себе си дали е имал подобна

опитност, но е по-важно друго, а именно, че Бог не е безразличен към

нашето духовно състояние!

Може ли баща да бъде безразличен към сина си?

Ще го остави ли да се погуби?

Бог контролира всяка секунда от нашия живот и нищо не убягва от

погледа Му. Даже когато сме паднали Той все още мисли за нас и промисля

изходен път за тежкото ни състояние. Даже, когато грехът твърде жестоко

ни е поразил, пак това не е причина за малодушие, защото в Божието

Слово има достатъчно стихове, които дават съвършена надежда. Един от

тях е толкова убедителен, че не мога да не го спомена. Искам да вземете

Сила от него. Искам падналите да се изправят с него. Ето какво се казва в

“Притчите”:

“Не поставяй засада, о, нечестиви човече, против жилището на

праведния. Не разваляй мястото му за почивка. Защото праведният,

ако седем пъти пада, пак става, докато нечестивите се препъват в

злото...” 98

А ето и най-подходящата изповед, която може и е длъжен да направи

духовно младият човек, когато се случи да съгреши:

“Не злорадствай заради мене, неприятелко моя; ако падна, ще

стана; ако седна в тъмнина, Господ ще ми бъде светлина. Ще нося
97 (Йов 33:14-20)
98 (Притчи 24:15-16)
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гнева на Господа, защото Му съгреших, догдето отсъди делото ми и

извърши съдба за мене като ме изведе на видело; тогава ще видя

правдата Му. Тогава и неприятелката ми ще я види, и срам ще

покрие онази, която ми каза: Где е Господ твоят Бог?” 99

Една от най-успешните тактики, която използва Сатана, е да съди

онзи, който е съгрешил, като постоянно му припомня греха и го държи

пред очите му. “Ако падна, ще стана...” - казва пророк Михей. Погледнем

ли дълбоко на неговите думи, ще видим една важна истина, която гласи:

Ние се възстановяваме точно в мига, когато осъзнаем, че сме паднали!

Не падналият човек е за съжаление, а онзи който въпреки, че е

паднал, мисли, че стои...

Осъзнаването на греха е осветяване на греха и туширане на неговата

сила! Неосъзнаването на греха е неосветяване на греха и причина той да

вземе генерални позиции в умовете и сърцата ни!

Това е духовен принцип, който е ненарушим!

В заключение на темата за греха искам да знаете, че положението на

грешника никога не е толкова лошо, щото напълно да съкруши сърцето му.

Последиците от греха могат да бъдат толкова жестоки, че някой да стане

много, много духовно стар. И такъв човек вече да мисли, че е изчерпал

Божието дълготърпение и няма смисъл да очаква възстановяване. Но нека

видим какъв е коментарът на Елиу за това:

“Тогава, ако има ангел с него, посредник, пръв между хиляда,

за да възвести на човека що е за него право, и ако Бог му бъде

милостив и рече: Избави го, за да не слезе в гроба, Аз промислих

откуп за него, - тогава месата му ще се подмладяват повече от

месата на дете. Той се връща в дните на младостта си; ако се

помоли Богу Той е благосклонен към него, и му дава да гледа

лицето Му с радост; и възвръща на човека правдата му...” 100

Забележителни са тези думи на Елиу. Те са изговорени векове преди

да се е явил Христос и носят със себе си пророческо послание.

Елиу говори, че на грешния е нужен Посредник.

Исус Христос е Посредникът!
99 (Михей 7:8-10)
100 (Йов 33:23-26)
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Елиу говори, че на човека трябва да бъде възвестено правото.

Исус Христос възвести правото!

Елиу говори, че за да бъде избавен грешния от гроба, Бог трябва да

промисли откуп.

Исус Христос е Изкупителят! Неговата Кръв е Откупът!

Какво остава тогава за човека?

Именно това, че той се връща в дните на младостта си, за да гледа

Лицето на Господ с радост и да бъде с възстановена праведност!

Отново ще повторя, че ние нямаме никакъв проблем. Исус плати, за да

бъдем млади и жизнени, зрели и вдъхновени. В тази глава говорих за

стандартите на Младостта, видени през Божия поглед. Ако те присъстват у

вас, то Младостта на Божия Син постоянно пулсира в сърцата ви.

Ревността, вдъхновението, новите мехове и дръзновението винаги

държат вярващия млад и силен в Господ Исус Христос.
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4. ДА ОСТАНЕШ ЗАВИНАГИ МЛАД!

“Има шестдесет царици, и осемдесет наложници, и безброй

девойки; но една е гълъбицата ми, съвършената ми. Тя е

безподобната на майка си, отборната на родителката си...” 101

Ето, че след малко ще затворим последната страница на тази книга.

Едни ще бъдат вдъхновени, други - запалени, трети - изобличени. Но

каквито и да сте всички вие, които сте се запознали със съдържанието,

изложено тук, искам да знаете, че Бог ви обича. Неговото желание и Воля

за вас е да бъдете млади, жизнени, пълни със Силата на Святия Дух.

Темата за младостта на духовното естество е много по-обширна от всичко,

което разгледах тук. Тази книга е само един опит да бъде разкрита тя.

Наближава мигът, когато Христос ще ни грабне при Себе Си. Миг, който

жадува и очаква всяка християнска душа.

Моля ви да вникнете, че в този свят има доволно много църкви-царици

и църкви-наложници, но нито една от тях не попада под благоволението на

Господ. Христовата Невяста е Съвършена. Христовата Невяста е Млада.

Водена от Святия Дух, тя е като гълъбица, готова да разпери крилата си и

да полети към Небето.

А кое й дава крила?

Кое й дава вдъхновение и дързост, радост и копнеж по Небето?

Несъмнено - това е Младостта на Христос, трептящ в тялото й. Нищо

старо и нищо преходно няма да наследи Небето. Никаква бръчка и никакво

петно няма да се намерят по лицето на Избраната от Господ.

Затова ви моля! Имайте Силата, ревността и вярата да извикате:

“Исусе, Господи мой!

С вяра в Твоето Слово аз искам да приема и приемам Вечната

Духовна Младост, която ми даваш Ти!

Господи, аз разбрах от Словото Ти, че Вечният Живот за мен

започва оттук, от земята, от този момент, в който аз приемам

Съвършената Ти Воля!

101 (Песен на песните 6:8-9)
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Господи, аз разбрах, че Вечният Живот е Вечна Младост в

Самия Теб! А Вечната Младост е това - да държа чист и неопетнен

Твоя Образ в сърцето си! Помни, Боже, че съм предал духа, душата

и тялото си, като жертва, благоугодна за Теб!

Аз изповядвам, че с Исус Христос оставам завинаги млад!

Аз затварям вратата на сърцето си за всеки полъх на старостта!

Аз заставам в позиция срещу всеки религиозен дух, който

състарява Твоите хора!

Аз вече зная, че днес е Ден, когато Твоите млади се представят

пред Теб доброволно, в Свята премяна и Ти ги правиш да бъдат

като росата из утробата на зората!

Исусе мой, аз оставам с Тебе завинаги млад!

В Името на Отца, Сина и Святия Дух! Амин и Амин!”

Авторът
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