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В едно от своите послания Апостол Павел ни предупреди, че Второто

Пришествие няма да се случи докато не дойде отстъплението, и не се яви

човекът на греха и синът на погибелта. Тази книга ще помогне на всички,

които я приемат с вяра, да видят ясно белезите на отстъплението, на онази

отстъпила от Бога църква, която, влюбена в светския дух, се отказа да

следва Исус и да живее с истините на Евангелието.

Всички откровения и просветления в следващите страници са от

непосредственото водителство на Бога и Неговата безкрайна Милост към

малките във вярата. Нека книгата бъде за вас онова завръщане към Исус,

при което вие отново ще се влюбите в Небесния Образ на Спасителя!

Амин и Амин!
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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Братко мой, искам да знаеш, че през последните десет години на

моето спасение от Господ Исус Христос очите ми се нагледаха на странни и

необясними на пръв поглед явления и процеси в църквите. И най-често се

случваше така, че когато очаквах библейско развитие на нещата в църквите,

то в следващия момент това развитие си беше чисто и просто светско.

Тогава започнах да недоумявам. Умът и сърцето ми не можеха да дадат

отговор на въпроса:

Защо, при все, че в Църквата се събират вярващите в Бога, духът на

света откровено наднича отвсякъде, а дори проповядва с нескрит възторг?

При всичките ми опити да намеря здрав духовен мост с мнозина

пастири ставаше така, че повечето съвсем открито отблъскваха служението

ми, убежденията ми и дори най-явно ме наричаха “антихрист”. Трябваше

да минат години, за да може Бог да подготви ума ми, така щото да разбера

Неговите дълбочини и откровения, Неговата Воля и прицел. Трябваше да

изкача много стъпала от стълбата на библейското познание, за да дойде

мигът, в който Бог ме извика, за да подготви сърцето ми за написването на

тази книга. Един ден Той ме попита:

“Знаеш ли кое ужасното в състоянието на един парализиран

човек?”

Отговорих:

“Естествено, че парализата, Господи?”

“А какво е парализата?” - отново ме попита Бог.

“Това е да не можеш да движиш тялото си?” – отговорих аз. А Бог

добави към моя отговор:

“Не е просто това! Парализата е болката да знаеш, че имаш

тяло, но да не можеш да разчиташ на него! Парализата е най-

острата болка за духа, защото при все, че духът е жив, тялото е

мъртво. То повече не иска да слуша волята на духа...”

В този миг усетих, че разговорът ми с Бога е необикновен. В сърцето

ми нахлу нещо тежко, което не може да се издържи. Един прилив на

ужасна болка ме притисна до невидима стена. Тогава разбрах, че това
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беше сълза от Божието Сърце. Никога не беше идвала в сърцето ми Божия

скръб, а ето, че сега тя беше в мен. Виждах нещо, което не исках да

приема и да призная.

“Господи, нима...” - започнах въпроса си аз, а Отец, уловил погледа на

сърцето ми, отговори:

“Да, Стефане!

Днес е времето, когато Моят Син преживява най-болезнената

парализа на Тялото Си. Днес е започнало настъплението на

отстъплението. Днес дяволът превръща много части на Христос от

Дух в плът и от плът в труп. Днес и до свършека на света ще бъдат

отрязани от Тялото Ми стотици органи и части, при все, че Аз искам

да ги запазя живи в Себе Си и за Себе Си...”

От отговора на Бог разбрах колко затворени са очите на всички ни. От

думите на Всевишния усетих, че Неговото единствено желание в това

последно време е вярващите да имат Неговите очи. Повярвай ми, че онова,

което ще видиш през Божиите очи, е съвършено различно от всичко, което

си гледал с очите на собственото си сърце. Защото ти със сигурност си

прочитал многократно стихове в Апостолските послания, говорещи за

плътта, и си мислил, че те касаят собствената ти плът. Но днес Бог ти дава

нов поглед върху Словото Си. Поглед, с който да разбереш какво става не

просто в твоята собствена плът, но в Христовото Тяло, което духът на света

често превръща в плът и труп.

Аз вярвам, че тази книга няма да те остави безразличен. И с нейният

прочит ти вече ще бъдеш предупреден за съвременните духовни реалности

пред Църквата - Небесно и духовно Тяло на Господ Исус Христос.

Амин и Амин
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1. ДУХЪТ Е, КОЙТО ДАВА ЖИВОТ

Ти непременно ще познаеш в заглавието на тази тема част от

прекрасните думи на Господ Исус Христос в разговора Му с учениците в

“Евангелието от Йоан”. Когато аз молих Бог да ме посвети в тайните на

духовния живот на Неговото Тяло, Той първо ми даде именно тези Христови

думи.

Духът е, Който дава Живот!

Колкото и простичко да ти изглежда това изречение, то е едно от най-

дълбоките в Библията. Бог иска да вникнеш с голямо внимание в тази

истина, че Духът дава Живота. Някога, когато Бог реши да създаде Адам,

Той го създаде от пръст из земята. Творецът взе глина в ръката Си и я

оформи като човек, а след това:

“...вдъхна в ноздрите му жизнено дихание...” 1

Искам да видиш и забележиш, че стихът от “Битие” говори не просто

за дух, но за жизнено дихание. Това иде да ти даде знанието, че Божият

Дух изявява Собственото Дишане на Твореца, Неговият Вечен Живот.

Докато в Адам пулсираше Собственото Дишане на Твореца, той също

имаше Вечен Живот, защото беше част от Духа на Твореца и Адамовата

плът улавяше дъх от Божия Дъх и Живот от Божия Живот. Всичко това

беше прекрасно до мига, в който първите човеци съгрешиха. Актът на

самото грехопадение направи така, че Вечният Живот на Бога престана да

се влива в духовните устои на първите човеци и те претърпяха първо -

духовна, а след това и телесна смърт.

Самото понятие “смърт” е чуждо на Бога. То не е присъщо на Неговия

Дух, защото смъртта прекратява всеки смисъл, всяко градене, всеки плод.

Това понятие навлезе с разрушителна сила в живота на всички човешки

поколения. Но ето, че Бог отново погледна с огромна Любов към нас и

реши да ни спаси. Той изпрати Своя Син Исус Христос на земята и от този

момент Неговият Дух отново започна да дава Живот. Онова, което Адам и

Ева изгубиха, ние намерихме в Евангелието, в най-прекрасната вест и

послание за нашите души. Ти знаеш всичко това. То не е ново за сърцето

1 (Битие 2:7)
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ти. Но съвсем нов ще се окаже подходът, с който искам да разгледам

основната библейска истина.

Истината, че Духът е, Който дава Живот!

Преди да кажеш, че Святият Дух ти е дал Живот, трябва да се

замислиш защо Бог ти даде Живот.

Бог никога не би ти дал нещо, което имаш!

Бог ти дава нещата, които нямаш!

Ето защо самият факт, че Духът на Бога ти дава Живот, е ясно

доказателство, че ти не си имал Този Живот. Апостол Павел казва много

точни думи за Божията Милост към всеки от нас:

“И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и

грехове, в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят…” 2

Колкото и да гледаш движещите се всеки ден хиляди и стотици хиляди

хора край теб, колкото и мнозина от тях да казват, че решават проблемите

на живота си и да изглеждат относително живи в очите ти, то Истината на

Библията ще ти говори, че за мнозина смъртта на този свят е животът,

който имат, и вървежът на този свят е движението на техния живот. Няма

по-жалка ценностна система от тази, която нарича смъртта “живот” и

вървежа на този свят - развитие. Ето защо, за да приемеш Божията Истина,

че Духът е, Който дава Живот, то трябва да признаеш и липсата на всяка

друга алтернатива на живот.

Следващото изречение дава яснотата, която гласи, че:

Вън от Святия Дух няма Живот! Вън от Святия Дух стои смъртта, която

се опитва да измами хората, че е Живот!

Когато Бог ми даваше всички тези размисли в сърцето ми, аз се опитах

да си представя картината на Живот без Божия Дух. И не можах. Тогава

питах Бога:

“Боже, кажи ми, какво липсва на всеки друг дух, освен Твоя Дух, та

никой друг дух да не може да животвори така, както Ти животвориш?”

А Отец ми отговори:

“Силата на Живота се крие в диханието. А силата на диханието

се крие в Огъня. Човешките духове имат диханието, но нямат

2 (Ефесяни 2:1-2)



8

Огъня. Бесовските духове имат диханието, но нямат Огъня. Огънят

имам само Аз и само Моят Дух може да го положи в сърцата ви...”

Моля те да помислиш върху нещо, което всички знаем. Аз дишам. Ти

също дишаш. Всеки диша. В самото дишане, което упражняваме постоянно,

живее нашата плът. Кислородът, който поглъщаме, служи, за да се получи

нужното изгаряне в милиардите ни клетки, при което се освобождава

енергията, нужна на тялото. То не би могло да живее, без да диша, защото

тогава не би имало изгаряне и освобождаване на енергия. Проблемът

обаче не е в това, че живее нашата плът, защото рано или късно тя ще

умре. Проблемът на мнозина е, че не живее техният дух, понеже не е

съединен с дишането на Твореца!

Дишането на Бога ще ти даде Огъня. А Огънят ще освободи в теб

Силата на Живота. Духът е, Който дава Живот!

Разбираш ли го сега? Разбираш ли защо Йоан Кръстителят, говорейки

за Исус Христос, каза за Него:

“Оня, Който иде след мене, е по-силен от мене, Комуто не съм

достоен да поднеса обущата; Той ще ви кръсти със Святия Дух и с

огън...” 3

Ако Исус дойде, за да ти даде не просто живот, но Изобилен Живот,

то:

Тайната на Божието изобилие се крие в Огъня!

За теб е важно да уловиш диханието на Твореца, и най-вече - Огънят

в това дихание, защото именно тогава си жив в Живота на Бога. Следвайки

тази пълнота на Божието откровение към мен, аз отново питах Бога:

“Боже, какво представлява Огънят на Духа?”

А Бог ми отговори така:

“Ти сам би трябвало да се досетиш, че не Огънят създава Духа,

но Духът създава Огъня. Ето защо Огънят е Плод на Духа, Негово

най-активно действие в Тялото Ми...”

Божият отговор ме отведе в “Посланието на Апостол Павел към

Галатяните”, където очите ми се спряха на следните думи:

3 (Матея 3:11)
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“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост,

милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание...” 4

Забелязваш ли кой е първият и най-важен плод на Духа?

Апостол Павел казва, че това е Любовта!

Разбираш ли сега, че Божията Любов е Огънят на Святия Дух?

Без да си намерил Този Огън, то за какъв живот може да говориш

изобщо? За какво освобождаване на Сила в сърцето ни може да става

дума? И може ли Животът да бъде реализиран без Огъня?

Защото Бог ми каза и това:

“Там, където спира да гори Огънят Ми, там спира да действа и

Духът Ми. Тогава Животът Ми Си отива от това място и то не е

просто обречено да умре, но и никога да не се върне към Живота...”

Едва от този миг започнах в голяма пълнота да прозирам зад важното

предупреждение на нашия Спасител:

“Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на

мнозинството ще охладнее. Но който устои до край, той ще бъде

спасен...” 5

Трябваше дълбоко да се замисля защо охладнява Божията Любов в

това последно време. Имаше тайна, скрита в това охладняване. Тайна,

която мнозина не знаят. Тайна, която Отец ми подсказа с думите:

“Запомни, че Огънят може да действа само в Духа Ми, но не и

вън от Духа Ми. Духът Ми гори и онези, които са в Него, също горят.

Но ако някой не гори в Мене, то и Аз не горя в него...”

Знаеш ли какво става, ако отвориш само една от вратите на Божия

Безкраен Дух?

Става това, че пред сърцето ти се открива невероятен простор, какъвто

си нямал, докато не си отворил вратата. За мен вратата към Святия Дух

бяха горните Божии думи, които пак ще ти повторя:

“Но ако някой не гори в Мен, то и Аз не горя в него!”

Тогава, като току-що проглеждащ младенец, достигнах до следната

истина, която изповядах пред Бога:

4 (Галатяни 5:22)
5 (Матея 24:12-13)
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“Боже, за да бъда в Тебе, аз трябва да принадлежа на Тялото Ти. Ти

Си толкова дълбоко в Тялото Си, колкото и Тялото Ти е дълбоко в Тебе. Но

ако някой излезе от Тялото Ти, то и Духът Ти излиза от него, защото Духът

Ти идва да оживотвори Тялото, а не нещата вън от Тялото...”

“Точно така, Стефане!” - отговори ми Бог:

“Но има проблем в Тялото Ми. И този проблем е, че мнозина не

знаят какво представлява Тялото Ми, за да стоят в него и Аз да стоя

в тях.

Виж и разбери какво е Тялото Ми, защото само така ще разбереш

и копнежа на Духа Ми и пълнотата на Живота Ми...”

Божиите думи към сърцето ми станаха причина в търсенето ми да се

роди цяла нова тема, към която ще премина сега. Внимавай в нея, за да се

намериш в стиха на Божието изобилие:

“Послушайте Ме с внимание и ще ядете благо, и душата ви ще

се наслаждава с най-доброто…” 6

6 (Исайя 55:2)
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2. ТЯЛОТО НА ХРИСТОС - ПЛЪТ ИЛИ ДУХ?

Виждаш как от предишния стих, с който завърших първата тема, става

ясно, че Бог промисля за нас храна, наречена “благо” и определена, като

“най-доброто” за човешката душа. Изобщо, моля те да имаш разбирането,

че ако ние, като човеци, се грижим за тялото си, то и Бог се грижи за

Тялото Си.

Как би живял ти, как би се хранил и обличал, ако имаш една огромна

банкова сметка? Няма ли тогава върху тялото ти да се намерят най-скъпите

дрехи, в устата ти - най-изисканите ястия, а животът ти да бъде възможно

най-приятното прекарване?

Разбира се, че ще бъде! В това отношение нашият Бог има наистина

несметни богатства и изобилия, с които би могъл да задоволи живота на

едно безкрайно число човеци. И тази храна, наречена “благо”, която Бог

ти дава, отговаря съвършено на Божията Благодат.

Защото какво друго да е Благодатта, освен “даване на блага”, с които

нашите души да се наслаждават наистина с най-доброто?

В тази книга ти ще бъдеш свидетел на много диалози между мен и Бог,

просто защото нещата наистина дойдоха от Него и аз исках да покажа

пътят на самото благословение. Затова отново бях в разговор с Бога. Аз Го

питах:

“Боже, Ти наистина ли Си толкова Верен на Словото Си? Наистина ли

най-доброто от Тебе идва върху вярващите в Исус?”

А Бог ми отговори със заповед:

“Отвори хладилника и си сипи в чаша от портокаловия сок!”

Изпълних Божията заповед и си сипах сок в една чаша.

“А сега изпий сока!”

Изпих сока. А Бог ме попита:

“Къде попадна сокът?”

Отговорих:

“Боже, Ти Сам знаеш, че той попадна в тялото ми...”

Тогава Той ме провокира със следното предложение:
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“Свали си единия чорап и се опитай да го изстискаш, така, както

изстискваш пране. А след това забележи дали от чорапа ще потече

портокалов сок!”

Това предложение ме разсмя. Имаше ли смисъл да правя това, след

като прекрасно знаех, че сок от чорапа ми няма да потече?

Тогава отговорих:

“Боже, няма смисъл да си изстисквам чорапа, защото той не е част от

тялото ми. Сокът не може да попадне в чорапа ми. Той вече е в корема

ми...”

А Бог вече не просто ми говореше, но викаше в духа ми:

“Каква е тогава тази вяра на мнозина в това последно време,

които искат да изливам в чорапите на съблазнителната блудница

Вавилон? Нима мислят, че ще го сторя? Нима мислят, че Благодатта

Ми ще тече и по полите на духовна проститутка? Те никога не са Ме

познавали, защото никога не са били в Тялото Ми!”

Мълчах пред Бога и не знаех какво да Му кажа. Нещо липсваше в мен.

Нещо не ми позволяваше да разбера причината за Божия гняв. А Духът, за

да ме утеши и подготви за откровението, просто ми прошепна:

“Истинска Любов има не там, където влюбените се гледат в

очите, а където и двамата гледат в една посока...”

До този момент аз бях гледал Бог в очите на Словото Му. Аз Го гледах

и Той ме гледаше. Поглед се срещаше с поглед, но Волята на Отец беше

друга:

Неговият поглед да изпълни моя, за да видя онова, което виждаше

Той!

Тогава просто признах пред Бога:

“Боже, до сега Ти ме беше учил да виждам Словото Ти. Но за първи

път аз разбирам, че Ти искаш да виждам чрез Словото Ти. Моите очи не

значат нищо. Твоите очи значат всичко. И в това отношение аз просто съм

сляп...”

А Бог докосна сърцето ми и допълни:

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

виждащите да ослепеят! Приготви се да кажеш Истината Ми на
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Църквата Ми, защото повече няма да позволя да Ме гледат, когато

не виждат и да Ме слушат, когато не чуват...”

От думите на Бог разбрах, че днес има тотално неразбиране на

Истината Му за Тялото Христово. Ето защо в тази тема, воден от Святия

Дух, аз ще се опитам да ти разкрия в голяма пълнота темата за духовното

Тяло на Бога, Неговата Църква.

Както вече се убеди от примера с портокаловия сок, Божиите

благословения и изобщо цялата Му Благодат иде да даде Живот и Сила на

Тялото, а не на нещата, вън от това Тяло. Ето защо ти трябва да се

намираш в Тялото, ако искаш благата на Бога да насищат сърцето ти.

Първият въпрос, който се намери в устата ми, след като Бог ми даде

примера с портокаловия сок, беше този:

“Боже, какво представлява Твоето Тяло?”

Какво, наистина, представлява Христовото Тяло?

Как Бог вижда от Небето Тялото Си?

Мнозина ще ти кажат, че Тялото на Исус е Неговата плът на този свят

и няма да сбъркат в своите определения. Ние наистина сме Христовата

плът. Апостол Павел казва в тази връзка:

“Защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и

се грижи за него, както и Христос за църквата; понеже сме части на

Неговото тяло [от Неговата плът и от Неговите кости]...” 7

Какво значи, че сме в Христовата плът?

Ето най-трудният въпрос, на който отговор нямат мнозина. Някои

считат, че щом сме Христова плът, то това им е достатъчна причина и

основание да бъдат плътски. Само че Христовата плът не е плът. И ако

Словото я нарича плът, то не е, за да издигаме в култ плътта. Някога

християните в Ранната Христова Църква имаха могъщото движение на Духа

и Божието помазание ги правеше да пребъдват в пълнотата на Божията

Воля. Сам Апостол Йоан казваше в посланието си на тях:

“А вие сте помазани от Святия и знаете всичко...” 8

Какво знаеха тези помазани Божии служители?

Именно това, че Христовата плът не е плът, но Дух!
7 (Ефесяни 5:29-30)
8 (1 Йоаново 2:20)
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Тези ранни християни бяха внимавали в Евангелието. Защото Благата

Вест им беше открила, че Този Христос, Който слезе от Небето на земята,

изпълни пророческите писания на Стария Завет, така щото Божието Слово

да се превърне в плът:

“И словото стана плът и пребиваваше между нас...” 9

Словото беше станало плът. Исус се роди като Човешки Син и хората

можеха да Го докоснат, да общуват с Него, и така да бъдат безкрайно

благословени от допира със Съвършената Божия Любов.

Но виждаш ли, че ако и това Слово да стана плът, то в един момент

плътта отново стана Слово? Защо?

Естествено, защото Исус се възнесе в Небето и от този миг връзката с

Него стана невидима, тоест, контактуване не по плът, но по Дух. И ако и

мнозина да считаха, че човечеството губи от възможността да познава

Христос по плът, Същият Този Христос се обърна към един от Своите

последователи, като му каза:

“Понеже Ме видя, (Томо), ти повярва, блажени ония, които без

да видят, са повярвали...” 10

Исус не каза, че невиделите Го по плът са нещастни, но блажени.

Блажени защо?

Естествено, защото те щяха съвършено да познаят Духовния Христос и

Неговата чудесна изява чрез Святия Дух. И ако Словото стана плът, а

същото това Слово е и Дух, то Истината на Бога ще те доведе до знанието,

че Божията плът е изява на Божието Слово, а Божието Слово е изява на

Божия Дух!

Моля те, вникни дълбоко в тази Истина, защото тя е основа за пълното

разбиране на Божията Воля! Отец има едно дълбоко желание в Сърцето Си

и това желание е да познаем Исус Христос по Дух. Защото това Христово

Тяло, което сме ние днес, не може просто да е плът в плътския смисъл на

думата.

Някога Апостол Павел и Тимотей, виждайки тенденциите на мнозина

да се събират по плът, заявиха:

9 (Йоан 1:14)
10 (Йоан 20:29)
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“Затова отсега нататък ние не познаваме никого по плът; ако и

да сме познали Христа по плът, пак сега вече така Го не

познаваме...” 11

Защо тези Божии служители правеха такова изявление? Не бяха ли те

предупредени от Бога, че има нещо по-страшно от личната човешка плът?

Помисли върху твърде категоричните думи в Павловото послание към

Галатяните:

“Защото плътта силно желае противното на Духа, а духът

противното на плътта; понеже те се противят едно на друго...” 12

Бог ми откри, че тези стихове винаги са били четени от вярващите

субективно, тоест, всеки ги е съотнасял към личната си човешка плът, а

никой не се е замислял, че сборът от много човешка плът създава една по-

опасна плът. Плът, която може да бъде обладана и обсебена от стотици и

хиляди религиозни демони, така щото да стане постоянен изпълнител на

една воля - волята на дявола. Аз искам да те убедя в това и нека като

начало ти дам едни думи на Исус към последователите Му:

“Духът е, който дава живот, плътта нищо не ползва; думите,

които съм ви говорил, дух са и живот са. Но има някои от вас, които

не вярват...” 13

“Плътта нищо не ползва...” - ни казва Исус.

Вярваш ли ти в тези думи?

Защото и днес има някои, които не вярват. За тях е важно да се

чувстват като плът Христова, без дори да се замислят, че плътта в нищо не

ползва Исус. Всичко това ти показва, че вярата има един по-дълбок

смисъл. Смисъл, за който малцина са ти говорили, а най-вероятно никой не

ти е говорил. Защото истинската вяра в Исус Христос има едно единствено

предназначение:

Да приеме, че думите на Божия Син са Дух и ако някой вярва в тези

думи, той също е дух!

Ти си дух. Аз съм дух. Всички ние сме дух. Църквата е Дух.

“Какво е тогава плътта ни?” - ще попиташ ти.

11 (2 Коринтяни 5:16)
12 (Галатяни 5:17)
13 (Йоан 6:63-64)
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Нека отговоря на това. Апостол Петър беше един от тези, които знаеха

какво е плътта им. За своята си плът той писа следното:

“И мисля, че е право, докато съм в тая телесна хижа, да ви

подтиквам чрез напомняне...” 14

Виждаш ли, че Петър гледаше на собственото си тяло само като на

място, където пребивава духът му?

Хижата е място, където живее някой, но нито хижата е този някой,

нито този някой е хижата. И за разлика от хижата, която не може да излезе

сама от себе си, този някой може да влиза и излиза, както и да кани в

хижата, когото си поиска. Петър беше дух. И когато четеш посланията му,

ти четеш онова, което духът Петър ти споделя за Бога, а не плътта Петър

или душата Петър.

Моля те, приеми това, защото то не е моя човешка истина, но Божието

Слово. Защото Христовото Тяло на тази земя е духовно Тяло, съставено от

новородени човешки духове, свързани в Любовта, Светлината и Силата на

Святия Дух. И вярата, която имаш в Исус, е свойство на духа ти, а не на

душата или плътта.

Ако не можеш да отделиш себе си от хижата, в която живееш, то за

каква вяра и ходене в Бога може да става дума?

Нека ти кажа, че вярата в Бога има един много силен ефект на скриване

в Бога. Понеже Бог е Дух и Неговото Тяло е духовно. Апостол Яков ти

говори за тайната на вярата, като казва:

“Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш; и бесовете

вярват и треперят...” 15

Искаш ли бесовете да треперят от вярата ти?

Тогава помисли, че и те трябва да вярват, както казва стихът.

Но какво тогава е вярата?

В “Евреи” за нея се казва, че:

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

надяваме, - убеждения за неща, които не се виждат...” 16

Но я си представи, че бесовете те виждат как вярваш!

14 (2 Петрово 1:13)
15 (Яков 2:19)
16 (Евреи 11:1)
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Ще треперят ли тогава?

Ясно е, че вярата трябва да те скрие в Бога, за да станеш невидим,

защото само от невидимите неща би треперил един нечист дух и би вярвал.

Но невидимите неща не са плътни, но безплътни. И именно затова плътта в

нищо не ползва Бога.

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

да се покланят...” 17

Моля те да разбираш, че Истинското Христово Тяло по Съвършената

Божия Воля трябва да бъде невидимо за дявола:

“...защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога...” 18

Ако животът ти е скрит, то значи, че е невидим. Но ако е невидим, то

значи, че в действителност си се превърнал в част от духовното Тяло на

Исус. Ето затова Тялото Христово не е плът, но Дух. Нечист дух като

дявола, който е изхвърлен от Бога на земята, може да забелязва само

онова, което е пръст и плът. Той може да атакува само плътското и

душевното, но не и духовното.

Когато Бог ми даваше тези знания, аз бях много изненадан. Умът ми

трудно можеше да схване Божията Истина. Тогава казвах на Бога:

“Боже, струва ми се невъзможно това. Все пак, ако дяволът не би

видял живота ми, скрит в Тебе, то не би ли видял хижата ми. Нали плътта

ми е видима? Не обезсмисля ли видимостта на плътта ми скриването на

духа ми в Твоя Дух?”

А Бог отговори на въпроса ми с въпроси:

“Даже дяволът да види хижата на твоя дух, то ако твоето “аз” е

скрито в Мене, той може ли спокойно да застане пред тази хижа?

Няма ли да тръпне във всеки миг като крадец в небрано лозе,

незнаещ откъде ще го порази стрелата на пазача? Знаеш ли колко

много се плаши лукавият от хижи, в които липсва “аз”-ът и Исус е

станал пълновластен Стопанин?

Забравил ли е нечестивият поражението си при Възкресението

на Исус? Забравил ли е какво направи Моят Син, когато отиде в

17 (Йоан 4:24)
18 (Колосяни 3:3)
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тъмницата, за да даде Благата Вест на духовете там? Защо нямаш

очи да прочетеш съвършената изповед на Павел?”

Нека сега да прочетем тази изповед заедно:

“Съразпнах се с Христа, и сега вече не аз живея, но Христос

живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с

вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си

за мене...” 19

Забелязваш ли, че Павел в тази изповед изобщо вече е изключил

плътта?

Той не говори за плътта си като за плът, но като за тяло.

Защо Павел изключва плътта си? Защо вече я нарича “тяло”?

Много просто:

Защото тази плът вече е разпната и умряла!

Въпросът е:

Ние днес плът ли имаме или тяло?

Знаеш ли колко много е ревнив Бог?

Той не ревнува за плътското и душевното в нас, но само и единствено

за духовното. Защото Той ми каза и това:

“Ти не може да си в Моята плът, ако държиш на своята плът! Не

може да влезеш в Живота на Моето Тяло, ако предпочиташ живота

в своето си тяло! В Моето Тяло ти ставаш скрит и невидим, докато в

своето си една отворена врата за целия свят...”

Роден ли си от Божия Дух?

Ако е така, то намери себе си в думите на Исус:

“Не се чуди, че ти рекох: трябва да се родите отгоре. Вятърът

духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде иде и накъде

отива; така е с всеки, който се е родил от Духа...” 20

Хайде, провери се! Излез навън, когато е ветровито.

Какво ще забележиш тогава? Нима ще можеш да видиш вятъра? Нима

ще го уловиш в шепи?

19 (Галатяни 2:20)
20 (Йоан 3:7-8)
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Не! Ти само ще усещаш как свири в ушите ти. Но едва ли ще се

намери синоптик или метеоролог, който да ти каже откъде идва вятърът и

накъде отива.

Ето така е с родените от Духа! Те са скрити в Бога! И само шумът им,

ако чуе дяволът, събира войските си и бяга! Именно в този вятър е Силата,

която ще помете като прах всичките войници и стратези на лукавия.

Всички тези истини, които ти давам в тази тема, целят само едно:

Да отворят сърцето ти за съвършено познаване на Божията Воля за

Христовото Тяло. Отново искам да повторя, за да го затвърдиш в себе си:

Христовото Тяло е Дух, а не плът!

Плътта има някои свойства, които трябва да разбереш, за да ти стане

ясно защо тя е противна на Бога. Разделяйки плът от плът, Апостол Павел

ще ти каже в посланието си:

“Всяка плът не еднаква; но друга е плътта на човеците, а друга

на животните, друга пък на птиците и друга на рибите. Има и

небесни тела и земни тела, друга е обаче славата на небесните, а

друга е на земните...” 21

Виждаш от тези думи на Апостола, че има различна плът. Ако

човешката плът би образувала земни тела, то Христовата плът ще образува

Небесно Тяло. И ако славата на човешките тела е една, то Славата на

Христовото Тяло е съвсем друга. А понеже водещото в тази тема е да

разглеждам общото на плътските и духовните неща, а не субективното, то

нека да продължа със свойствата на плътта, както ти обещах по-горе.

Когато плът се събере с плът и така станат множество от плът, то тогава и

плътски ум се събира с плътски ум, за да се получи нещо, като обществен

ум, като обществено съзнание. Над такова обществено съзнание дяволът

не действа поединично, но общо. Ето защо духът над такава огромна маса

от плътски умове, няма да се състои от един, а от много духове, които

събрани заедно образуват могъща корпорация, тоест, налице е вече един

корпоративен общ дух, едно демонично духовно тяло, паснало си със

стотиците хиляди и милиони плътски умове. Такава плът винаги е била

21 (1 Коринтяни 15:39-40)
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програмата максимум на Сатана. Такава плът е визитната картичка на

самия Луцифер, неговата пълноценна духовна реализация.

Тази тема ще е непълна, ако не ти покажа действието на корпоративен

дух над обществена плът, за да разбереш защо Христовото Тяло не бива и

не трябва да бъде плът. Ето как “Книгата Битие” разкрива това:

“А по цялата земя се употребяваше един език и един говор. И

като потегляха човеците към изток, намериха поле в Сенаарската

земя, гдето се и заселиха...” 22

Забелязваш ли, че Словото разделя език от говор? Защо го прави?

Естествено, за да ти покаже, че става дума, както за човешка плът,

така и за човешка душа. Езикът е нужен на плътта. Чрез него тя говори.

Докато говорът е нужен на душата, защото чрез него реализира общение.

Каква по-удобна перспектива пред дявола, за да упражни влиянието на

силен корпоративен дух. И ето, че той наистина го прави. Тези хора с един

език и говор започват да вършат нещо показателно:

“И рекоха: Елате да си съградим град, даже кула, чийто връх да

стига до небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем

по лицето на цялата земя...” 23

Едва ли има нещо по-нормално от това хора да си съградят град,

където да живеят. В крайна сметка всички градове, в които живеят хората,

някога са били построени с общи усилия. Но има две неща в намерението

на тези хора с един език и говор, които са против Божията Воля.

Първо: Те искат върхът на кулата им да стига до Небето.

Второ: Те искат да си спечелят име.

В първото желание недвусмислено прозира желанието на дявола да

впечатли Бога с корпоративния си дух.

Защо?

Ами защото той изгуби величието си в Небето и този строеж беше

начин да направи нова заявка за величие.

А сега забележи второто желание. То говори, че хората искат да си

спечелят име. Толкова много хора, а пък само едно име... Нормално би

22 (Битие 11:1-2)
23 (Битие 11:4)
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било да искат да си спечелят имена, но Библията ясно показва, че искат да

си спечелят само едно име.

Следователно всички хора са били подчинени на един дух, вършещи

само една воля за издигането на едно име. И те наистина си спечелиха

това име, защото, след като разбърка езиците им, Бог нарече безумния им

проект “Вавилон”. Това беше името, което хората си спечелиха някога.

По-важно остава Господното изявление и реакция, когато Господ слезе да

види града и кулата, които градяха човеците. Ето какво заяви Всевишният:

“Ето, едни люде са, и всички говорят един език; и това е, което

са почнали да правят; и не ще може вече да им се забрани, какво

да било нещо, що биха намислили да правят...” 24

На пръв поглед изглежда, че сякаш Бог е безсилен да се справи със

създалото се положение. Той не може да им забрани. Как разбираш това?

Отговорът е, че Бог е Дух и Той във въздействието Си би търсил ефект

върху човешкия дух, тоест, върху съвестта и духовните устои на отделния

човек.

Но когато този отделен човек е станал част от цялото?

Когато плътският му ум е бил впрегнат с всички останали умове във

вършенето на онова, което вършат и другите?

Изобщо, моля те да вникнеш в дълбокото, което Бог изяви на мен, а

сега и аз изявявам на теб. Ако твоето лично тяло живее, стройно сглобено

от милиарди клетки и всички те слушат волята на личния ти дух, то по

подобие на връзката между духа и тялото ти усилията на дявола винаги са

били да създава нечестиво съгласие между мнозина човеци, та самото им

съгласие да бъде онази свързваща верига между мнозината, която да ги

превърне в безволеви изпълнители на един дух.

И сега най-важното:

Дяволските усилия да упражнява влиянието на корпоративен дух става

само чрез използването на отделната човешка плът и душа!

Но ако някой е духовен и е предал себе си на Бога, то той би бил

свързан с Бога, а не с дявола. Или, както е писано:

24 (Битие 11:6)
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“Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една

надежда за званието ви: един Господ, една вяра, едно кръщение,

един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във

всички...” 25

и още:

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

Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов...” 26

“Не си плътски…” - ти казва Божието Слово. Тези думи са твърде

отговорни, за да влязат през едното ти ухо и излязат през другото. Защото

плътската обхода и живот са нещо твърде опасно за вярващия. С подобна

обхода той съзнателно се отделя от Божия Дух.

Какво се случва тогава ли?

Следващата тема е естествено продължение и отговор на този въпрос

и затова вече аз ще продължа с нея.

25 (Ефесяни 4:4-6)
26 (Римляни 8:9)
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3. ТЯЛО, ОТДЕЛЕНО ОТ ДУХА, Е МЪРТВО

В духовния живот на християнина съществуват две понятия, които в

пълна степен осмислят вярата в Исус и принадлежността към Неговото

Тяло. Тези две понятия са:

Божията Сила и Божията Воля.

Бог е направил така, че Силата Му и Волята Му да са в съвършен

синхрон, като същевременно е направил така, че Волята Му винаги да бъде

над Силата Му. Така, надявам се, разбираш, че Силата винаги трябва да

бъде покорена на Волята. Там, където Тялото не се покорява на Волята,

рано или късно то губи и Силата. Там, където Тялото се покорява на

Волята, то получава и изобилие от Силата.

Когато аз поисках от Бога да разбера в пълнота взаимодействието

между Сила и Воля, Той ме обърна в наблюдение към собственото ми тяло,

като ме попита:

“Какво става с тялото ти, когато съгрешаваш? И откъде тялото

ти намира сила, за да съгреши? Не става ли така, че ти умишлено

обръщаш силата на личния си дух против неговата воля?

Защото е сигурно, че духът, който съм ти дал, е светило от Мен.

Но ето, че когато съгрешаваш с тялото си, ти използваш сила от

духа си, но против волята на духа си...”

Трябва да ти кажа, че прицелът на Божиите въпроси към мен беше

толкова дълбок, че в един момент дори се уплаших. Тогава попитах Бога:

“Боже, какво излиза в крайна сметка? Излиза това, че при съгрешаване

аз обръщам силата на духа си против волята му, така че тялото ми използва

жизнеността си, за да върши зло. Как тогава се чувства личният ми дух?

Не са ли му противни пожеланията на плътта?”

А Бог просто отвори очите ми, за да прочета записаното в “Книгата

Битие”:

“И тогава рече Господ: 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...” 27

27 (Битие 6:3)
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И когато прочетох стиха Бог отново ми каза:

“Разбираш ли сега какво е блуждаенето?

Това е, когато обръщаш силата на духа си против волята на

духа си! Защото Аз не създадох духа ти, за да бъде роб на плътта,

но създадох плътта, за да бъде управлявана от духа...”

Така, с наблюдение върху собственото си тяло, аз разбрах някои

истини за Тялото Христово, които са жизнено необходими на Църквата.

Липсата на тези истини се оказва в пълния смисъл на думата смъртоносна

за вярата в Исус. Нека ти припомня част от съвършената молитва, която

Исус остави като образец на моление и духовно общение:

“Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да

дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и

на земята; дай ни днес ежедневния хляб...” 28

Забележи сега цитирания стих. Той крие в себе си смисъла на Живота.

Той крие в себе си не просто участието, но пребъдването в Живота на

Бога. Исус казва, че Волята на Отец трябва да бъде както на Небето, така

и на земята. За истински просветения християнин тези Христови думи имат

един по-дълбок прочит, който гласи:

Да бъде Божията Воля, както за духовната ни, така и за плътската ни

обхода!

Съгласи се, че когато сме в Христовото Тяло ние не сме свои си, но

сме части един на друг. Ето тези части трябва изцяло да бъдат покорени на

Божията Воля. Защото при тях освен дух, има и плът, освен Небесно, има и

земно. Когато напълно удовлетворяваме Волята на Бога, то тогава сме:

“...съвършено съединени в един ум и в една мисъл...” 29

И далеч от нас да бъде тази мисъл и ум да са човешки. Ние трябва да

познаваме Умът на Святия Дух, защото този Ум е най-ценното притежание

в сърцето на вярващия. Този Ум ни научава да задвижваме Божията Сила

според Божията Воля. Пак Апостол Павел дава изобилна светлина по този

въпрос, като казва:

28 (Матея 6:9-11)
29 (1 Коринтяни 1:10)
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“...а тоя, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа,

защото той ходатайства за светиите по Божията Воля…” 30

А сега си представи как някой има Божията Сила, но не желае да я

проявява според Божията Воля. Представи си как някой има Меча на Духа,

но вместо да го размахва против дявола, го размахва против ближните си.

Няма ли тогава да се случат наранявания? Няма ли тогава Бог да бъде

наскърбен от поведението на подобен човек? Няма ли да се отвори врата

на дявола в Христовото Тяло? Нима мислиш, че когато Павел е писал

посланието си към Галатяните е имал предвид човешките им и плътски

тела, а не Тялото и Плътта, които се образуват в общение?

Защото на тях Апостолът отправи следното предупреждение:

“Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един

друг да се изтребите...” 31

Виждаш ли, че Павел не казва, че човек се хапе сам, та стихът да се

отнася за собствената му плът?

Павел казва: “хапете се един друг”, което иде да покаже проблем

не в отделната плът, но в плътта като Тяло Христово. И за същата тази

плът, като Тяло Христово, той продължава, като казва:

“Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът

противното на плътта…” 32

Когато се стигне дотам, че плът и Дух да нямат никакви допирни

точки, то тогава Святият Дух просто се отделя от тази плът.

А какво се случва тогава с нея?

Отговорът е в посланието на Апостол Яков:

“Защото както тялото, отделено от духа е мъртво, така и вярата,

отделена от дела е мъртва...” 33

Този стих има и вътрешен духовен паралел, който гласи следното:

Тялото Христово отговаря на Вярата в Исус, докато Духът отговаря на

делата! Тяло, отделено от Духа е равносилно на Вяра, отделена от дела!

Изобщо, ако липсват делата, това е потвърждение, че липсва и Духът.

30 (Римляни 8:27)
31 (Галатяни 5:15)
32 (Галатяни 5:17)
33 (Яков 2:26)
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Но кажи ми - какво е нужно, за да се осъществят делата?

Какво е нужно за осъществяването на всяко дело?

Ето какво:

Нужна е Воля за определянето на делата!

Нужна е Сила за тяхното изпълнение!

Така отново те връщам към вече казаното, а именно:

От най-важно значение за усвояването на Божията Сила е упованието

в Божията Воля!

Такива са Небесните стандарти, но положението на земята е коренно

различно, за съжаление. Няма такова нещо като църква, в която всички да

са съвършено съединени в един ум и една мисъл. Причината, за да липсва

такава църква, се дължи на невероятно засилената активност на света,

който просто влезе в много църкви, за да върши едно и също нещо, имащо

един и същи почерк и печат. А именно:

Да обръща Божията Сила против Божията Воля!

Ако някой все пак каже, че нещата, които пиша, са плод на човешка

фантазия или спекулация с духовни категории, то на такъв му дай едно от

най-важните предупреждения на Господ Исус Христос.

Ето какво ни казва Той:

“Не всеки, който Ми казва: Господи, Господи! ще влезе в

небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на

небесата...” 34

Забележи нещо много важно в думите на Исус. Аз не съм го забелязвал

години наред и накрая трябваше сам Бог да ми го покаже. Исус не казва,

че мнозина ще викат “Господи, Господи” на дявола, но на Него Самият:

 “...не всеки, който Ми вика Господи...”

(тоест, обръща се към Него Самият, като Господ - б.а.)

Но кой може да се обръща към Исус като Господ, освен онзи, който е в

Тялото Му?

Никой, разбира се! Самият факт, че някой се обръща към Исус като

към Господ е достатъчно доказателство, че е влязъл в Неговото Тяло.

34 (Матея 7:21)
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Друг е обаче въпросът, че е започнал да обръща Божията Сила против

Божията Воля. В противен случай Исус нямаше да прави предупреждение

да внимаваме, че е важно най-вече да вършим Волята на Бога, а не просто

да имаме Силата Му. Защото само със Сила от Бога можеш да изповядаш

Исус за свой Господ. Когато обаче впоследствие обърнеш тази Сила против

Божията Воля, то тогава ставаш беззаконник.

Мнозина изобщо не знаят какви проблеми има Бог с Тялото Си. Днес

това Тяло е Църквата, но в древни времена Божие Тяло беше самият

Израил. Той също имаше Божията Сила, но я обръщаше против Божията

Воля. Именно затова Бог в мнозина “не благоволи” и те измряха в

пустинята. Виж колко е категоричен псаломът:

“Чу Бог и възнегодува, и много се погнуси от Израиля, тъй че

напусна скинията в Сило, шатъра, който беше поставил между

човеците, и предаде на пленение Силата Си, Славата Си в

неприятелска ръка. Също и людете Си предаде на меч, като се

разгневи на наследството Си...” 35

Какво значи Бог да се погнуси?

Погнусата идва тогава, когато в тялото има огромна нечистота. Когато

видиш някой нечист човек с мръсно тяло, покрит с циреи и гноясали рани,

то ще изпиташ погнуса.

Но какво става, когато Сам Бог види духовното Си Тяло, превърнато в

плът?

Става това, че Същият Този Бог “предава на пленение Силата Си”

и “Славата Си в неприятелска ръка...”

Същата духовна закономерност съществува и в отношението между

Христос и Църквата. Когато Исус види, че Тялото Му не върши Божията

Воля, то и Той предава на плен Силата Си и Славата Си в неприятелска

ръка. Нека те убедя в това, като продължа да чета предупреждението на

Божия Син в “Евангелието от Матея”:

“В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! Не в

Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонихме,

и не в Твоето ли име извършихме много велики дела? Но тогава ще

35 (Псалом 78:59-62)



28

им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие,

които вършите беззаконие…” 36

Какво значи да пророкуваш в Името на Исус?

Какво значи да изгонваш бесове в Името на Исус?

Какво значи да извършиш велики дела в Името на Исус?

Отговорът е, че си притежавал Силата на Святия Дух, изявена като

дарби, дадени на вярващите!

Виж сега тези дарби в посланието на Апостол Павел към Коринтяните

и ги сравни с предупреждението на Исус. Когато Апостолът говори за

дадената Сила на Христовото Тяло, той казва, че Святият Дух дава:

“...на друг да върши велики дела...” 37

А ето и контрапунктът:

“Не в Твоето ли име извършихме много велики дела...”

“...а на друг да пророкува...” 38

А ето и контрапунктът:

“Не в Твоето ли име пророкувахме...”

“...на друг да разпознава духовете...” 39

И отново контрапунктът:

“...не в Твоето ли име бесове изгонихме...”

Какво ме вълнува, че някои са пророкували, гонили бесове и вършили

велики дела, след като във всичко това са пропуснали да извършат Божията

Воля? Какво ме вълнува, че Тялото е имало Силата, когато тази Сила не е

била покорена на Бога? Защото е безспорно и вярно, че:

“Даровете и призванията от Бога са неотменими...” 40

Нещо, което Бог ти е дал, Той никога няма да ти го отнеме. Но горко

ти, ако онова, което си получил, ти не употребиш и развиеш по Неговата

Воля. Спомни си, най-сетне, притчата на Исус, свързана с талантите. Всички

слуги получиха таланти, но не всички ги употребиха по Божията Воля.

Нека сега ти покажа как ги употреби неразумният. Ето думите му:

36 (Матея 7:22-23)
37 (1 Коринтяни 12:10)
38 (1 Коринтяни 12:10)
39 (1 Коринтяни 12:10)
40 (Римляни 11:29)
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“Тогава се приближи тоя, който беше получил един талант, и

рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш, гдето не си

сеял и събираш гдето не си пръскал; и като се убоях, отидох и

скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето. А Господарят му в

отговор каза: Зли и лениви слуго! Знаел си, че жъна гдето не съм

сеял, и събирам гдето не съм пръскал; ти, прочее, трябваше да

внесеш парите ми на банкерите, и когато си дойдох, щях да взема

своето с лихва. Затова вземете от него таланта и дайте го на този,

който има десет таланта...” 41

Забелязваш ли, че неразумният и зъл слуга скри Божия талант в

земята?

Но там, в земята, този талант престана да се подчинява на Божията

Воля. Защото земята е пръст, а пръстта е плът, а плътта е тяло. Само че

това тяло е искало да задоволява себе си, а не Духа, Който го животвори.

Това тяло е започнало да вярва в себе си, вместо в Главата Христос. В това

тяло са били издигнати в култ харизматиците, които са счели, че

единственото нещо, угодно на Бога, са дарби, дарби, дарби… Само че Бог

никога не се е прославял с дарби. Някой може да счете, че тук проправям

еретични учения, но такъв нека да счете за ерес и думите на Исус:

“В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод...” 42

Нямаш ли Плода на Духа, то напусто употребяваш дарбите Му!

Моля те да запомниш, че дарбите отговарят на Силата на Святия Дух,

а Плодовете отговарят на Божията Воля! И нека никой да не те лъже да

поставяш Силата над Волята. Защото Силата иде да удовлетвори Волята,

тоест, дарбите са дадени за една съвършена изява на Божията Любов,

така, както Силата е дадена, за да удовлетвори Волята!

Запомни! Бог не е пророкуване! Бог не е разпознаване на демони! Бог

не е вършене на велики дела! Бог не е говорене на езици! Бог е Любов!

По-назад в предишна тема, аз вече ти говорих колко е важно да

уловиш Огъня, понеже той освобождава Силата. А днес мнозина са счели,

че Силата ще освободи Огъня. Ето затова, в това последно време Духът на

Бога напуска много тела, за да се превърнат тези тела в мъртви късчета
41 (Матея 25:24-28)
42 (Йоан 15:8)
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плът. Един стих от Библията става пророческа програма за изпълнение и

Бог прочита този стих, за да го употреби спрямо Тялото Си:

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

блуждаенето си той е плът...” 43

Знай, че Святият Дух няма вечно да владее над човешки общества.

Идва миг, който Словото ни открива като Грабване на Църквата. В този миг

при Бога ще се намерят онези, които са вършили Волята Му, а останалите

просто ще се разминат с това Грабване. Затова Библията е пълна с образи

и символи, показващи пълното духовно различие между угодната на Бога

Църква и отстъпилата от Името на Исус църква. Угодната на Бога Църква е

онази, за която Апостол Павел писа:

“...после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати

заедно с тях (мъртвите в Христа) в облаците, за да посрещнем

Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа...” 44

Виждаш ли, че се казва, че ще посрещнем Господ във въздуха? Току

така ли някой посреща Бог във въздуха? Не е ли нужно да си готов за това

посрещане? Не е ли нужно да имаш крила, за да се задържиш във въздуха?

Не е ли нужно да се заредиш със силата на пророческите стихове от Исайя,

който именно за това последно време писа:

“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…” 45

Исус вижда Църквата Си издигната, като ято орли. Защото орелът е

цар на небесните висоти. Орелът е преобраз на това общение с Бог, при

което човек не просто ходи с Него, но пребъдва в Небесни места. Ето

такива пребъдващи ще бъдат грабнати.

Какво обаче да ти кажа за отстъпилата църква?

Нищо друго, освен пророческите думи на Спасителя!

Защото когато Го питаха кога и къде ще бъде Второто Му Пришествие,

Той отговори кратко и ясно:

43 (Битие 6:3)
44 (1 Солунци 4:17)
45 (Исайя 40:30-31)
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“Гдето е трупът, там ще се съберат и орлите...” 46

Нужно ли е да ти казвам, че при Второто Пришествие, което е след

грабването на Църквата, ще се случи сблъсъкът между войските на звяра и

Небесните войски на Господ Исус Христос?

Ето този факт в “Откровението”:

“И видях звяра и земните царе и войските им събрани да

воюват против яздещия на коня и против Неговото войнство...” 47

А сега помисли какво друго да е трупът, освен отстъпилата от Исус

църква? Какво да е онова тяло, в което не живее Духът на Бога, но духът

на Антихрист? И какво друго да са орлите, които ще се съберат против

трупа, освен Църква?

Църква, която ще изпълни пророчествата на Енох, седмият от Адам,

който Апостол Юда цитира, като казва:

“За тях (разбирай, че това са антихристите, трупът, отстъпилата

църква) пророкува и Енох, седмият от Адам, като рече: Ето Господ

иде с десетки хиляди Свои светии, да извърши съдба над всички, и

да обяви за виновни всичките нечестивци за всичките нечестиви

дела, които в нечестие са сторили и за всичките жестоки думи,

които нечестивите грешници са говорили против Него...” 48

Моля те да имаш не твоя поглед, но погледът на Бога. Защото когато

Исус нарича обществото на антихристите “труп”, Той има основание да го

нарече именно така. Защото трупът не е просто мъртво тяло, но е умряло

тяло. Едно е да си духовно мъртъв, тоест, езичник от този свят, а съвсем

друго е да си живял в Бога и за Бога, но да си умрял. Когато Библията

говори за трупа на човека Антихрист, тя няма предвид духовно мъртвите

човеци, но само и единствено духовно умрелите. Защото духовно мъртвите

никога не са се раждали, за да умрат, докато духовно умрелите веднъж

вече са имали Живота на Бог, но са го похулили. Ето затова думата “труп”

в пророчеството на Исус разкрива онова тяло, което някога е било живо,

но е умряло. То е като да си представиш или спомниш погребение на някой

човек. Хората плачат и жалеят за него, защото само допреди седмица той е

46 (Лука 17:37)
47 (Откровение 19:19)
48 (Юдово 14-15)
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бил жив. Но ето, че той е мъртъв и там, в ковчега, духът му го няма.

Останал е само трупът, само това безжизнено тяло, което повече за нищо

не може да послужи, освен да се разлага в земята.

Всичко това, за което ти говоря, Бог даде на ума ми и аз много се

уплаших. Тогава отново питах Бога:

“Боже, в крайна сметка съдбата на всяко човешко тяло не е ли да

умре? Как тогава Исус ще ни освободи от властния зов на земята?”

А Отец ми отговори така:

“Запомни, че земята прибира земното, докато Небето прибира

Небесното. Онзи, който служи на земното, ще се привърже към

трупа на отстъпилата църква. Онзи, който служи на Небесното, е

умрял за земното и животът му е скрит в Мен.

Не можеш да влезеш в ковчега на последния Ной, ако си

живичък за света и земното. В ковчега влизат само умрелите за

себе си и за света, които оживяват за Царството. Вие трябва да

умрете за земното, за да възкръснете за Небесното. Трябва да

извървите целия Път, който извървя Моят Син. Само така в дело и

действителност ще Го познаете по Съвършената Ми Воля...”

“Боже, как да стигна до познаването на Исус по Съвършената Ти Воля?”

- попитах аз. А Отец ми отговори:

“Апостол Павел ти е оставил ключ за разбиране във Второто

послание към Коринтяните. Вземи този ключ и отвори вратата за

най-дълбокото библейско знание, защото днес мнозина в Църквата

имат нужда от него...”

Така, послушал Бог Отец, аз взех ключа на Апостол Павел и отворих

тази врата.

Следващата тема ще ти позволи да преминеш през нея и да употребиш

пълноценно вярата си в Исус.
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4. ПОЗНАВАНЕТО НА ХРИСТОС ПО ПЛЪТ И ПО ДУХ

Едно от нещата, които ще преобрази ума ти и ще те направи угоден на

Бога, е да заживееш с вяра в Евангелието. Казвам - да заживееш с вяра,

понеже мнозина нямат тази вяра. Мнозина имат грешна настройка на

сърцето си, с която ефектът от Евангелието върху тях е равносилен на

ефекта от един филм. Те гледат филма, но не участват в него. Те се

впечатляват от главния герой, но главният герой не се впечатлява от тях.

И това е така, защото Той не е станал реален в живота им. Колкото реален

е героят на един филм в живота ти, толкова реален е и Исус за теб, когато

не живееш с вяра в Евангелието. Ти може да гледаш този филм стотици

пъти. Ти може да знаеш всеки епизод и всички реплики на главния герой,

но когато този главен герой не е станал реален в живота ти, то напусто е и

всеки прочит за Неговия Живот, думи и дела. Ето защо е важно тук да

получиш някой много важни стъпки за вярата си, за да може да познаеш

Спасителя.

Първо - по плът, а след това - по Дух!

Как да разбираш твърдението ми, че трябва да познаеш Исус по плът?

Досега аз ти говорих, че не трябва да бъдем плътски, а сега изведнъж

ти говоря да познаеш Исус по плът. Нека това не те обърква, защото аз

нямам предвид твоята плът, но Неговата плът. Апостол Йоан в началните

стихове на своето Евангелие казва ясно:

“И словото стана плът, и пребиваваше между нас; и видяхме

славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и

истина...” 49

Виждаш как Йоан ти казва, че “Словото стана плът”. То не само

стана плът, но и пребиваваше между хората, за да видят Славата Му. Така

и за теб днес Бог е дал чудесния шанс да познаеш това Слово като плът.

Моля те не гледай към Небето и не очаквай Исус Христос да дойде отгоре,

за да ти се изяви като плът. Той вече веднъж се е изявил по този начин, а

от теб просто се иска да повярваш на тази изява. В четирите Евангелия

Исус се разкрива пред сърцето ти с две определения:

49 (Йоан 1:14)
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Първото: Човешкият Син

Второто: Божият Син

С първото определение Исус идва да ти се изяви по плът, защото е

приел образ на Човек. С второто определение Исус идва да ти се изяви по

Дух, защото е Бог.

Тази изява на Христос винаги е строго последователна. Той идва в

живота на всеки човек първо като Човешкият Син, а после - като Божият

Син. Първо - по плът, а после - по Дух. Когато Исус ти се изявява като

Човешки Син, Той идва в твоя живот на земята, за да извърши определена

земна работа. Но когато Той ти се изявява като Божий Син, Той взима твоя

живот в Небесни места, за да вървиш с Него от слава в слава.

А сега помисли върху думите Му, които ще цитирам:

“Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще

повярвате, ако ви говоря за небесните?” 50

Нека ти перифразирам този въпрос на Исус:

“Ако не Ме повярвате като Човешки Син, то как ще Ме повярвате като

Божий Син? Ако не Ме познаете по плът, то как ще Ме познаете по Дух?

Ако не извървите Моя земен път, то как ще вървите с Мен в Небесния Ми

път?”

Разбираш ли, братко, че в познаването на Бога има етапи и развитие?

И най-страшното става тогава, когато някой предпочита първия етап, без

да прави стъпки за покоряването на втория. Защото да последваш Исус е

нещо повече от това да се наричаш християнин.

Да последваш Исус - това значи да отидеш там, където е Той!

И нека сега ти покажа какво е познаването на Христос по плът, а след

това и по Дух. Апостол Йоан ще ти даде светлина в разбирането, защото в

неговото послание, четем за Исус следното:

“Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с

очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха, за Словото на

Живота, (защото животът се яви, и ние видяхме, и свидетелстваме,

и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам),

това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да

50 (Йоан 3:12)
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имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и

Неговия Син Исус Христос...” 51

Виждаш, че това, което беше отначало, сиреч, началното явление на

Исус в твоя живот, е явлението на Словото, което стана плът. Това е

Словото на Живота. Словото, което идва да ти покаже Живота на Бога. И

ако ти поискаш действително това явление на Исус в своя си живот трябва

да се приготвиш след като приемеш Словото на Живота да заживееш и

Живота на Словото. Бог ми откри, че днес има много църкви, в които се

проповядва Слово на Живот, но не се живее Живота на Словото. Защото да

познаваш Христос по плът - това значи да извървиш Пътя, който Исус

извървя на земята. Този Път на Исус започна от река Йордан и завърши до

Голготския кръст. Така и ти започваш действителното си ходене с Бога от

река Йордан, за да стигнеш до Голготския кръст. Река Йордан отговаря на

покаянието, с което Духът на Бога е разтърсил сърцето ти. Оттам нататък

вече идва неотклонната Христова повеля:

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

нека вдигне кръста си, и така нека Ме последва...” 52

И виждаш ли сега, когато дойде мигът в живота ти да изпълниш на

дело тази повеля, тогава ти духовно си застанал пред Голготския кръст.

Този Кръст разделя два пътя, два свята, две различни съдби в живота за

Бога! Зад теб е останал старият живот и началното явление на Исус в

сърцето ти. Но ето, че Исус стои разпнат на кръста и предава Духа Си в

ръката на Отца.

Кое ти пречи да Го последваш?

Кое ти пречи да изживееш думите на Павел:

“Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос

живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с

вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си

за мене...” 53

Бог ми откри, че само и единствено плътта ни пречи, за да извършим

очакването Му. Тази плът, която трябва да умре, за да възкръсне духовният

51 (1 Йоаново 1:1-3)
52 (Матея 16:24)
53 (Галатяни 2:20)
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човек, е твърде силна и не се предава лесно. Тя кара християнина да се

плаши от Голготския Кръст, да обърне погледа си назад и да тръгне от

Голготския Кръст към река Йордан. А всяко такова отстъпление от нашето

призвание отваря врата на света и дявола. Така мнозина не просто стигат

до Йордан, но отиват оттатък Йордан (тоест, в света) и след време се

нуждаят от съживление, защото всичко при тях е замъртвяло.

Когато дълбоко изследвах именно тези въпроси на вярата, Бог ме отведе

при Павел и ми показа ключ в неговото откровение, което сега ще ти

разкрия. Ето какво заявява Апостолът заедно със своя съработник Тимотей:

“Затова отсега нататък ние не познаваме никого по плът; ако и

да сме познали Христа по плът, пак сега вече така Го не

познаваме...” 54

Много години това изявление на Божиите хора е стояло запечатано за

мен и е било покрито с голяма тайна.

Забелязваш ли как Павел заявява, че е познавал Христос по плът?

Прочетен плътски, този стих ще накара читателя да си помисли, че

Апостолът просто е познавал Христос, подобно на другите Апостоли, които

бяха със Спасителя.

Да, но това не е така! Истината на Библията ще ти потвърди, че Павел

се запозна с Исус на пътя за Дамаск в пустинята, когато гонеше първите

християни. Той даже Му заяви:

“Кой Си Ти, Господи?”

А Бог му отговори:

“Аз съм Исус, Когото ти гониш…”

И какво излиза?

Излиза, че думите на Апостол Павел към Коринтяните не се толкова

плътски и плитки, за да се задоволяваш само с тяхното прочитане. Защото

ако и Исус да пресрещна Павел в пустинята и да му се беше открил като

Бог, то пак в онзи миг Павел познаваше Исус по плът.

Защо?

Естествено защото все още не беше се съразпнал с Исус, за да Го

познава по Дух!

54 (2 Коринтяни 5:16)
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Защото в онзи момент паднаха люспите от очите на Павел и той, воден

от Святия Дух, разбра, че писанията наистина са говорили за идването на

Исус в плът. Така Павел се обърна към Човешкия Син и започна ревностно

да проповядва и върши тъкмо обратното на това, което беше вършил преди

срещата му с Господ в пустинята. Той ходеше в синагогите и доказваше

според писанията, че Исус е Христос, като си навличаше гнева и яростта

на религиозните властници.

Всичко това ти доказва, че Павел наистина позна Исус по плът, тоест,

повярва в изявата на Бога като Човешки Син. Но после дойде миг, когато в

пътя на Павел се яви същият този Голготски Кръст, който се явява в пътя

на всички Христови последователи.

Сега разбираш ли защо Павел и Тимотей заявяват, че не познават

никого по плът? Сега разбираш ли, че когато познаеш Исус по Дух ти

просто си преминал оттатък Голготския Кръст?

Тогава Исус престава да бъде за теб Човешкият Син и ти се разкрива

като Божият Син. Тогава ти започваш да живееш невидимото Евангелие,

тоест, в живота ти се прибавя Словото на Бог, Който е горе, към Словото

на Бог, Който е долу. Тогава Исус Христос, Който ти е завещал всичките Си

прекрасни думи, записани в Евангелието, напълва сърцето ти с други

думи, идещи директно от Божия Престол.

Знаеш ли, че има едно единствено място, където Апостол Павел се

хвали в посланията си, но виж от какви мотиви е продиктувана неговата

хвалба:

“Принуден съм да се хваля, при все, че не е за полза; но сега

ще дойда до видения и откровения от Господа. Познавам един

човек в Христа, който, преди четиридесет години, (в тялото ли, не

зная, вън от тялото ли, не зная, Бог знае) бе занесен до третото

небе. И такъв човек познавам, (в тялото ли, без тялото ли, не зная,

Бог знае) който бе занесен в рая, и чу неизразими думи, които не

човека не е позволено да изговори. С такъв човек ще се похваля; а

със себе си няма да се хваля, освен с немощите си...” 55

Искаш ли да разбереш тайната на тази хвалба?

55 (2 Коринтяни 12:1-5)
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Тайната е тази, че Павел имаше вярата да раздели познаването на

Христос по плът от познаването на Христос по Дух. Защото, колкото до

плътта си, Павел се хвалеше само с немощите си. Но колкото до духовния

човек, този Апостол беше участвал в невидимото Евангелие, защото, след

като се съразпна с Христос, то той намери и Славата на Бога и именно

тогава чу неизразими думи, които не е позволено да се чуят и изговорят от

плът и кръв.

Ето затова ти говоря в тази тема. Защото същинското познаване на

Исус става тогава, когато от човешки син ти се превърнеш в Божий син.

Защото Исус изяви Себе Си като Човешки Син заради човешките чеда.

Това беше Неговото слизане сред нас. Но Той възкръсна не като Човешки

Син. Нека отново Павел ти каже като какъв възкръсна Исус:

“Господ Исус Христос, Който по плът се роди от Давидовото

потомство, а по Дух на светост биде със сила обявен като Божий

Син чрез възкресението от мъртвите...” 56

Виждаш как именно чрез възкресението от мъртвите Исус беше обявен

като Божий Син. Затова, ако решиш да познаеш Исус като Божий Син, то

приготви се да съразпнеш себе си с Него. Защото именно тогава, когато

вътре в теб умрат твоите неща, ще възкръснат Неговите и ти също ще

бъдеш обявен със Силата на Бога като Божий син. А на теб, надявам се, ти

е известно, че Силата е тази, която управлява Тялото. Благодарение на

тази Сила то може да се движи и живее. Затова и Словото казва:

“Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа

умъртвите телесните действия, ще живеете. Понеже които се

управляват от Божия Дух, те са Божии синове...” 57

Забележи, че Божието Слово не нарича такива “човешки синове”, но

“Божии синове”. Спомни си също, че когато се съразпна с Исус, Павел вече

имаше вяра не в Човешкия Син, но ето каква:

“...а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата,

която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за

мене...” 58

56 (Римляни 1:3-4)
57 (Римляни 8:13-14)
58 (Галатяни 2:20)
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Нека изведа казаното дотук в няколко най-важни заключения:

Исус Христос е Човешкият Син тогава, когато е Господ на човешките

синове. Това отговаря на познаването на Христос по плът!

Исус Христос е Божият Син тогава, когато е Господ на Божиите синове.

Това отговаря на познаването на Христос по Дух!

Може би ще попиташ кое отделя едните от другите. Ще ти отговоря:

Голготският Кръст!

Атаките на лукавия винаги са били пресметнати така, щото да извиква

нетърпимост и конфликт между човешките и Божиите синове. И това е

конфликт, който не произхожда от Божиите синове, но от човешките, понеже

не искат да последват Божиите. Те не искат да приемат в сърцата си

богатството на Духа, което притежават Божиите синове, понеже не са го

изпитали духовно, понеже е богатство, идещо след Кръста, а не преди

него. Именно така разбирам стиха на “Притчи”, където се казва:

“Богат и сиромах се срещат; Господ е Създателят на всички

тях...” 59

Богат в Божиите очи е онзи, който има огромен достъп до Престола на

Благодатта. Сиромах в Божиите очи е онзи, който не може или не иска да

плати цената за този достъп. Църквите, познали Христос по плът, имат

присъствието на Святия Дух в събранията си. Той идва, за да свидетелства

за Човешкия Син, зареден с неизчерпаемата Божия Милост към малките

във вярата. Но Той също така е зареден с вечните Христови думи:

“Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и

Мене. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така,

Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като

отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе

Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие...” 60

А сега, братко, си задай въпроса:

Къде е днес Исус? Не къде е Неговото Присъствие, изявено чрез Святия

Дух, но къде е Личността на Божия Син?

59 (Притчи 22:2)
60 (Йоан 14:1-3)
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И така ще разбереш, че когато Спасителят ти казва, че ще те вземе

при Себе Си, тъй щото гдето е Той, да бъдеш и ти, Той има предвид именно

това:

Да Го познаеш по Дух! Да пребъдваш с вярата си там, където е Той!

Вярата, която Исус ти завеща, не приключва на Голготския Кръст,

според както биха ти казали мнозина.

Напротив - тя започва именно от Голготския Кръст!

Защото Кръстът е мястото, трамплинът, от който можеш да скочиш в

Небесните места и да намериш Дома на Отца. Понеже, когато пристъпваха

с вяра в Исус, Апостолите някога не намериха земни храмове и синагоги,

но нещо друго, за което и свидетелстваха:

“...но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог,

небесния Ерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели,

при събора на първородните, които са записани на небесата, при

Бога, Съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните

праведници, при Исуса, Посредника на новия завет, и при поръсената

кръв, която говори по-добри неща от Авеловата...” 61

Тези Божии човеци разбраха в огромна пълнота какво значат думите

на псалома, който казва:

“Блажени ония човеци, чиято сила е в Тебе. В чието сърце са

пътищата към Твоя дом. Минаващи през долината на плача, те я

преобръщат на място на извори; и есенният дъжд я покрива с

благословения. Те отиват от сила в сила; всеки от тях се явява пред

Бога в Сион...” 62

Знаеш ли, че когато Бог говореше в сърцето ми чрез стиховете на този

псалом, аз не издържах и Го попитах:

“Боже, какво пречи на братята и сестрите ми да заживеят това слово?

Защото Твоето Слово не се променя. То е изпратено, за да променя, но то

самото не се променя...”

А Бог ми отговори:

61 (Евреи 12:22-24)
62 (Псалом 84:5-7)
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“Знаеш ли, че вие много често приличате на някой, който прави

пазарлък, когато твърде много е харесал една превъзходна дреха.

Той иска дрехата, но някак си без дори пръста си да помръдне.

Забелязваш ли в стиховете Ми, че преди да се явите в Сион вие

трябва да преминете през долината на плача, за да я обърна Аз в

място на извори на жива вода и изливането на Духа Ми да ви

покрие с благословения?

Именно в тази долина вие трябва да съблечете човешкото си

естество, за да се облечете в Моето естество. И не ви ли каза Павел:

“За туй, ако е някой в Христос, той е ново създание. Старото

премина, ето, всичко стана ново...”

Какво ли би станало, ако старото не преминава? Няма ли тогава

това старо да е не просто спирачка, но най-големият двигател на

отстъплението?

Защото, когато сте по човешки слаби, вие приемате всякакви

други имена в сърцата си, но не и Името на Моя Син. Защото, когато

сте по човешки слаби, вие кръстосвате от Йордан до Голгота и от

Голгота до Йордан и целият ви живот за Мене преминава под сянката

на едно голямо блуждаене, блъскане и завличане от всеки вятър на

учение...”

Знаеш ли, братко, какво значи да приемаш всякакви други имена в

сърцето си, но не и Името на Исус?

Когато приемаш името на някого, ти ставаш “наименуван”. А след това

през целия си живот свидетелстваш не на Името Исус, но на човешкото си

“наименуване”. Ти си чувал за това “наименуване”, макар, че то е било

обличано за слуха ти с по-модерната дума “деноминация”, което в превод

на български ще рече същото.

И защо мнозина с охота са готови да се определят като протестанти,

петдесятни, конгрешани, баптисти, методисти, православни, католици, но

не и като християни?

Нека ти кажа защо.

Именно защото ги спира Кръстът на Голгота!
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Когато Апостол Павел виждаше извращенията на деноминационната

мода, сиреч, модата да се наименуваш по човешки с облеклото на някаква

душевна привързаност, доктрина, догма или философия, той с болка писа

в посланието си:

“Защото някои от Хлоините домашни ми явиха за вас, братя

мои, че между вас имало разпри. С това искам да кажа, че всеки от

вас дума: Аз съм Павлов; а аз Аполосов; а аз Кифов; а пък аз

Христов. Нима се е разделил Христос? Павел ли се разпна за вас?

Или в Павловото име се кръстихте?” 63

Можеш ли да си представиш, че един ден в Небето ще е пълно с

“павликяни”, “аполосяни”, “кифяни”? Не разбираш ли, че властта на

деноминациите е скрито оръжие на лукавия, с което той спира вярващите

от Пътя към Кръста?

Защото Пътят към Кръста е Пътят на Христос. Затова и Павел те пита:

“Аз ли се разпнах за теб или Исус?”

Но същевременно, виждайки как мнозина са спрели да вървят по Пътя

на Исус, добавя:

“Защото Христос не ме е пратил да кръщавам (тоест, да

“наименувам” - не го бъркай с кръщението в Името на Отец, Син и Святия

Дух - б.а.), но да проповядвам благовестието; не с мъдри думи, да

не се лиши Христовият кръст от значението си. Защото словото на

кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се

спасяваме, то е Божия сила...” 64

Напук на посланието на Павел, във вековете на църковната история се

появиха мнозина “кръстители”, които сложиха една голяма бариера пред

Голготския Кръст и така го лишиха от значението му. Те лишиха вярващите

от онзи копнеж и стремеж, с който да отидат оттатък Кръста.

Знаеш ли защо тези “кръстители” се уплашиха?

Именно защото Словото на Кръста е “безумие” за тях, както ни казва

Павел. Защото да кажеш на плътското си мислене, че трябва да умре, то

ще счете самата мисъл за безумие. Именно затова плътското мислене се

скри зад църквите на човешкото наименуване, за да оцелее. И не само да
63 (1 Коринтяни 1:11-13)
64 (1 Коринтяни 1:17-18)
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оцелее, но да разцъфти отново в множество от човешки учения, вкоренени

и утвърдени в различните деноминации.

Сега разбираш ли, че основният извор на отстъплението са именно

деноминациите? Сега разбираш ли, че когато си познал Исус по плът, но

не си пожелал да Го познаеш по Дух, то нищо от онова, което си познал,

няма да те ползва, понеже сърцето ти ще си остане недоизпълнен съд и

върху него ще дойде съдбата на писаното:

“Кривото не може да се изправи; и това, което е

недоизпълнено, не може да се брой...” 65

Моля те, отвори сърцето си и нека откровенията тук се закрепят в теб.

Защото лукавият не спи. Той гонеше Човешкият Син, затова ще гони и теб.

Но знаеш ли къде дяволът спря да гони Исус?

Именно там, откъдето Божият Син започна да го гони!

Именно там, където днес Бог те призовава да отидеш:

След Голготския Кръст!

Нека “Галатяни 2:20” стане живот и смисъл на духа ти и сърцето ти.

Защото там, след Кръста, няма и спомен от активността на дявола. Защото,

след Кръста, Словото вече не ти говори за битка със силите на Злото.

Защото след Кръста, когато Отец изяви Исус по Дух, Святост и Сила като

Негов Син, Той стори ето какво:

“...и като ограби всички началства и властите, изведе ги на

показ явно, възтържествувайки над тях явно чрез Него...” 66

Ако ти искаш такава съдба от Бога в живота си за Исус, то се приготви

да изпълниш и по-горе записаното в същото послание към Колосяните:

“Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на

Божеството; и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко

началство и власт. В него бяхте и обрязани с обрязване не от ръка

извършено, но с обрязването, което е от Христа, като съблякохте

плътското тяло; погребани с Него в кръщението, в което бидохте и

възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога. Който Го

възкреси от мъртвите...” 67

65 (Еклесиаст 1:15)
66 (Колосяни 2:15)
67 (Колосяни 2:9-12)
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Прочети подчертаното в този стих и ще разбереш, че той не е по

силите на туристите в Евангелието. Защото те ще обикалят от Йордан до

Голгота и от Голгота до Йордан, докато напълно ги погълне религиозният

дух на дявола.

Защото да съблечеш плътското тяло, то значи да се съразпнеш с Исус!

Защото да бъдеш възкресен с Него, то значи и да си умрял с Него!

Не извършиш ли това, то ти по-скоро ще работиш за настъплението на

отстъплението, а не за Славата на Бога. Колкото до онези, които остават

по човешки слаби като зрители пред Кръста, то нека следващата тема те

убеди какво става с тях.
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5. КОГА ЕДНО ТЯЛО СЕ ПРЕВРЪЩА В ПЛЪТ?

Искам да знаеш, братко мой, че това е една от темите, за която дълго

трябваше да стоя пред Бога и да искам Неговия поглед и ум. Преди да

вляза в дълбокото искам да ти кажа кой стих от Библията светеше в ума

ми, когато пристъпих в разглеждането на този дълбок въпрос:

“Познах, че всичко, що прави Бог, ще бъде вечно; не е

възможно да се притури на него, нито да се отнеме от него...” 68

Имайки този стих в главата си аз се опитах да си представя първия

човек Адам. Едно съвършено създание, в което пулсираше Вечният Живот

на Бога. Едно съвършено творение, на което не можеше да се притури,

нито да се отнеме. И въпреки писаното Слово на Бога това творение падна.

Въпреки Съвършенството, това творение се покри с тление.

В Бог ли беше грешката, че Адам падна?

Бог ли не беше доизпипал работата Си или се случи нещо друго?

Задавах си тези въпроси, защото, както надявам се ти е известно, Бог

създаде човека по Своя образ и подобие.

Бог е Дух, Който владее Собствената Си Вселена. И в оня миг човекът

беше дух, владеещ тялото си, а не плът, владееща духа.

Какво се случи, така щото човекът да изгуби Образа на Бога?

Не питам теб с този въпрос, защото човек не може да отговори на

такъв въпрос. Човек не може да излезе преди началото си, за да види

Божието видение, замисъл и намерение за създаването му.

Слушащ въпроса ми, Бог ми отговори така:

“Голямата трагедия на Адам и Ева беше тази, че те предпочетоха

да правят нещата вместо Мен. Словото Ми не може да се наруши,

защото винаги онова, което Аз правя, ще бъде вечно.

Когато Творецът създава творението Си, Той му слага Своя

печат на Съвършенство. Но когато творението само се опита да

прави нещата, подобно на Твореца, то губи Моя печат и приема

свой собствен печат.

68 (Еклесиаст 3:14)
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Ето такова нещо стана с Адам и Ева. Те предпочетоха сами с

какво да се хранят. Те вече имаха собственото намерение за живота

си, а не намерението на Твореца. А знаеш ли ти какво става, когато

нещо тръгне да препятства Волята на Моя Дух?”

“Естествено, Господи, че това нещо става Твой противник!”

“Отговорът ти не е достатъчен! Нужно е да освободиш още

повече ума си за Моите откровения. Нека ти помогна в това, като те

попитам:

Кога Аз забелязах грехопадението на Адам и Ева?”

Отворих библията си и очите ми намериха точният стих, говорещ

именно за това. Тогава го посочих с пръст и казах на Бога:

“Ето, Господи! Словото Ти казва:

“И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като

ходеше из градината; и човекът и жена му се скриха от лицето на

Господа Бога между градинските дървета...” 69

“Значи, както забелязваш, Адам и Ева чуха Гласа Ми именно

когато усетиха “вечерния ветрец”. Имаш ли вярата да приемеш, че

ветрецът беше нахлуването на Духа Ми в градината?”

“Да, Господи! Ти Си Дух, а един дух се движи подобно на вятъра,

понеже е невидим и безплътен...”

“Виждаш ли как сам го каза? Аз съм Дух, Който е невидим и

безплътен. Но продължи четенето на стиха, за да видиш, че Адам и

Ева се скриха от Лицето Ми между градинските дървета.

Какво значи да се скриеш от Духа Ми? Кой може да се скрие от

Духа Ми? Или нека го кажа още по-ясно за сърцето ти:

Кой може да се скрие от вечерния ветрец? Ти какво би направил,

за да се скриеш от вятъра? Няма ли да потърсиш някаква завеса,

някакво прикритие и заслон?”

“Да, Господи, бих постъпил именно така!”

“А вятърът ще те докосва ли вече?”

“Не, Господи, защото между мен и вятъра ще бъде завесата!”

69 (Битие 3:8)
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Тогава Бог ми зададе въпрос, от който ми просветна така, че паднаха

всички въпросителни:

“Ако Аз съм Дух невидим и безплътен, то няма ли ти да се

скриеш от мен със завесата на плътта? Не е ли плътта най-голямата

завеса, която първите човеци поставиха между Мен и себе си? Не

направи ли Исус отново път през завесата, сиреч, плътта Си,

откъдето премина като велик първосвещеник за всички вас, за да

няма за вас такава завеса, но да бъде пътят ви открит към Небето?

И не се ли раздра завесата на Храма в Ерусалим именно по тази

причина?”

“Но, Боже!” - опита се да реагира плътският ми ум:

“Та нали Ти създаде тази плът, когато направи човека от пръст из

земята? Как сега изведнъж казваш, че са я създали Адам и Ева?”

А Бог отново ми отговори:

“Не е така! Когато създадох Адам, Аз му дадох плътско тяло, но

не и плът в плътския смисъл на думата. Това тяло всячески се

стремеше да Ме познава и Ме познаваше прекрасно. Едва когато

тялото стана плът, в смисъл на противно на Волята Ми, то тръгна да

се крие между градинските дървета. Това тяло вече търсеше и

искаше да постави завеса между себе си и Мен. Затова Аз заявих на

Адам, че е пръст и ще се върне в пръстта.

Имай разбирането за плътта, като съпротива на Духа Ми, а не

като материал за създаване. Защото нещата, които Аз създавам

като материя, са материални, но не и плътски. Всяко създадено от

Мен нещо, което Ме слуша и се покорява на Волята Ми, е тяло, но

не и плът, ако и плът да е послужила за създаването му...”

Така, братко мой, разбрах, че плътта е най-голямата трагедия на

човешкия род. Не плътта, като твое тяло или мое тяло или тяло на който и

да е човек, но плътта, като завеса между нас и Бога, плътта, като опит и

желание да се скриеш от Духа на Бога, плътта, като плътно покритие от

грях и тъмнина върху свободната човешка воля, която търси пътища,

различни от Божията Воля.
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Ако си учил физика и имаш понятие от плътност, то ти ще видиш, че

колкото по-висока е плътността на веществото, толкова по-голямо ще е

съпротивлението. Защото многото плът води до плътност, а плътността - до

съпротивление. Но нека най-добре Апостол Павел ти каже това:

“Прочее казвам: Ходете по Духа и няма да угаждате на

плътските страсти. Защото плътта силно желае противното на Духа,

а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на

друго, за да не можете да правите това, което искате...” 70

В оня миг на грехопадението, когато Господният Дух като ветрец

лъхна между градинските дървета, стана така, че Адам и Ева поставиха

плътта си като завеса между себе си и Бога. Те се опитаха да се скрият.

Сега разбираш ли кога едно тяло се превръща в плът? Запомни:

Всяко тяло, което се опитва да се крие от Бога и да възпрепятства

общението с Божия Дух, се превръща в плът!

Плътта, братко, е начин на поведение. Тя не е просто материалът на

човешкото тяло. Тя е амбицията на греха и тъмнината, които ползват това

тяло за постигане на целите си. Защото ако действително имаш вярата да

приемеш Божия Дух като вятъра, то ще разбереш, че някои правят завеса

между себе си и вятъра.

Понеже какво друго да е властта на тъмнината, освен липса на

Светлина?

И ако някъде не обитава Божията Светлина, то това е по причина на

това, че там е била издигната плът, тоест, крепости. А в това отношение

първенецът на вселената по крепости в сърцето си е падналият херувим

Луцифер. Ако и да е дух, Бог ми откри за него, че той е най-плътската

личност, която някога се е раждала.

Имай вярата да разбереш, че в Едемската градина се беше случило

това осъждение, за което в последствие Исус щеше да каже:

“И ето що е осъждението: светлината дойде на света, и човеците

обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха

зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и не отива

към светлината, да не би да се открият делата му...” 71

70 (Галатяни 5:16-17)
71 (Йоаново 3:19-20)
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Така и в онзи миг Господ дойде в градината, но Адам и Ева обикнаха

забранения плод повече от Божията Светлина, защото делата им вече бяха

зли. Затова и се скриха между градинските дървета, да не би да се открият

делата им. И ако си мислиш, че това е един частичен случай, от който не

могат да се правят генерални изводи, то нека Апостол Павел отрезви ума

ти. Защото този Божий човек, който имаше дълбоки откровения за силата

на плътта и Силата на Духа, заяви в утеснение:

“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 Христа...” 72

Дяволът винаги е искал да издига все по-високи крепости и плътни

завеси, за да не могат човеците да имат общение с Божия Дух. И най-

трагичното и жалкото е, че успява. А причината да успява е тази, че са

малцина хората, които биха приели изобличение от Бога и след това

смирено биха поправили пътя си и обходата си. В това отношение плътта

също си е създала едно “Божие Царство”, в което има всичко най-чудесно и

прекрасно, но там липсва една основна Личност. Липсва Бог. В това

“Царство” има само радост и тържество. В него грехът е отдавна забравено

явление, но затова пък разцъфтява собствената праведност, гордостта и

превъзнасянето. Затова те моля да отстраниш нозете си от пътищата на

църкви, които са станали тщеславни. В такива църкви Тялото Христово се е

превърнало в плът, като е изгубило каквато и да е връзка с Христовия Дух.

Другото, с което искам да те предупредя, за да забелязваш още по-

сигурно къде Тялото се е превърнало в плът, е изпълнението на едни думи

на Исус, където Той каза:

“Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва; думите,

които съм ви говорил, дух са и живот са...” 73

Забелязваш ли, че плътта нищо не ползва от думите на Исус? И може

ли завесата между теб и Бог да я ползват думи, които са изговорени, за да

премахнат завесата и Бог да стане явен в живота ти? Няма ли тогава да се

получи вътрешно духовно противоречие?

72 (2 Коринтяни 11:3)
73 (Йоан 6:63)
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От една страна - плътта нищо не ползва от Божието, но от друга -

простира ръце, за да ползва всичко от Божието.

Да, братко! Така се получава. И когато плътските умове на мнозина

човеци вземат духовното от Евангелието и го обърнат на плътско, тогава

дяволът има изобилен материал за строене на крепости, предразсъдъци и

предубеждения. Така завесата става не просто още по-плътна, но направо

непреодолима.

Разбираш ли сега, че в действителност когато е изговарял думите Си,

Исус не е имал предвид отделната човешка плът, но Своето духовно Тяло -

Църквата?

Защото, без съмнение, ти имаш плътски очи, уши и уста, които са ти

нужни, за да приемеш и разпространиш Благата Вест. С очите си ще

прочетеш Словото, а с ушите си ще го чуеш. Тогава с устата си ще го

проповядваш. Значи проблемът не е в твоето тяло и плът. Проблемът не е

и в тялото и плътта на брата ти. Проблемът не е в ничие човешко тяло на

повярвал в Господ Исус Христос, защото това тяло става храм на Святия

Дух.

И да бъде ли Святият Дух противен на храма или храмът противен на

Святия Дух? Къде е тогава проблемът?

Ето къде:

Проблемът е, когато мнозина, водени от плътски страсти, похулят Пътя

на Истината и си натрупат учители за общата плът, която са си създали!

Аз вече разгледах този въпрос, когато говорих за Вавилонската кула и

влиянието на корпоративен дух, но тук ми се налага отново да акцентирам

върху това, защото в действителност Тялото Исус Христово се превръща в

плът точно тогава, когато се изгуби Божият Авторитет, за да се издигне

човешкият. Знай, че винаги, когато човеци се опитат да впечатляват

Небето, то от усилията им ще се ражда по една Вавилонска кула. И това е

така, защото човеците винаги ще искат да си спечелят име. Те никога няма

да работят за издигането на Името Исус, но всякога - за да гъделичкат

егоизма и собствената си праведност. Точно затова Павел предупреждава,

че в Учението на Христос няма нищо човешко, защото ако би имало, то

това учение просто ще е плътско, тоест, противно на Бога. Виж думите му:
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“Защото на човеци ли искам да угоднича сега, или на Бога? Или

искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на човеци, не

щях да съм Христов слуга. Защото ви известявам братя, че

проповядваното от мене благовестие не е човешко; понеже аз нито

от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез

откровение от Исуса Христа. Защото сте чули за някогашната моя

обхода в юдейската религия, как чрезмерно гонех Божията църква

и я разорявах...” 74

Виждаш, че след като Апостолът ти казва какво е благовестието, което

е приел от Исус, той и продължава в духовен контрапункт, за да ни покаже

какъв е бил, когато е угаждал на човеци в обходата си с юдейската

религия.

Така и днес, в духовен контрапункт, чрез обходата си в християнската

религия, мнозина гонят Божията Църква и се опитват да я разорят!

Защо е така?

Много просто. Защото плътта силно желае противното на Духа и Духът

- противното на плътта. Затова запомни:

Религията е най-явното свидетелство и категорично доказателство, че

Христовото Тяло от Дух се е превърнало в плът!

И аз те моля от цялото си сърце да избягаш от предубеждението, че

религията е понятие, визиращо само православието и римокатолицизма.

Така може да са те учили мнозина, но имай вярата да приемеш, че:

Религията е всяко място, където отсъства Божественият Авторитет за

сметка на човешки, плътски и демоничен авторитет!

Плътта затова е плът, защото е плътна. А в плътността се създават

силни връзки между отделните части, които ги държат слепени една към

друга. Така частите стават обвързани. А понятието “религия” в превод на

български е именно това - “обвързване”. Всички в подобно обвързване

губят свободата в Исус Христос, понеже са презрели и Кръвта, с която са

изкупени. Както казва това и стихът от посланието на Павел:

“С цена сте били купени; не ставайте роби на човеци...” 75

74 (Галатяни 1:10-13)
75 (1 Коринтяни 7:23)
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Когато станеш роб на човек, тогава напълно си изгубил спасителната

Сила на Евангелието. Защото човек ще дойде при тебе, ще ти покаже

човешката си диплома, издадена от човешки университети и ще ти каже

човешката си титла, за да те впечатли. Тогава, ако не си укрепен духовно,

ще се поставиш под властта на човеци, заменил Духа на мъдрост и на

откровение за една блудкава плътска теология, която няма никаква сила

да преобрази ума, нито да го спаси, но затова пък може измамно да те

заблуди, за да отпаднеш от вярата в Исус, от духовното Му тяло, като

намериш вяра в човеци и религиозните им общества. Така от всичко, което

Бог ми показа за превръщането на Тялото в плът, аз бях много утеснен.

Тогава паднах пред Бога и Го питах:

“Господи Боже! Кажи ми как да накарам братята и сестрите ми да

разберат дълбочината на онова, което Ти ми откриваш? Как да им обясня,

че ако са в Исус, те са Дух, но не и плът?”

А Бог ми отговори:

“Никога Духът Ми не среща съпротива от Духа Ми. Аз не мога

да се обърна Сам против Себе Си. Аз ви дадох Моето Слово, което е

Меч в ръката на оня, който го притежава. Само и единствено с този

Меч ти можеш да разбереш дали си плът или дух. Мечът на Духа не

може да порази духовните. Той преминава през тях така свободно,

както въздух преминава през въздух. Но когато този меч се забие в

плът, тогава тази плът е ранена. Тя ще охка, ще страда и ще търси

начин да избяга от острието на Меча.

Ето затова ви искам безплътни, истински поклонници, които Ми

се покланят в Дух и Истина! Духовният човек затова е духовен,

понеже е неуязвим от нищо и никого. Той е умрял за света и греха

и животът му е скрит в Мене. Плътският човек затова е плътски,

понеже е уязвим от всичко. Той е забележим за всички демони. Той

е мишена, която винаги може да бъде поразена, защото е плътска.

Той е жив за света и греха и скрит за Моето присъствие, поради

завесата, която си е създал и поради крепостите, зад които е скрит.

Нека духовните си припомнят с какви думи Ми говореше Каин,

когато уби брат си Авел:
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“Наказанието ми е толкова тежко, щото не мога да го понеса.

Ето, гониш ме днес от лицето на тая земя; ще съм скрит от Твоето

лице; и ще бъда бежанец и скитник на земята; и тъй всеки, който

ме намери, ще ме убие...” 76

Разбираш ли, че когато някой е скрит от Лицето Ми, то това е по

причина на плътта?

Защото някога именно плътта в Каин роди завист, а завистта

роди убийство. Затова приемете острието на Духа Ми, Мечът на

Духа Ми, Който е силен да разруши всяка завеса между Мен и вас,

всяка плътност, която пречи на вас да стигнете до Мен и на Мен да

стигна до вас. Защото животът ви на земята е място на избор. Избор

между две поколения. Поколението на първият Адам и поколението

на последният Адам. Поколението на пръстния или поколението на

Небесния. Поколението на плътта или поколението на Духа...”

По-ясно от това, което ми каза Бог аз не мога да запиша в тази книга.

Затова приеми думите Му. Затова с цялата сериозност се замисли колко

съдбоносна сила е скрита в думите на Павел:

“Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето.

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

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

пръстния, ще се облечем и в образа на небесния. А това казвам,

братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито

тленното наследява нетлението...” 77

Ако Словото ти казва, че плът и кръв не могат да наследят Царството

Божие, то замисли се дали ти си плът и кръв пред Бога. Защото ако си

плът, то е понеже все още си плътски! Защото ако си кръв, то е понеже все

още е нужна много Кръв, за да покрие греховете ти!

Какво ли ще се случи с онези, които при все, че са плът и кръв, не

искат да се откажат от пътя на света и греха?

Нека следващата тема да ти разкрие тоталната трагедия, която ще

преживеят такива.

76 (Битие 4:13-14)
77 (1 Коринтяни 15:47-50)
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6. КОГА ЕДНА ПЛЪТ СЕ ПРЕВРЪЩА В ТРУП?

Отново, за кой ли път, аз ще насоча вниманието ти към Адам и Ева.

Искам да знаеш, че Книгата Битие е Книга на Началата и когато някой

бъде воден от Бога да открива причините и следствията в първите глави на

“Битие”, то такъв е воден от Дух на мъдрост и на откровение. С това не

искам да хваля себе си, но да възвелича Милостта на Бога, която днес

посещава човеците с тази книга. Виждаш какъв е въпросът на тази тема:

Кога една плът се превръща в труп?

Зная, че и сам имаш сила да отговориш на въпроса:

Когато духът напусне тази плът!

Значи, както сам се убеждаваш, има известен период, когато плътта е

все още жива, поради милостта на духа. Той не иска веднага да я напусне,

но й дава шанс да бъде променена. Когато в началото първите човеци

съгрешиха, Бог каза на Адам:

“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...” 78

Тези Господни думи имаха своето естествено продължение и развитие.

Бог виждаше ефекта на грехопадението от началото до края. Затова в един

малко по-късен момент Той заяви:

“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...” 79

Както сам виждаш, основната причина, за да прекрати Бог връзките

между духа и плътта е скрита в блуждаенето на човека. Блуждаене, което

го показва пред Лицето на Бога като плът.

Знаеш ли какво е блуждаенето?

Това е съществуване без ясен смисъл, без прицел и посока. Това е

блъскането и завличането от всеки вятър на учение. Бог ще наблюдава

известно време това блуждаене и накрая ще прекрати взаимоотношенията

78 (Битие 3:19)
79 (Битие 6:3)
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между духа и плътта. А сега те моля да имаш вярата да приемеш, че когато

Бог обеща такава съдба за човешкия дух и плът, то подобна съдба има и в

отношението между Святия Дух и Христовото Тяло, понеже това е Тялото

на Човешкия Син. Бог няма винаги да търпи нечестието, което мнозина

проявяват в Тялото Му и затова ще дойде миг, когато Духът Му ще напусне

онези части от Тялото, които не са дух, но плът. Словото ясно ти показва,

че Бог е намерил начин да проверява кои части от Христовото Тяло се

покоряват на Христос и кои - на света, човешките авторитети и дявола.

Ето кой стих действа за съдба в Църквата, ако и мнозина просто да го

игнорират и да не му обръщат внимание:

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

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

истината, а са имали благоволение към неправдата...” 80

Най-естественият копнеж за плътските ще бъде този да повярват

лъжата, понеже същата тази лъжа няма да изисква от тях да се съразпнат с

Исус. Тази лъжа измамно ще ги успокоява, че е самата истина. Тази лъжа

ще ги издигне на постове и ще им даде награда в този живот. Тази лъжа

ще ги поквари в сърцата им и те - ако и видимо да са в Църквата,

невидимо вече ще са във властта на дявола. Нека това не те плаши, но да

изостри бдителността ти. Защото Грабването на Църквата, което може да

се случи вече във всеки миг, не е гаранция, че всички ще бъдат участници

в него. Нещо друго каза Исус:

“Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият

се оставя. Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а

другата се оставя. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще

дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако домакинът би знаел

в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му

подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато

го не мислите, Човешкият Син иде...” 81

Какъв ли ще да е този другият, който се оставя? Каква ли ще да е тази

жена на мелницата, която пропуска мига на вечността? Какви ще да са

онези, които спят тогава, когато Сатана подкопава духовните им устои и
80 (2 Солунци 2:11-12)
81 (Матея 24:40-44)
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ограбва от събранията им Силата на Евангелието? Какъв ще да е този час,

когато мнозина изобщо не мислят за Исус? И най-вече - какво ще да е това

тяло, което не участва в грабването, нито пък наследява обещанията на

Божието Слово?

Сам разбираш, че такова тяло не може да е живо. Такова тяло е труп.

Такова тяло е лидер на отстъплението. Такава църква отдавна е влюбена

не в Исус, но в човека-Антихрист. Затова Бог ще направи така, че всяка

влюбена невяста да намери любимия по сърцето си.

В тази тема искам да ти дам някои най-важни белези, с които да

разграничиш плътта от трупа, защото ако в плътта все още има някаква

надежда, то в трупа няма никаква надежда. Защото, ако в плътта Духът

все още се движи, макар и наскърбен и натъжен, в трупа няма никакво

Присъствие от Духа.

Първото, което искам да знаеш, е, че всеки извършен грях намалява

Присъствието на Божия Дух. Грехът е свидетелство, че между теб и Бога

няма допирни точки, но има разминаване между твоето намерение и

Неговото намерение, между твоите дела и Неговите дела. Това, естествено,

не бива да ни плаши, защото имаме Ходатай пред Отца и Неговата Кръв е

силна да покрие греховете ни. Но не в това е проблемът.

Проблемът е имаме ли все още нужда от Неговата Кръв!

Знаеш ли, че всяко тяло има нужда от кръв? Няма Живот в Тялото, ако

няма Кръв. Ето защо Христовото Тяло винаги има нужда от Кръвта на Исус.

Благодарение на тази Кръв то е чисто, умито, издигнато в позиции над

дявола. Апостол Йоан ти казва това много ясно:

“Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в

нас. Ако изповядваме 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 Бог лъжец, и Неговото слово не е в

нас...” 82

Дяволът се плаши най-много от Кръвта на Исус. Ето защо първото

нещо, което лукавият ще направи в отстъпилите църкви, е да им внуши, че

нямат нужда от Кръвта на Исус. Затова запомни:

82 (1 Йоаново 1:8-10)
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Първият белег на отстъпилата църква е тщеславието или упованието в

собствената праведност, която няма нужда от Кръвта на Исус!

Божието Слово те учи, че в кръвта е животът ти. И ако някъде я няма

Христовата Кръв, то там го няма и Христовият Живот. В това отношение

прицелът на дявола е не просто да я няма Кръвта на Исус.

Нещо повече! Нека ти предам думите, които ми каза Бог:

“Исус проля Кръвта Си за вас и вие винаги се нуждаете от

Неговата Кръв. Само че в мнозина тази Кръв не действа, понеже те

не знаят как да я усилят, за да усетят Животът, скрит в нея. Затова

кажи на всички християни, че не ще могат да почувстват Кръвта на

Исус, ако нямат Сърцето на Исус!

Всяка кръв търси своето си сърце. Така и Кръвта на Исус търси

Сърцето на Исус.

Имате ли вие Сърцето на Исус?

Имате ли Любовта на това Сърце?

Защото само с такова Сърце ще усетите и Кръвта.

Защо когато мнозина викат към Мен да ги поръся с Кръвта на

Исус не искат от Мен да им дам Сърцето на Исус? Или такива

мислят, че Кръвта е нужна само за греховете им? Тялото Христово

само поради греха ли има нужда от Кръв? Не е ли Кръвта, която го

снабдява, която го храни, която го пълни с Живот от Живота Ми и

Дух от Духа Ми?

Истинските свещеници на Моя Син Исус знаят силата на Кръвта,

защото имат Сърцето Му. Истинските свещеници никога не забравят

Словото Ми, което казва за Исус:

“Защото с един принос Той е усъвършенствал завинаги ония,

които се освещават. А и Святият Дух ни свидетелства за това;

защото след като е казал: – “Ето заветът, който ще направя с тях

след ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в сърцата им,

и ще ги напиша в умовете им”, прибавя: “И греховете им и

беззаконията им няма да помня вече”. А гдето има прощение за тия

неща, там вече няма принос за грях. И тъй, братя, като имаме чрез

кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището, през новия
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и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч, плътта

Си, и като имаме велик Свещеник над Божия дом, нека пристъпваме

с искрено сърце в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест

и с тяло измито в чиста вода...” 83

Ако Кръвта на Исус ви усъвършенства и освещава, то да

заживеете ли живот без Кръвта или живот на грях за очистване от

Кръвта? Защо когато Кръвта ви дава новия и живия Път мнозина от

вас предпочитат стария път на смъртта и беззаконието? Такива не

показват ли, че нямат Сърцето на Исус, а колко по-малко - Кръвта

Му?”

Аз не искам никой да се намери като съд за изливане на Божията

болка, защото тя е страшна и не може да се понесе. Аз искам, братко мой,

да внимаваш на словото в тази книга, понеже то е заредено със съдба от

Исус.

Дотук ти разбра първият белег на отстъпилата църква - липсата на

Христовата Кръв. Всяка липса на кръв винаги ще превърне тялото в труп.

Нека сега да продължа към втория белег. Ако се върнеш в началото на

тази книга, ти ще видиш как Бог проведе с мен един разговор. Разговор, в

който Той ме попита кое е ужасното в състоянието на един парализиран

човек. И там ми каза:

“Парализата е болката да знаеш, че имаш тяло, но да не можеш

да разчиташ на него! Парализата е най-острата болка за духа,

защото при все, че духът е жив, тялото е мъртво. То повече не иска

да слуша волята на духа...”

Опитай се да си представиш това! Църква, която повече не иска да

слуша Волята на Бога.

Какво ли Христово тяло ще е тази църква? Не е ли труп? И кога една

църква не желае да слуша Волята на Бога?

Ето и отговорът:

Всяка църква, която знае Волята на Бога, но не живее по Волята на

Бога, съгрешава самоволно и се превръща в парализирано тяло, което е

обречено да стане труп!

83 (Евреи 10:14-22)
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Защо е така? Ето защо:

“Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали

истината, не остава вече жертва за грехове, но едно страшно

очакване на съд и едно огнено негодуване, което ще изпояде

противниците...” 84

Забележи цитирания стих!

Знаеш ли какво значи в някоя част на Христовото Тяло да не е

останала жертва за грехове?

Това значи, че такава част е останала без Христовата Кръв, защото

именно Кръвта на Исус е жертвата за греха.

А сега си представи може ли една част от Тялото да живее без Кръв?

Забележи и другото, което е важно.

Знаеш ли какво значи някой да съгрешава самоволно?

Това значи такъв да се откаже от Божията Воля и да приеме в сърцето

си покорството на друга воля.

Но коя ще е тази друга воля, ако не е волята на дявола?

Защото днес самоволното съгрешаване е най-разпространеният грях

всред вярващите.

Защото когато Бог казва: “Даром сте приели, даром давайте!” Той

изявява Волята Си. Но мнозина съгрешават самоволно и продават Неговото.

Защото когато Бог казва: “Не си прави кумир и не му се кланяй!”

Той изявява Волята Си. Но мнозина превръщат в кумир присъствието на

света и наричат общенията си със светски термини, като конференции,

семинари, сесии и други.

Защото когато Бог казва: “Да нямаш други богове, освен Мен!”

Той изявява Волята Си. Но мнозина се кланят на бога на собствения си

стомах и превръщат среброто и златото в бог.

Защото когато Апостол Павел казва: “Дано Бог и Отец на нашия

Господ Исус Христос ви даде Дух на мъдрост и на откровение да Го

познаете...” той явява Съвършената Божия Воля, свързана с познаването

на Бог. Но мнозина се кланят на бога на теологията, на светския прочит на

Словото, на речниците, конкордансите, дипломите и университетите.

84 (Евреи 10:26-27)
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Какво да кажем на всичко това?

Не докарват ли тези поклони към света безсилие в Тялото на Исус?

И не се ли превръща тогава това тяло в труп?

Нека Святият Дух те докосне и убеди в сериозността на това, за което

ти говоря, а за повече насърчение виж как Апостол Петър говори за

влиянието на света в Църквата и за всички, които са били победени от

мръсните светски принципи:

“Те са безводни кладенци, мъгли тласкани от буря, за които е

запазена мрачна тъмнина [до века]. Защото, като говорят с надуто

празнословие (ето ти ефекта от теологията и всяко човешко зубрене на

Словото) те с разтленността подмамват в плътските страсти ония,

които едвам избягват от живеещите в заблуда. Обещават им свобода,

а те сами са роби на разврата; защото от каквото е победен някой,

на това и роб става. Понеже, ако, след като са избягали от

светските мърсотии чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса

Христа, те пак са се сплели в тях и остават победени (от желанието

да обличат общението си и приемат в обходата си светските модели), 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 света 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...” 85

Братко мой, Словото на Бог не може да се наруши. Ти или ще го

приемеш или не. Но в двата случая то стои.

Забелязваш ли, че от каквото е победен някой, на това и роб става?

Нека разширя тази библейска истина:

От каквато воля е покорен някой, то и неин изпълнител става!

Каква ще е тогава тази воля, която накара много църкви да се

харесват на света? Не трябва ли една Невяста да иска да се хареса на

Младоженеца си? И когато една църква не желае да отхвърли светските

85 (2 Петрово 2:17-22)
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принципи на общение, забогатяване и корист, то можеш ли в такава да

видиш Волята на Бог Отец?

Не! Нека не се заблуждаваме!

Защото това, което днес се случва, Бог ми откри като най-голямата

ампутация (тоест, отрязване на телесни органи) в Тялото на Христос.

Знаеш ли какво става, когато една част напусне Тялото?

Става това, че тя напуска не само Тялото, но и Духа, Който животвори

Тялото. Тогава тази част се превръща в късче мъртво месо. Месо на някой

човешки авторитет, бил той цар, стотник, хилядник.

А сега отвори “Откровението на Йоан”, за да видиш от какво е съставен

трупът на човека-Антихрист, тоест, отстъпилата църква. Идва един миг,

когато войските на звяра Антихрист ще кръстосат мечовете си с Небесната

войска на Господ Исус Христос. Тогава Бог ще заповяда изтреблението на

отстъпилата църква и ще изпрати ангел посред Небето, който ще извика:

“Дойдете, събирайте за великата Божия вечеря, за да ядете

месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и месата

на коне и на ония, които яздят на тях, дори месата на всичките

човеци, свободни и роби, малки и големи. И видях звяра и земните

царе и войските им събрани да воюват против яздещия на коня и

против Неговото войнство...” 86

Днес е време и сега е час, когато трябва в сърцето си да си зададеш

най-съдбоносните въпроси на живота си:

Към какво се стреми сърцето ми? Дали към Живота в Тялото на Исус

Христос или към месата на отстъпилите църкви? Дали към Авторитета на

Разпнатия и Възкръсналия или към авторитета на хилядници, стотници,

теолози, професори, магистри, доктори, месии, лъжепророци, банкери,

бизнесмени и търговци?

И ако си сигурен, че сърцето ти търси Волята на Бога, Живота на Бога,

Кръвта на Бога, Сърцето на Бога, Любовта на Бога, Светлината на Бога, то

отърси прахта от нозете си и влез с чиста вяра в невидимата Христова

Църква, която познава Исус и Той също я познава.

86 (Откровение 19:17-19)
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Отхвърли всяко общение, в което се презира Кръвта на Исус поради

тщеславие и собствена праведност! Отхвърли всяко общение, в което се

презира Волята на Бога за сметка на самоволно съгрешаване.

Отхвърли трупа и намери Живото Тяло!

Амин и Амин!

А колкото до това как да го направиш, то следващата последна тема

ще ти разкрие стъпките към Живота на Бога.
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7. ОТНОВО СКРИТИ В БОГА

(ПЪТЯТ ОТ СЪЖИВЛЕНИЕТО ДО ВЪЗКРЕСЕНИЕТО)

Знаеш ли кога един човек показва, че е движен от Бога и не напуска

Пътя на Христос?

Това е, когато въпреки всичките си духовни успехи и победи не

престава да уповава на Божията Милост.

Ние всички имаме толкова голяма нужда от Милостта Божия. Ето защо

в тази последна тема аз искам да ти дам изходен път, ако евентуално

словото на тази книга те е изобличило и ти си видял, че имаш нужда от

коригиране и поправление. В мнозина от нас живее по един блуден син и

Милостта на Отца за този син е много голяма. Когато грехът и покварата се

настанят в сърцето на човека, става така, че този човек бавно и сигурно

започва да умира. Той преживява духовна деградация и накрая намира

съдбата си всред кучета и свине, готов да се храни с рошковите, които им

се подхвърлят.

Днес има амвони, които са станали фабрики за рошкови. Някакво

жалко, суетно и лишено от Святия Дух слово се излива към сърцата на

вярващите и те го ядат, просто защото няма друго по-добро...

Това е гадно!

Гадно дотолкова, щото човек наистина трябва да предпочете да излезе

от духовната кочина на светските църкви и да предприеме онова духовно

пътуване и завръщане, което направи и блудният син. Той не остана да се

храни в кочината. Той си спомни, дълбоко в сърцето си, че някога е

излязъл от Дома на Баща си и закопня да се върне при Него.

Аз много пъти съм изпадал в ужас от мисълта къде се намират днес

мнозина. Тогава съм ги посочвал и съм питал Бога:

“Господи, виж ги! Не е ли страшно състоянието им? Има ли надежда за

тях?”

И винаги в ума ми се е намирал стихът от “Евреи”, който казва за

отстъпилите:
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“Защото за тия, които веднъж са били просветени, и са вкусили

от небесния дар, и са станали причастници на Святия Дух и са

вкусили, колко е добро Божието слово, още са вкусили и от великите

дела, които въвеждат бъдещия век, а са отпаднали, невъзможно е

да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори

път в себе си Божия Син и Го опозоряват...” 87

Нямащ Божият поглед аз в себе си решавах, че това е стих, който е

своеобразен некролог на отстъпниците. Но Отец ми каза друго:

“Това не е некролог на отстъпниците. Той може да стане такъв

некролог, но все още не е. Ако Исус ви се откри като Възкресението

и Животът, то Той има Силата да възкресява и възвръща към Живот

дори и онези, които са убити от дявола. Забелязваш ли, че в стиха

от “Евреи” се казва:

“...невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние,

докато разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват...”

Духовният смисъл, в който е употребена думата “докато” иде да

ти покаже, че става дума “до този момент”. До момента, в който

някой разпъва Исус в сърцето си, той не може да се обнови пак и

доведе до покаяние. Но ако този някой престане да разпъва Исус в

сърцето си, то и моментът на разпъването се е прекратил и за онзи

човек става възможно да се обнови пак и доведе до покаяние. Не е

ли притчата за блудния син най-чудесното доказателство за Моята

Милост?”

“О, Господи!” - казах аз:

“Значи докато човек е все още жив на земята, той има шанс да

направи своя избор!”

“Точно така е! Всеки блуден син може да се върне при Мен, ако

има силата чистосърдечно да извика:

“Съгреших против Тебе и Небето и не съм достоен да се нарека

Твой син!”

Проблемът не е в това, че някой ще счете себе си за блуден,

защото самият факт, че се е счел като такъв показва действие на

87 (Евреи 6:4-6)
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Моята Истина в сърцето му. Проблемът е, когато мнозина блудни

синове се имат за праведни и считат рошковите си за Манна и

кочината си за Храм. Но Аз не ти давам Словото Си за тях, а по-

скоро за онези, които са уловени от тях. Те са скъпоценните за

Мене и Моята Милост ще стои върху тях, докато все още има

надежда и благовремие...”

Сега разбираш ли, братко колко голяма е Божията Милост?

Нека ти разкрия тук двата етапа на тази Милост:

Първо: Етапът на съживлението

Второ: Етапът на Възкресението

А сега да започна с първият етап. Това е етап, свързан със съживяване

на трупове. Ако случайно надникнеш в реанимацията на спешно отделение

в болницата, ти ще видиш, че там има пациенти, които са в кома или в

клинична смърт. Такива се нуждаят от съживление. Някои от тях са на

системи, други - на изкуствено дишане, а на трети се прави електрошок за

връщане на сърдечната дейност. Изобщо - съживлението е най-активната

операция на Божията Милост. И когато една църква преживее съживление,

тя се радва и наслаждава на Живота на Бог, Който се е върнал в нея.

Само че тук вече има проблем!

Какъв е проблемът?

Ето какъв: Чуй Божиите думи, които бяха в сърцето ми, когато

разсъждавах върху съживлението:

“В пациента ли е причината, че е съживен или в Оня, Който е

имал Милост и Добра Воля да го съживи? Може ли полумъртъв

пациент да плаща каквато и да било цена за съживление? Не е ли

такъв пациент ни жив, ни умрял, а колко по-малко - способен да

извиква съживление за себе си?

Кажи на братята и сестрите си, че единствената причина за

съживлението не се намира в Църквата, но пред Трона Ми. Защото

пред Трона Ми стои Кръвта на Исус и Той е Ходатаят, Който извиква

съживление в онези църкви, които са погълнати от света.

Каква е тогава тази хвалба? Какъв е този религиозен патос, в

който мнозина изпадат, като казват:
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“Преживяхме съживление!”

И какво като сте преживяли съживление? Дотам ли стигна

Тялото на Сина Ми, че да се радва, когато е било върнато от

покварата на света и греха?

Аз не ви съживявам заради самото съживление! Животът след

съживлението струва повече от самото съживление!

Ти би ли се хвърлил под първия автомобил на улицата, ако

само допреди три дни си бил в реанимация и току що излизаш от

болницата? Ти би ли си казал:

“Чакай сега да се хвърля под колелата на този автомобил,

защото е чудесно, когато някой ме съживява!”

Не би ли направил друго, а именно - да размислиш и да си

кажеш:

“Трябва да живея така, щото никога повече да не се нуждая от

съживление!”

И ако би си казал така, то нозете ти не ще ли се стремят към

Вечния Живот, Който Исус ви дава? Вечният Живот не затова ли е

Вечен, понеже не се нуждае от съживление?”

“Боже мой! Естествено, че бих търсил Вечният Живот!”

“Да, но Вечният Живот не може да се намери чрез съживление!

Съживлението е основата, тласъка, който ти трябва да вземеш

и да продължиш, докато намериш Вечния Живот. А за неговото

получаване ти ще преживееш не съживление, но Възкресение...”

“Как тогава да постъпя, Господи?” - попитах отново аз. А Бог отговори:

“Направи духовно пътуване към Мен чрез пътя, който ти остави

Апостол Павел в “Ефесяни”. Така със сигурност ще разбереш, че

съживлението ти дава Сила да извървиш пътя от Йордан до Голгота.

Но там, пред Голгота, цената е съвсем друга и Плодът - Вечен

Живот!”

Нека сега, братко мой, да ти покажа това духовно пътуване, за да

разбереш към какво те призовава Бог.

Ето какво заявява Павел за всеки от нас:
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“И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления

и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят,

по княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в

синовете на непокорството; между които и ние всички сме живели

някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на

плътта и на помислите, и по естество сме били чада на гнева, както

и другите…” 88

Сега забележи много внимателно, че Бог ни съживява не когато сме

много достойни и плащащи цена, но когато сме мъртви от престъпления и

грехове, защото сме ходили според вървежа на този свят и сме наричали

общението си със светски термини и сме го обличали със светски дух.

А така сме изпълнявали волята на плътта.

На коя плът? На нашата лична ли?

Не, но волята на плътта, в която се е превърнало онова духовно

Христово Тяло, което е трябвало да бъдем.

Не е ли това заключение мое произволно тълкуване?

Не е братко мой!

Защото виж и прочети последното, което казва Павел:

“...и по естество сме били чада на гнева, както и другите...”

Виждаш, че освен нас, Павел визира и “другите”.

Кои са тези другите?

Естествено - светските човеци, на които сме заприличали и ние,

когато не сме пожелали да вършим Божията Воля, но волята на света. Ето

защо целият този стих на Павел говори за Божията Милост която съживява

църквите, а не света.

Нека следващият стих от Павел те убеди именно в онова, което ти

казвам. Защото Павел вече говори за Божията милост към вярващите:

“Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с

която ни възлюби, даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията

си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени)...” 89

88 (Ефесяни 2:1-3)
89 (Ефесяни 2:4-5)
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Виждаш как в скоби Павел е отбелязал, че това е слово, обърнато към

спасените.

Защо към тях?

Естествено защото е възможно да се върнат назад, към измамата на

греха и света.

Бог ни съживява заедно с Господ Исус Христос!

Бог връща в събранията ни Присъствието на Святия Дух!

Това е чудесно!

Но Божията Воля за нас е да бъдем докрай последователни в прочита

на тези Павлови думи. Защото в следващия стих Павел вече не говори за

съживление, но за възкресение:

“...и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни

места, в Христа Исуса...” 90

Сега виждаш ли колко съвършена е Волята на Бога?

Воля - да бъдем скрити в Него!

Воля - да бъдем с Исус в Небесни места!

Воля - да участваме в Неговия Живот, в който няма и сянка от покварата

на света, нито лъх от тъмнината на греха.

Защото само така ще превъзмогнем на отстъплението, което днес

дяволът инжектира в сърцата на мнозина.

Аз нямам друга молитва за теб и друго видение за живота ти, освен

молитвата и видението, с което, паднал пред Трона на Отца, се моля за

теб:

“Господи, Отче мой! В Името на Исус Христос Те моля да посетиш моя

брат, който сега завършва прочита на тази пророческа книга. Аз се моля,

Боже, да го опазиш от духа на отстъплението и да му дадеш да преживее,

както Твоето съживление, така и духовното възкресение!

Аз се моля, Господи, да го изведеш с мощната Си ръка от всяко място

на вавилонско робство и гнет и да му дадеш в сърцето да не се страхува от

слугите на нечестието! Аз се моля, Господи, да го заредиш с Огъня на Исус

Христос, който да го гори вечно и да не го оставя, докато не попадне в

Съвършения Ти план за живота му!

90 (Ефесяни 2:6)
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Нека Твоите думи, Отче, които Ти ми даде да изявя в тази книга, бъдат

Живот от Живота Ти и Дух от Духа Ти за прочитащия тази книга, защото

зная, че Волята Ти е да не умре и ни един от малките!

Аз вярвам, че точно сега Ти отговаряш на молитвата ми и отдавам

Славата за написването на тази книга единствено на моя Господ Исус

Христос, Който е Ходатаят за всяка секунда от живота ми пред Теб и Твоят

Трон! Амин и Амин!”

От Името на Господ Исус Христос те моля да дадеш тази книга за

прочит и на други братя и сестри, като нито за миг не се уплашиш от

човешко или демонично гонение!

Авторът
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