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НЯКОЛКО ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ

Винаги, когато четях Евангелието, за дълго време спирах в размисъл

върху притчата на Исус за Божието Слово. Представях си как Той - Сеячът

на Словото - е взел в ръката Си моето сърце и пълни плодоносната почва

на вярата с отбрани животворни семена. С тази представа четях, четях,

четях. Сърцето ми искаше колкото е възможно повече семена, за да се

запълни празнотата, останала от стария начин на живот.

Минаха месеци, минаха години... И изведнъж от почвата на сърцето ми

започнаха да покълват боговдъхновени истини. Великата и невидима Сила

на Христос беше дала кълн и растеж на всичките Му семена.

Така, в желанието ми да бъдат благословени максимален брой хора, с

Божията Благодат написах тази книга.

Нека семената в нея да бъдат за ваша сърдечна полза, а плодовете -

Съвършен Път за християнска реализация!

Сеячът на Словото ще ви говори чрез тези страници!

Доверете Му се!

Авторът
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Колко много слово има в живота ни. Слово от книги, вестници,

списания, радио, телевизия. Слово от нашите приятели и колеги. Слово,

писано или изговаряно от нас самите. Както въздухът, водата и храната са

жизнено необходими за телесното ни естество, така словото е необходимо

за духа и душата на човека. Всяко слово се ражда като следствие от

някаква причина и има свой естествен първоизточник. Многообразието на

живота предполага и многообразие на словото. Има слово за история и

култура, за морал и политика, за наука и техника, за религия и философия,

за спорт и реклама. Има слово за всяко нещо под слънцето. Писано или

говоримо, това слово играе първостепенна роля за изграждането ни като

личности, в словесното общуване помежду ни, в знанието и познанието за

действителността, която ни заобикаля.

Като личности, надарени с разум и съвест, ние сме забелязали колко

различно може да бъде словото. Вечно или преходно, велико или жалко,

мъдро или простовато, отровно или животворно, словото привлича сърцата

ни и ние общуваме с него. Мнозина от нас ежедневно хранят душите си със

слово, което е суетно, чиято стойност е с твърде ниска цена. Сигурно

имаме и поуки от това, например, поговорката за непотребност:

“Като стар, прочетен вестник...”

Слово, което остарява за един ден? Това ли е словото, което ни е

необходимо? Истината е, че съдбата на по-голямата част от словото, с

което общуваме в света, е винаги една и съща:

Да събира прахта по библиотечните лавици, да се връща на вторични

суровини или да се складира в дълбоките резервоари на паметта ни.

Сърцата ни не могат да се напълнят със суетното слово, което предлага

светът. Колкото и да се “храним” с романи, вестници, филми, новини или

радиопредавания, то всичката им информация, целият им вътрешен заряд,

се оказват неспособни да запълнят дълбокия вакуум в сърцата ни. И в

повечето случаи следствието на светското слово не е добро и плодоносно,

но ограбва душите и умовете ни, сее смъртоносни семена и подкопава

духовните ни устои.
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В настоящата книга ни предстои да общуваме със Слово, дошло от

Вечността и написано, за да ни подготви и заведе във Вечността. Това е

Словото като Глас на Твореца Бог, като общение с Господ Исус Христос, и

като Сила, способна да промени нашите сърца и умове, нашето мислене,

говорене и действие. С две думи - нашият живот.

Преди две хиляди години Исус дойде на този свят, за да изпълни

написаното от Бога Слово, свързано със Спасението на човешките души.

Божият Син дойде, за да ни примири с Небесния Отец и да покрие

греховете ни със Святата Си Саможертва. Христовият Живот, Смърт и

Възкресение са послания от Бога до всяко човешко сърце. През тези

двадесет века Вестта за Исус премина неподвластна на времето, защото

Святият Дух на Всевишния я бе превърнал в Слово, в Евангелие, достъпно

за душите на всички човеци. С Благата Вест за Господ Исус Христос

Божията Воля посещава всяко човешко поколение, за да отсее от него

Верните и праведните и да прибере в обиталищата на Вечния и Свят Дух

онези, които повярват в Божия Син и бъдат преобразени от Словото Му.

В Своите притчи нашият Господ описва Словото Си като семена, които

попадат в личността на повярвалия човек. В зависимост от това къде

попадат семената и как се грижим за тях, се определя по-нататъшната им

съдба. Дяволът мрази всяко семенце от Божието Слово и обект на неговата

яростна съпротива са хората, които са чули и повярвали на Вестта за Исус

Христос. Някои човеци задушават Божиите семена, като се подлъгват от

светските примамки и съблазни. Други пускат корен, но са краткотрайни,

защото при гонение от нечестивия отпадат от утвърждаването си.

Но трети? Трети приемат Словото с пълна вяра и то се вселява в тях

богато, за да извика в съществуване мощен духовен растеж и съвършено

изявени плодове. Исус ни предупреждава:

“Всяко растение, което Моят небесен Отец не е насадил, ще се

изкорени...” 1

Ако нещо не е насадено от Бог, то непременно е резултат от отровните

семена на лукавия. Резултат, чийто край ни показа Исус:

“...а плевелите са чедата на лукавия...” 2

1 (Матея 15:13)
2 (Матея 13:38)
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Целта на всеки плевел е да задушава всичко Свято и истинско, да

потиска растежа на благородните въжделения и стремления. Ето защо, ако

искаме да имаме успешно противодействие на тези плевели, е нужно добра

да усвоим и познаем Божиите семена, за да можем да растем, въпреки

съпротивата на Злото.

По своята същност семената, които получаваме от Божието Слово, са:

Знание, Познание, Разум, Мъдрост и Трезвеност.

В първата част на тази книга аз ще разгледам семената, с които Исус

пълни сърцата ни и тяхното животворящо действие и ефект върху живота

ни, а във втората част ще разгледам плодовете, с които Отец прославя

Името на Сина Си и Божието Царство.

Вярвам, че настоящите разсъждения ще допринесат за духовното

утвърждаване на всеки, който с вяра приема Христовите истини.

Нека Господ Исус Христос ви направи плодоносни и силни!

Амин и Амин!
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ПЪРВА ЧАСТ: СЕМЕНАТА ОТ ИСУС

1. СЛОВОТО КАТО ЗНАНИЕ

“Господи, Ти Си сторил добро на слугата Си според Словото Си.

Научи ме на добро разсъждение и знание, защото аз повярвах

Твоите заповеди...” 3

Знанието е първото семе, което получаваме от Божието Слово, след

като бъдем спасени, призовани и новородени от Святия Дух. Това Знание

ни е нужно, за да се освободим от лъжите, на които е робувало нашето

мислене и е бил заложник нашият ум. Същността на Знанието е защита,

защото неговото усвояване прави ума ни внимателен и съобразителен.

Божието Слово определя жаждата ни за Знание, като духовен прозорец,

зад който се наблюдават и осъзнават невидимите духовни реалности.

Искам да осъзнаете това и да го запечатате в умовете си, защото ще

откриете прозореца като символ на жажда за Знание по страниците на

цялата Библия. Ако отворим “Притчи Соломонови” ще се вдъхновим от

духовната опитност, която ни дава Соломон, като разкрива как Бог го води

по пътеките на Знанието. Ето какво заявява Божият мъдрец:

“Понеже като погледвах през решетките на прозореца на

къщата си, видях между безумните, съгледах между младежите

един млад, безумен човек...” 4

Соломон не би получил Знанието за духовното блудство, ако не беше

гледал през прозореца на дома си, но понеже гледа през него, то и

Божията Истина го посещава в ден и час, за да му разкрие определени

духовни реалности. Всеки от нас има по един духовен прозорец и Исус

желае да проникне през този прозорец със Светлината Си. Отново Соломон

ще ни каже в “Песен на песните” какво е желанието на Божия Син:

3 (Псалом 119:65-66)
4 (Притчи 7:6-7)
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“Ето, стои зад стената ни, гледа в прозорците, надзърта през

решетките...” 5

Духовният дом на човек е така устроен, че винаги има място, откъдето

да влиза Знанието, Божието Знание. И това място е прозорецът. Бог иска

нашите прозорци да бъдат обърнати към Истинското Слънце, Което дава

Светлина, топлина и Спасение. За да получим Знание, ние трябва да

отворим страниците на Библията и с молитва към Бога да започнем да я

четем. Тази молитва отговаря на това, че вече сме застанали на прозореца

и каним божествения Дух на Мъдрост и Откровение към сърцата си.

Първата промяна, която Словото ще направи в сърцата ни, е да премахне

фактологичната нагласа на ума ни. Ако досега сме възприемали знанията

като факти за едно или друго явление, същност или природно развитие на

нещата, то Знанието от Словото е Сила, която трябва да усвоим.

Бог не ни дава Знанието, за да расте нашият интелект или да

повишаваме образованието си, но:

За да се утвърди нашата вяра в Исус Христос!

Вярата е тази, с която ще изпитаме истинността на Знанието, за да

получим пълно и превъзходно общение с Божията Благодат. Знанието,

което получаваме от Святия Дух, е предназначено за осъзнаване на

мястото ни в духовния свят, за осъзнаване на властта и наследството,

които имаме в Името на Исус Христос. Те повишават и духовната ни

ефективност в битката срещу силите на Злото.

Днес повечето хора робуват на безплодното знание, усвоено в света.

Ако тръгнем по улиците и анкетираме човеците с въпроса:

“Знаете ли кой е Исус Христос?”

- то несъмнено в повечето случаи ще получим утвърдителен отговор.

Да! Хората знаят за Исус Христос! Чували са за Него! Но тяхното знание е

безплодно. Техните прозорци са с дръпнати завеси. Те искат завесата да

им говори за Светлината, а не Светлината да им говори сама за Себе Си.

Те имат знание, което не се е съединило с вяра!

Знание, което не е докоснало сърцата им!

5 (Песен на песните 2:9)
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Светското знание прилича на примера с онзи нещастник в пустинята,

който знае, че само на крачка от него има Извор със Спасителна Жива

Вода, но въпреки това човекът страда и умира от жажда. Той знае за

Извора, но не прави крачката към Него. И това е така, защото не е

позволил на Извора да говори за Себе Си, а е приел друг да го информира.

Моля ви, запомнете:

Насаждането на фактологично възприемане в умовете на хората е

сатанинският контраудар против Знанието от Бога!

Ние ще видим Личността на Господ Исус Христос, записана във всички

реномирани речници и енциклопедии. Ние ще видим Живота Му, записан

там от “А” до “Я”.

Но доколко този факт ще се свърже със Спасението на света? Доколко

Знанието за Божия Син е променило онези, които са го положили в

енциклопедии?

Задавам тези въпроси, за да разберем, че единствено с вяра в

евангелската вест за Исус Знанието за Него се превръща в Спасителна

Сила!

Абсолютна същност на Знанието е Истината, която е Христовият поглед

и коментар за всичко и върху всичко. Знанията, получени от общение с

Библията, може да са много, но събрани заедно те образуват Истината.

Най-важното им качество е тяхната освобождаваща Сила. Исус казва в

тази връзка:

“Ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и

ще познаете истината и истината ще ви направи свободни...” 6

Няма по-разрушаваща дяволските дела Сила от Истината. Ето защо

желанието на дявола винаги е било да изпреварва Истината, тоест, да сее

лъжи и заблуди там, където Истината не е дошла или не е усвоена.

Дяволът обича да извращава Знанието от Библията и да крие неговата

велика стойност. Той се стреми да облича в тайна всяка истина, която е

смъртоносна за царството му. Така Сатана проявява същността на своето

коварство, която е като печат на неговата активност срещу Знанието от

6 (Йоан 8:31-32)
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Бога. Ето какво откровение е дал Христовият ангел на Апостол Йоан за

сатанинската активност:

“И на челото й имаше написано това име: Тайна; великий

Вавилон, майка на блудниците и гнусотиите на земята…” 7

Да превръща Христовия Живот в мистика, в забулени догадки, в тайна

-  това е програмата-максимум на Сатана. Ние ще открием свидетелството

за неговите стремежи, когато видим как светските човеци определят

Живота на Исус. За тях делото на Спасителя е табу, забранена територия

на мисълта, изградена в продължение на векове от религиозните демони

на Луцифер. Вечерята, на която Исус прогласи Истината за Своята мисия и

Живот, автоматически бе обявена за мистика, за “Тайна вечеря”, с цел -

човеците, за които Исус проля Кръвта Си, никога да не дръзват да

разберат Истината. Така в сърцата на мнозина религиозният демон шепне:

“Щом вечерята на Христос е тайна, то ти ли си този, който ще дръзне

да я разкрива? Не ти е работа да се ровиш в тайни, нито пък имаш право

на това! Не предизвиквай Бог с високоумието си, за да не бъдеш наказан!”

Подобни внушения спират достъпа на Светлината и така мнозина

нямат дори сила да отворят “Евангелието от Йоан”, за да разберат, че

Христовата вечеря е най-явното нещо там, записано в цели пет глави.

Друг обект на дяволска активност са хората, които имат някакво

знание за духовните реалности, но нямат вяра в Истинския Бог. Тогава

тяхното знание така умело се фалшифицира, че се превръща в окултизъм,

в мъгляви предположения за нещо неразбираемо и сложно.

Кой казва, че Исус е сложен?

Исус никога не е бил сложен!

Апостол Павел говори за “простотата и чистотата”, която дължим на

Христос, а не за дълбоката Му неразбираемост и сложност. Има друго

нещо. Другото е това, че сложни понякога стават нашите пътища за

общение с Бога, понеже ни се противи нечист дух, който поставя всякакви

прегради и бариери, за да затормози нашето разбиране и възприемчивост,

за да изгради неправилен фокус към “друг Исус”, “друг дух” и “друго

благовестие”.

7 (Откровение 17:15)
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Онова, което ще отвори сърцата ни за Знанието от Божието Слово, е

вярата в Исус. Затова има нещо, което искам да знаете.

Запомнете долното изречение:

Дяволът може да скрие знанията, но той не може да скрие Божията

Благодат!

Ако вярата ни е истинска, то умът ни ще бъде облечен в присъствието

на Святия Дух. Присъствие, което ще ни даде сила, за да изградим “града

на хълма...”, а:

“Град, поставен на хълм, не може да се укрие...” 8

Друга същност на Знанието от Божието Слово е неговото свойство да

ни приближава към Бога. В това отношение има известно развитие в

християнина, развитие в неговите знания от Бога. Има знания за плътта,

знания за душата и знания за духа. Знанията за плътта са просто знания.

Човек отваря Библията, чете я и запомня съдържанието й. Това е знанието

за плътта. Соломон казва за това следното:

“...много четене е труд на плътта...” 9

Това знание не може да ползва вярващия. То е само сигнал да

продължи да общува с Библията, понеже Божията Воля не е в плътското,

но в духовното общение. Така, след продължително и усърдно общение с

Библията човек получава друг вид Знания, които са за душата му. И тези

Знания Божието Слово определя като Просветления. Просветлението вече

е не просто знание, но действие на Святия Дух, Който свързва определени

знания от знанията за плътта и ги пълни с Небесно потвърждение и

пълнота, така щото християнинът вече притежава не просто отделни щрихи

от духовните реалности, но вече напълно изградена картина. Има една

занимателна игра, която се нарича “пъзел”. Вие със сигурност сте я

виждали. Това са отделни късчета от една цяла картина, които трябва да

се подредят по правилния начин, за да се получи картината. Е, имайте

разбирането, че знанията за плътта са именно такива късчета, от които

вярващият, общувайки със Святия Дух, в един миг нарежда картината.

Тогава идва огромно удовлетворение в сърцето, защото Просветленията са

свидетелство за активно действие на Святия Дух в сърцето на човека, за
8 (Матея 5:14)
9 (Еклесиаст 12:12)
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“обратна връзка” от Небето, за пълно благоволение от Господ Исус върху

сърцето на вярващия. Такива са Просветленията.

Ето, че идва ред на най-голямото благоволение от Бог върху човека.

Това най-голямо благоволение е когато Бог вземе сърцето ти и ти се открие

по свръхестествен начин, като ти даде във видение не земния поглед към

Небето, но Небесния поглед към земята. Чак тогава християнинът получава

Дух на Мъдрост и Откровение. Откровението е върхът на Знанието и негова

стопроцентова реализация в сърцето. Апостол Павел казва за това в

“Ефесяни”:

“...непрестанно благодаря Богу за вас и ви споменавам в

молитвите си, дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният

Отец, ви даде Дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете...” 10

Но как да стигнем до Откровението? Как да платим цената, така щото

Бог наистина да ни говори и да ни се открива?

Отговорът на тези въпроси се крие в третата същност на Знанието, за

която ще говоря сега. Тази трета същност на Знанието е неговата

задължителност. Знанието от Бога задължава онзи, който го получава. То е

равносилно на това, щото един родител да даде парички на детето си. В

зависимост от това как ще използва малкото парички, които е получило от

родителите си, детето ще получи и повече от тях. Вие не бихте дали на

детето си десет лева, когато то не се е научило какво да прави с един лев.

Така и Бог няма да ни даде Откровение за Себе Си, ако е видял, че

Знанията и Просветленията не са изградили у вярващия покорно,

чувствително и послушно към Гласа на Святия Дух сърце.

Отново повтарям, че Знанието задължава. Вярвам и съм убеден, че и

до днес Апостолите на Исус Христос са обект на благородна завист от

мнозина. Техният пример ни насърчава и вдъхновява и ние си казваме:

“Апостолите наистина бяха блажени…”

Но как Исус направи блажени последователите Си? Какво условие им

постави? Нека го прочетем:

“Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате...” 11

10 (Ефесяни 1:16-17)
11 (Йоан 13:17)
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Яков и Йоан, Петър и Павел, Филип и Вартоломей, имаха много Знание

от Бога, но само неговото изпълнение и живеенето на онова, което им

говореше Господ, донесе блаженство на душите им. Всяко Знание от

Словото е стълбичка, на която с вяра можем да се качим и приближим

повече до Исус. Тогава Знанието претърпява една своеобразна промяна, за

да се превърне в нещо, за което ще разсъждавам във втората глава.
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2. СЛОВОТО КАТО ПОЗНАНИЕ

“И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брата си, и да

казват: Познайте Господа; защото те всички ще Ме познават, от

най-малкият до най-големият между тях, казва Господ...” 12

Чудесно е, когато нашето Знание се превръща в Познание. Знанието

разширява мирогледа ни, но Познанието увеличава позициите ни. Искам

да направя това по-ясно и разбираемо с един пример. Едва ли има човек,

който да не знае, че Еверест е най-високият връх на земята. Ето едно

знание, което не може да се отрече, защото е истина. Мнозина са хората,

знаещи, че Еверест е първенец всред планинските върхове. Но ако на тези

хора бъде зададен въпросът:

“А познавате ли връх Еверест?”

- то едва ли някой би отговорил утвърдително. Трябва да имате

невероятен шанс да попаднете на алпинист, изкачвал този връх, за да

чуете отговор:

“Да!”

Така разбираме, че хората знаят за Еверест, но не го познават, тоест,

никога не са дръзвали да го изкачат, като приемат предизвикателството на

ледените страховити зъбери! Така проумяваме колко огромна е разликата

между Знание и Познание. И докато светските знания са нещо, което не

ангажира знаещия с нищо повече от факта на знанието, то Знанията от

Библията са стъпала, на които трябва да стъпим с духовните си нозе,

тоест, не само да знаем за Исус, но да познаваме Святата Му Личност и

Вярността Му върху всичко, което е обещал и изговорил.

Исус изрече велики думи, които искам да прочетем, за да ни въведат в

темата:

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

преминат...” 13

12 (Еремия 31:34)
13 (Матея 24:35)
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Христовите думи не са само Знание, защото ако бяха само Знание,

щяха да преминат, тоест, да бъдат забравени. Думите на Спасителя стоят

вечно, защото са живи, тоест, водят човека до Познание и Съвършено

общение с Бога. Аз се учудвам, но е факт, че голяма част от християните

знаят за Исус, но не Го познават. Има хора, които рецитират дълги пасажи

от Библията и са станали своеобразни енциклопедии в знанията си, но пак

не познават Исус. И тази тенденция е нещо, което Христос е предвидил и

забелязал, че ще се случва. Затова Той е категоричен по въпроса с

Познанието и Неговите думи са генерално предупреждение за Църквата:

“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 направихме много велики дела? Но тогава ще

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

които вършите беззаконие…” 14

Ако ние не познаем Исус, то и Исус няма да ни познае! А да познаваш

Божия Син не е нищо друго, освен с пълна вяра да извикаш действието на

Святия Дух за потвърждение на Христовите думи и знания! Именно така

даваме възможност на Исус да ни познава, защото, превръщайки Знанието

в Познание, влизаме в лични отношения с Пастира на нашите души.

Библията е духовна стълба към Небето. Давайки възможност на човеците

да познават и разбират Словото Му, Бог ги прави господари над света,

демоните и техните обстоятелства. Всяко стъпало от тази стълба се

превзема с вяра. Вяра, че Знанието от Исус е Истина, която непременно

действа и се реализира в живота ни. Разбира се, не всичко е лесно.

Знанието от Исус е духовно и само духовното в нас съумява да го усвои и

осмисли. Спасителят казва:

“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...” 15

Оня, който истински е отворил сърцето си за вяра в Бога, никога не

оставя Знанието да си остане Знание, но го превръща в Познание. Огромно

е Христовото благоволение върху онези, които Го познават. Затова семето
14 (Матея 7:22-23)
15 (Йоан 6:63-64)
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на Знанието ни се дава с една единствена цел - да покълне, тоест, да се

превърне в Познание. Като обобщение в края на тази глава искам да

завърша с точните думи на Всемогъщия Йеова. Божии думи за християнска

дързост и насърчение:

“Така казва Господ: Мъдрият да не се хвали с мъдростта си,

силният да не се хвали със силата си, и богатият да не се хвали с

богатството си; но който се хвали, нека се хвали с това гдето

разбира и познава Мене, че съм Господ, Който извършвам милост,

правосъдие и правда на земята; понеже в това благоволя...” 16

Разбрали в какво благоволи нашият Господ, нека ежедневно се

стремим да познаваме Волята Му. Само така Библията, като вдъхновено

Божие Слово, наистина ще се превърне в Живот за нашите души и сърца.

Живот в пълноценно общение и познаване на Господ Исус Христос.

16 (Еремия 9:23-24)
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3. СЛОВОТО КАТО РАЗУМ

“...чрез Твоите правила станах разумен; затова мразя всеки

лъжлив път...” 17

Третото важно семе, което Исус ни дава чрез Словото Си, е Разумът.

Той е ключовото проявление на Божията Благодат в живота ни. За Исус е

от огромно значение да бъде осветено мисленето ни и да бъдат поставени

в душите ни онези верни стражи, които да ликвидират още в зародиш

всяка гибелна и отровна мисъл.

Нашето плътско естество има нужди и стремежи, за които информира

духа ни и получава позволение, тоест, тласък на волята, която ще ги

удовлетвори. Така плътта ни активира ума, тоест, способността да мислим

и разсъждаваме, и в сърцето ни се раждат мисли и намерения от най-

различен вид и порядък - да се нахраним, да се облечем, да отидем на

разходка, да слушаме музика и други подобни. Осъществявайки желанията

си ние реализираме нашите мисли. Това чудесно взаимодействие между

духа и тялото е дадено и заповядано от Твореца, но от грехопадението на

Адам и Ева и до днес има два фактора, които са смъртоносни за човешката

личност.

Първият фактор: Действието на греха, който живее в нас чрез всяка

страст и похот.

Вторият фактор: Действията на дявола, който перфектно е овладял

лостовете за подклаждането на плътските и душевни желания, тоест,

съблазните и изкушенията на земното битие, както и произтичащите от тях

болести, страдания и всякакво зло.

Когато повярваме в Исус, Бог ни прощава греховете и ни показва Пътя

към Спасението. Път, свързан с изпълняването на Христовите заповеди и

пълноценно общение с Божието Слово и Дух. Тръгнали по този Път, ние

започваме постепенно да осъзнаваме колко пагубни са последиците, които

грехът е наслоил в мисленето ни. Ден след ден и месец след месец нашето

противене на греха спира смъртоносната инерция на навиците и страстите.

17 (Псалом 119:104)
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За да се противим на греха ни е нужна сила. Това е силата на нашата

вяра в Исус и Присъствието на Святия Дух, което воюва с демоничните или

плътски внушения. Така умът, облечен с Божията Благодат, се превръща в

Разум, тоест, мисловна конфронтация с дявола и позиция против греха,

съблазните и позивите на плътското естество!

Разбирате ли, че умът е една способност, докато Разумът – друга?

Умът е способност да се разсъждава, докато Разумът – способност да

се побеждава.

Ето затова Разумът е възможен само в Господ Исус Христос, защото

неговата същина е противене на Злото. В “Книгата Йов” можем да прочетем

интересно определение за разума:

“Отдалечаване от злото, това е разум...” 18

Ние можем да се отдалечаваме от Злото, само, ако му се противим,

защото то е близо и винаги иска да ни превземе. Естествено е и светът да

си създаде гледна точка за разума, свой удобен вариант за него, но това в

никакъв случай не е Разумът, който Бог желае да притежаваме. В “Притчи

Соломонови” е записано:

“Няма мъдрост, няма разум, няма съвещание против Господа...” 19

Ако светът и неговите тресавища са против Господа, ако политиките и

ученията му са против Истината, то за какъв разум в света може да става

дума?

Разумът е извисено състояние на ума, свързан с познание за Силата на

Святия Дух, свързан с мисли, родени от вярата в Исус Христос и Словото

Му! Оня, който не вярва в Бога, не може да извиси ума си. А в желанието

си все пак да опита, прегръща дяволския фалшификат на Разума -

високоумието. Последното е най-големия враг на Разума. При него мислите

нямат потвърждение от дела, така че превишават сърцето и възможностите

на онзи, който го употребява. С една дума - високоумието е примка, която

се затяга около сърцето на грешника с цел да го задуши в гордост и

себелюбие. Като противовес на тази дяволска активност Апостол Павел ни

съветва:

18 (Йов 28:28)
19 (Притчи 21:30)
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“Не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на

скромни неща...” 20

Така разбираме, че скромността е придатък на Разума и естествена

почва за неговото усвояване. Тя е най-успешното лекарство за болния от

високоумие. Разумът от Господ Исус Христос ни е даден с една единствена

цел:

“Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да

познаваме истинния Бог...” 21

Именно Разумът е този, който чрез силата на вярата превръща Знанието

от Словото в Познание. Най-трудната битка, която Разумът води, е на

територията на нашето мислене. Там изкушенията влизат в двубой с

убежденията и разумът трябва да бъде много силен за да победи. Така с

всяка победа ние покоряваме плътската си природа дотогава, докато

мислите от сърцето станат чисти и богоугодни.

Разумът е воюващата Мисъл в нашата личност. Мисъл, която разбива

сатанинските внушения и побеждава греха и светските зависимости. Най-

желателно състояние за Разума са мислите, родени от Божията Благодат.

Това ние усещаме като Благоразумие. Самото съчетание между Благост и

Разум показва, че движещите сили на Разума са Любовта и Милостта,

добротата и жертвоготовността, тоест, всичко, което е плод на Святия Дух.

За да се превърне Разумът в Благоразумие е нужно той първо да се справи

с проблема за греха и едва тогава да послужи по съвършен начин на

Божията Воля. Исус има специални планове за всеки един от нас. Неговата

Воля определя силата на Благодатта върху сърцата ни и нашите служения.

Ето защо ние трябва да имаме едно ново отношение върху Божието Слово,

понеже - вътре - в страниците на това Слово ще намерим своето призвание

и утвърждаване. Нужно е Разумът да следва Личната Воля на Исус, като

ежедневно търси от Святия Дух своето място в духовния фронт. Идва един

миг, когато Бог е показал на Разума духовните реалности и пътят, който да

следваме. Тогава в нас се е родило ново духовно състояние, наречено

видение.

Видението е Божия програма пред нашия разум!
20 (Римляни 12:16)
21 (1 Йоаново 5:20)
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Програма, която той ще следва до край!

Видението е нашето самоопределяне в духовния свят!

За да осъзнаем Божията програма е нужно да отърсим от себе си всяка

неувереност и лично мнение за възможностите ни:

“Изковете палечниците си на ножове, и сърповете си на копия;

слабият нека каже: Аз съм юнак!” 22

Дяволът никога няма да се съгласи, че сме силни. Той ще ни

преследва със съмнения или угнетяващи мисли, за да забави, ако е

възможно, реализацията на видението ни.

Ще му позволим ли да направи това?

Не! Божието Слово ни показва духовния отпор срещу сатанинските

атаки. Този отпор е твърдостта.

Искам да знаете, че твърдостта не се дава!

Твърдостта се изгражда!

Кога ще изградим твърдост в душите си?

Отговорът е:

Когато се осланяме не на човешката си слабост, а на Божията Сила!

Нека да очистим мисленето си! Нека да вникнем в дълбоките думи на

Апостол Петър:

“Ето, възлюбени, пиша ви това второ послание; и в двете

събуждам чрез напомняне вашия чист разум…” 23

Христовият Апостол ни напомня, иска да ни събуди. Петър иска в

нашето мислене веднъж завинаги да се възцари чистият Разум, Умът на

Святия Дух, който побеждава навсякъде и във всичко, който избистря

съзнанието ни, за да прозрем колко силен и благословен може да бъде

животът ни за Исус Христос. Ние трябва да престанем да се съобразяваме с

човека в нас и да разберем какво желае Бог в нас! Защото, ако с човешки

усилия и мислене можем и постигаме някакъв относителен напредък, то

колко повече с Божията Мисъл ще вървим напред. Забележете живота на

Авраам! Той имаше огромно изпитание в живота си. Той трябваше да

принесе сина си Исаак в жертва. И когато малкото момче попита баща си

къде е овенът за всесъжението, Авраам му отговори:
22 (Йоил 3:10)
23 (2 Петрово 3:1)
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“Господ ще промисли!”

Виждате ли какво осланяне има Авраам в Ума на Святия Дух?

Виждате ли каква вяра има в очакването на Авраам?

Той се отказа да мисли по човешки и остави Бог да мисли вместо него.

Именно това е чистият Разум, за който ни говори и Апостол Петър! Това е

Словото като Разум, който получаваме с вяра в Исус! Истинските мисли в

Божиите очи са воюващите мисли, които побеждават греха и дявола! А те

са такива, само, ако са облечени в Божието Слово!

Апостол Петър е разбрал колко голяма и велика е силата на Разума и

затова ни е насърчил в посланието си:

“И тъй, понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие

със същата мисъл, защото пострадалият по плът се е оставил от

греха, за да живеете през останалото в тялото време, не вече по

плътски страсти, а по Божията воля...” 24

Въоръжен е онзи човек, на когото му предстои сражение. И на нашия

Разум му предстои същото. Това е битката с плътското мислене, за да може

то да пострада, да се свие и никога повече да не вземе контрол върху

сърцето ни. Само така Словото, тоест, Божията Воля, се превръща в Разум.

Има две най-опасни клопки за Разума. Това са идолопоклонството и

суетата. Първо ще се спрем на идолопоклонството, понеже то е по-

характерната изява на дявола против християните.

Какво е идолопоклонството?

Това е въоръжаване на разума с одухотворени по човешки материални

стойности, които не струват нищо в битката срещу дявола, но самите те са

белег за демонично надмощие и власт! Вместо с вяра човек да отиде в

присъствието на Божията Слава и Сила и оттам да се бие с духовното

нечестие, то много често, робувайки на сетивата и страстите, религиозният

християнин разменя Славата на Бога за плътска символика, за да си спести

разпъването на плътското естество и да “върви” към Исус с цената на

компромиса - като Го нарисува и предпочете общението с идола пред

животворната връзка със Спасителя.

24 (1 Петрово 4:1-2)
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Това е смъртоносна клопка за разума. В нея той отстъпва място на

фанатизма и религиозните чувства! Точно за това недвусмислено ни е

предупредил Апостол Павел:

“Като се представяха за мъдри, те глупееха, и славата на

нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен

човек, на птици, на четвероноги и на гадини…” 25

Злото има много проявления и едно от тях е да убива вярата, като я

задуши с идоли. Ако Разумът не може да се пребори с идолопоклонството,

той вече не е Разум, но нещастен религиозен ум, послушен на плътските

страсти и демонични внушения!

Нека се научим да бдим и пазим непокътнати сърцата си от подобни

сатанински стратегии. Нека знаем, че спектърът на идолопоклонството е

много по-широк и не можем да го свързваме само с иконите или ваяните

идоли. Апостол Павел говори, че идолопоклонството е размяна на Божията

Слава срещу образи. Всеки образ изгражда някакъв авторитет сред

поклонниците си. Той може да бъде икона, но също така може да бъде

сребролюбие, смъртен човек, философия, светски поглед върху Библията и

други подобни. Това ни дава знанието, че всеки авторитет, който измества

Авторитета на Исус Христос, Святия Дух и Бог Отец, е идол, и онези, които

му се покланят, са идолопоклонници!

Втората клопка за Разума е суетата.

Как да разбираме това?

Естествено е, че в земното битие ще имаме много трудности. Липсата

на дом или финанси, работа или благополучие, е причина хората да

активират мисленето си за преодоляване на пречките и трудностите.

Борбата за насъщния хляб е най-забележимото нещо в света. Всеки иска

някак си да се устрои и да посреща бъдещето спокойно и без сътресения.

Безспорно е, че лишенията и мизерията, безпаричието и липсата на

перспектива, са злини, против които човек също проявява своя разум.

Но дали този разум винаги съвпада с Божията Воля?

Няма нищо лошо в това да живееш щастливо и Бог е съгласен с

правото ти на щастие. Нещо повече - Той те прави истински щастлив. Само

25 (Римляни 1:22-23)
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че в преследването на щастието някои изгубват крайната цел - вечност с

Господ Исус Христос. Дяволът умее да лъже хората и да ги примамва в

своите пътища. Това той прави най-успешно. Мнозина са хората, които

преследват изпълнението на своите плътски желания. Има и такива, за

които злото приключва с разрешаването на житейските им проблеми и те

забравят откъде и накъде са тръгнали, за да останат закрепостени в суета

на някоя гара, заети с преследване на собственото си благополучие. Не

разбирате ли, че в ръката на Сатана, освен бич, има и златна каляска?

Когато той не може да ви спре с гонение, ще опита с благополучие... Искам

да знаете, че суетата блокира болката за изгубените души и гладът за

проповядване на Евангелието. Тя прави човек да изгуби Разума, понеже в

сърцето му е натегнало житейско удоволствие. За подобни хора Исус

казва:

“Те вече са получили своята награда...” 26

Получихте ли вие вашата награда?

Или все още я очаквате с вяра при Второто завръщане на Исус?

Изпитвайте сърцата си с тези въпроси, за да разберете състоянието на

вашия Разум. Направете го днес и сега, за да ликвидирате на точното

време суетата и вашият Разум отново да стене “неспокоен” в съвършения

смисъл на думата.

Суетата е клопка, но Христос ни е дал Светлина, за да я забележим

отдалеч и да предпазим нозете си от нея. Той ни казва:

“И тъй, не се безпокойте и не думайте: Какво ще ядем? или:

Какво ще пием? или: Какво ще облечем? (защото всичко това

търсят езичниците) понеже Небесният ви Отец знае, че се нуждаете

от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата

правда; и всичко това ще ви се прибави...” 27

Нека бъдем като пътници, които преследват и се надяват на крайната

гара от маршрута, а не на междинните. Така в живота ни винаги ще има

изобилие от Бога.

Разумът е съвършено проявление на Божието Слово в сърцата ни. Той

винаги извиква огромно удовлетворение в Божието Сърце. Разумните човеци
26 (Матея 6:5)
27 (Матея 6:31-33)
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живеят в Присъствието на Всевишния и остават недосегаеми от Злото.

Разумните никога не остават в отбранителна позиция. Те всякога атакуват.

Ето защо чрез Разума става пълноценна реализацията на Божията Воля в

света.

Нека прегърнем Разума в нашия живот на вяра. Така пътят ни, начертан

от ръката на Спасителя, ще следва винаги посоката, изречена от Соломон:

“За разумния пътят на живота върви нагоре, за да се отклони

от ада долу...” 28

28 (Притчи 15:24)
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4. СЛОВОТО КАТО МЪДРОСТ

“Потвърди словото Си към слугата Си, което ще води към страх

от Тебе...” 29

Темата за Мъдростта винаги е била пробен камък за тълкувателите й и

мнозина са се спъвали в опитите си да я изразят или определят. Затова аз

не се наемам и не претендирам за пълна изчерпателност върху нея. Онова,

над което искам най-много да се съсредоточим, са плодовете на Мъдростта

и предпоставките за активната й сила.

Има само една истинска Мъдрост и тя е от Господ Исус Христос. Всички

останали мъдрости, които можем да срещнем като провокации в света, са

сатанински упражнения в завоалирано лукавство. Дали ще бъдат Ведите,

като извори на източната мъдрост, или пък произхода им ще търсим в

Конфуцианството, те всички носят подписа на онази категория говорители

на Сатана, за които Исус каза:

“Всички, които са дошли преди Мене, са крадци и

разбойници...” 30

Преди години този стих леко ме е обърквал, понеже съм приемал не

духовната, а по-скоро - историческата му стойност. Казвах си:

“Господи, Мохамед дойде след Тебе, и толкова секти също, но за тях

нищо не казваш, понеже говориш само за онези, които са дошли преди

Тебе...”

Всъщност - Исус много добре го е казал:

Всички, които са дошли преди Него в сърцето на човека, са крадци и

разбойници! Защото, когато дойде Той, след Него вече не може да дойде

никой!

Възможно е някой да възрази:

“Не са ли достатъчно много примерите, че християни отпадат от вярата

и отиват към други богове?”

Ще отговоря така:

29 (Псалом 119:38)
30 (Йоан 10:8)
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Това, че някой е отпаднал от вярата, означава, че Христос никога не е

влизал в сърцето му. Може да е надничал, да го е докосвал, но не е

влязъл... Когато Христос влезе в сърцето на човека, тогава Божията

Мъдрост покрива това сърце като щит и то никога вече не напуска Пътя,

Истината и Живота. Вярвам, всички се убеждават колко е важно да

приемем Словото като Мъдрост.

Нека продължа нататък. Няма религия, която да не е положила като

фундамент и съответната дежурна философия. Сатана се е постарал да

създаде достатъчен брой “мъдрости”, с цел, когато проявяват избираемост

между единствената Божия Мъдрост и останалите фалшификати, човеците

трудно да намерят Пътя на Вечното Спасение. В своето послание Апостол

Яков ясно ни говори за двата вида мъдрости, като казва:

“Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез

добрия си живот, с кротостта на мъдростта. Но ако в сърцето си

имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете

против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна,

животинска, бесовска; защото гдето има завист и крамолничество,

там има бъркотия и всякакво лошо нещо...” 31

От думите на Христовия Апостол разбираме, че бъркотията и лошите

неща се явяват като следствие на бесовската мъдрост! Нека се запитаме:

Кой е първият паметник, който дяволът съгради с мъдростта си? Няма

ли това да е място, където се е появили бъркотия и лоши неща?

Библията документира първия сериозен опит на сатанинската мъдрост,

свързан със строежа на една кула в един град, който впоследствие беше

наречен “Вавилон”. В смислов превод името “Вавилон” означава “бъркотия”.

С това име Бог веднъж завинаги определи сатанинската мъдрост, която има

за цел да разрушава връзката между човека и Бога.

Знайте, имайте разбирането, че мъдростите на дявола търсят само

един ефект - духовен хаос пред човешкото сърце, което в собственото си

объркване и блуждаене да стане пленник на заблуда!

Ето защо в посланието си Апостол Яков продължава с думите:

31 (Яков 3:13-16)
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“Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после

миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове,

примирителна, нелицемерна...” 32

В тези стихове, като че ли е казано всичко. В тях лъха Божията Любов

в противовес на разрушителните дяволски тенденции. Божието Слово

докарва в сърцата ни естествен стремеж към богоугодност. Действието на

този стремеж се състои в упражнение и тренировка на свободната ни воля

да бъде в съгласие и хармония с Божиите закони. Мъдростта е онова

съобразяване на сърцето ни с Божията Воля, при което взимаме възможно

най-правилното решение или реакция в дадена ситуация!

Има някои най-важни принципи на Мъдростта, които ние трябва да

познаваме, за да сме сигурни, че тя ръководи живота ни. Соломон ни е

оставил безценни съвети за постигане на Мъдрост. Той ни казва:

“Страх от Господа е начало на мъдростта...” 33

От тези думи е видно, че началните стъпки по пътеката на Мъдростта

са свързани с придобиването на страх от Господа. Понятието “страх”, което

сме усвоили в света, напълно контрастира на страха от Господа. Ние

никога няма да си натопим и крайчеца на крака в река, пълна с крокодили,

защото имаме естествен страх от тях. Имайки същата логика би трябвало

никога да не влезем в църковно събрание и да слушаме проповеди, защото

ни е страх от Бога... Тази съпоставка звучи налудничаво и смешно, но я

направих, за да разберем как думите на Божието Слово нямат същото

съдържание и заряд на буквалните си близнаци в света. Затова нека

никога не правим знак за равенство между страх и уплаха, между респект

и ужас. Страхът, за който говори Соломон, е нашето дълбоко преклонение

и благоговение пред Святостта и Авторитета на Бог Отец, респектирането

на нашия ум от Всепроникващия Божия Дух и съобразяването на нашите

мисли, думи и дела пред Онзи, Който се явява техен наблюдател, зрител и

слушател. Така се характеризира началото на Мъдростта.

Следва въпросът:

Как да стигнем до края на Мъдростта, тоест, как да изявим пълнотата

на Божията Воля в живота ни?
32 (Яков 3:17)
33 (Притчи 1:7)
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Когато ежедневно се стремим да вървим с Исус и напълно се доверим

и оставим на Силата на Святия Дух, то стъпваме на границата, зад която

Мъдростта доразвива своето значение за нас. Тогава страхът от Бога губи

първоначалното си внушение върху нас и Словото превръща в Живот

думите на Апостол Йоан:

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

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

усъвършенстван в любовта...” 34

Противоречие няма! Но има развитие в общението с Исус. Тук, в това

отношение, има някои духовни нюанси, които не бива да се пропускат.

Искам да знаете, че ако Божията и дяволската мъдрост си приличат по

нещо, то това е, че в пълнотата и на едната и на другата няма страх от

Бога. Но докато при сатанинската мъдрост липсата на страх е пагубна и

разрушителна, то при Исус тя е естественото ни приближаване до Бога,

дотолкова, че е равносилна на духовно влюбване в Спасителя Христос, на

съвършено доверие между Него и нас. За да ме разберете напълно ще ви

помоля да си спомните думите на Апостол Юда в посланието му към нас,

свързано със служители на бесовската мъдрост:

“Тия са подводни скали, когато пируват с вас в дружелюбните

ви гощавки, и без страх напасват себе си...” 35

Липсата на страх от Бога при бесовската мъдрост е безумие, докато

при Божията Мъдрост е Съвършена Любов. В единия случай е прегоряла

съвестта на човека, а в другия случай е прегорял грехът. Ето защо, ако

трябва да свържем началото на Божията Мъдрост с нейния апогей, този

извод би се предал със следните думи:

Страхът от Господа е нужен на грешника, за да уплаши и изпъди от

него греха, греховните склонности и мисли, но усъвършенстването в

Христовата Любов дава ново измерение на Мъдростта - вместо страх от

Бога - взаимност, доверие и съвършено съгласие с Него!

Бог е нашият Небесен Баща. Той ни е създал. Той ни обича и желае да

бъдем щастливи. Но има ли баща, който да иска детето му да се страхува

от него? Няма ли на този баща да му е по-приятно, ако детето му вместо
34 (1 Йоаново 4:18)
35 (Юда 12 стих)
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страх изпитва доверие и любов към него? Бог ни иска при Себе Си, такива,

каквито Той ни е създал, но не и такива, каквито дяволът ни формира. Ето

затова страхът е начало на Мъдростта. Той има ефект на пресяване и

пречистване на сърцето и ума. Но когато те станат чисти, то няма никакво

основание за страх, защото сетнината на чистотата е благословение, а не

наказание. Със Своето Слово и Личен пример Исус обнови умовете и

сърцата на Своите последователи. Тогава Той им каза:

“Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих…” 36

Към тези чисти хора Господ се обърна и с други думи, които те никога

не бяха чували:

“Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои...” 37

Исус имаше защо да заяви тези думи. Причина за страх в сърца,

осветени и пречистени от Словото, пълни с Божия Мир и Присъствие, не

може да има. Това не означава, че Мъдростта престава да действа.

Напротив - от този момент тя става пълноценна в личността на повярвалия.

Тя се превръща в онова, в което Соломон я определи:

“Тя е дърво на живот за тия, които я прегръщат и блажени са

ония, които я държат...” 38

А сега нека малко да потуша тържествения огън в някои тщеславни

сърца. Искам да знаете, че ние никога не можем да бъдем толкова Святи,

че да не се случи да съгрешим, защото пътят към Съвършенството минава

през сърдечния ни отказ от извършените грехове, от поуката, която сме

извлекли, когато сме ходили по собствените си пътища. Грехът е коварен и

винаги ни дебне, за да ни спъне. Затова се яви Исус Христос, за да носи

греховете ни и да бъде Вечен Ходатай за нас пред милостивия Отец.

Оттук и изводът:

Никога не можем да бъдем толкова мъдри, че да заявим, че сме мъдри!

“Защо не можем да заявим, че сме мъдри?” - би попитал някой. Искам

да отговоря на този въпрос, понеже е един от често задаваните въпроси

без отговор. Като начало нека прочетем коментара, който ни дава Божието

Слово:

36 (Йоан 15:3)
37 (Йоан 15:3)
38 (Притчи 3:18)
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“Видял ли си човек, който има себе си за мъдър? Повече

надежда има за безумния, нежели за него…” 39

Да заявиш, че си мъдър е нещо повече от безумие, както ни убеждава

този стих. Бог изобличава човеците, които робуват на себелюбието и на

тщеславието. А сега да премина към същината на отговора. Преди всичко -

Мъдростта е божествена категория, качество, присъщо на Бога. Да заявим,

че сме мъдри - това значи да направим изповед, че сме божествени. Но

такива ли сме всъщност? Не казва ли Апостол Павел, че:

“...плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито

тленното наследява нетлението...” 40

А Божието Слово казва на друго място и това:

“Кривото не може да се изправи; и това, което е

недоизпълнено, не може да се брои...” 41

Колкото и да се стремим към Мъдростта, ние оставаме недоизпълнени,

поради тленното си естество, по която и причина изповедта, че сме мъдри,

не ни се счита за правда, а за беззаконие. Един живот не стига, за да се

покорят върховете на Мъдростта. Затова нашето дълбоко стремление към

Мъдрост и Святост никога не трябва да отслабва. А то винаги ще бъде

силно, ако Примерът за съизмеримост бъде Исус Христос. Апостол Павел

също ни съветва да се пазим от излишно самочувствие и задоволство:

“...не считайте себе си за мъдри...” 42

Като обобщение на тези разсъждения нека знаем, че:

Мъдростта е хоризонт, в който, ако се взираме, печелим Божието

благоволение, но ако заявим, че сме го стигнали, то вече сме твърде далеч

от него! Силата и трайността на Мъдростта се изпитват в безгрешността на

земното ни битие. Мъдростта се измерва в хармонията между Христовите

заповеди и нашето покорство. Тя е мостът, по който Словото се превръща в

Живот, а Животът се оправдава от Бога.

39 (Притчи 26:12)
40 (1 Коринтяни 15:50)
41 (Еклесиаст 1:15)
42 (Римляни 12:16)
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Неизбежен сподвижник на Мъдростта е Смирението, като единствено

възможно състояние за нейното проявление. Неразривността между двете

отново намираме в Соломоновите притчи:

“Страхът от Господа е възпитание в Мъдрост, и Смирението

предшества Славата...” 43

С нарастването на нашите познания от Божието Слово, нараства и

Смирението. Ако познанията и мирогледът ни са в един тесен кръг, тоест,

ако познаваме преди всичко себе си, собствения си характер и ум, а

нямаме нужното просвещение от Бога, свързано с Неговата Личност, то

нашето човешко “его” ще изпъква в този кръг, като обект, достоен за най-

голяма почит и внимание. Тогава сме в територията на егоизма, където ни

владее един своеобразен егоцентризъм, една любов към самите нас и

сърцата ни не познават нищо по-достойно от самите себе си. Когато

сърцата ни започнат да общуват с Божието Слово и да откриваме в живота

си присъствието на Христос, Неговите велики и благодатни дела, Неговата

изгаряща и преобразяваща Любов, тогава в нас се ражда един естествен

стремеж към почит, благодарение и съобразяване с Христовата Воля.

Колкото по-широк става мирогледът ни и по-големи познанията за Исус,

толкова нашето “его” става по-малко и губи контрола си върху ума ни и

сърцето ни, за да достигнем до онова Смирение, при което не човешката,

но Божията Воля ни движи и ръководи. Естественият процес на смаляване

на нашето “его”, тоест, себеотричането ни в Името на Исус, е Смирението

ни пред Божията Воля!

Друг сподвижник на Мъдростта е искрената Радост. За да я разберете

ще си послужа с един убедителен пример:

Един баща постави еднакви задачи пред двамата си сина. Първият

отиде и извърши бащината си повеля с намусено и мрачно лице, а вторият

- като скочи от радост, и пееше и благодареше на баща си за оказаното му

доверие, също извърши задачата. Въпросът е:

Кой от двамата сина повече е удовлетворил баща си?

Всички виждаме, че това е синът, който с радост е изпълнил бащината

си повеля. Оттук и изводът:

43 (Притчи 15:33)
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Радостта е верен и истински свидетел на Мъдростта!

Моля ви, не превръщайте освобождаващото Име на Исус в религия! Не

превръщайте Благодатта в закон! Един ден всеки ще отговаря пред Отец за

мотивите си в отстояването на Божията Воля. Ето затова търсете Радостта!

Търсете Мира! Търсете Съвършената свобода! Знайте, че като сърдечно

състояние искрената Радост показва съвършени плодове на Мъдростта в

душите ни. Тя е категоричен свидетел, че блаженството от Божието

Присъствие е изпитано по чудесен и неповторим начин от духа, душата и

тялото. Присъствие, което е извикало в съществуване естествен сърдечен

копнеж да ходим с радост винаги и навсякъде с Исус.

В заключение искам да кажа, че Словото като Мъдрост се проявява на

принципа:

“След като поглъщаш, започни да излъчваш!”

Посоката на мъдрите мисли или разсъждения е едно излъчване към

Бога и човеците, едно осъзнаване на Божията милост и дълготърпение,

Святост и справедливост, и едновременно с това – достъпност в Името на

Исус Христос. Мъдростта е дълбок духовен повик, роден чрез Словото.

Повик за вечно движение на волята ни към Лоното на Отца. Нека завърша

с нейните думи, отправени към всички нас:

“Аз любя ония, които ме любят, и ония, които ме търсят

ревностно, ще ме намерят...” 44

44 (Притчи 8:17)
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5. СЛОВОТО КАТО ТРЕЗВЕНОСТ

“Не е за царете, Лемуиле, не е за царете да пият вино, нито за

князете да кажат: Где е спиртното питие? Да не би като се напият,

да забравят закона и да онеправдаят угнетяваните...” 45

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

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

Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина...” 46

“Аз съм Истинската Лоза, и Отец Ми е Земеделецът...” 47 - така

започва една от най-важните изповеди на нашия Спасител. На този свят

Исус дойде като въплътеното Божие Слово, за да ни заведе при Отец, като

промени сърцата и умовете ни с истините на Евангелието.

В тази глава ще разгледам една от най-важните теми, темата за

Виното, като духовен символ на Свещеното Писание, но и като опасен

духовен алкохол. Исус говори за Своето Вино като казва:

“И никой не налива ново вино в стари мехове; инак новото

вино ще пръсне меховете, и то само ще изтече, и меховете ще се

изхабят. Но трябва да се налива ново вино в нови мехове...” 48

Исус дойде, за да проповядва Небесното Царство. Но около Него

имаше предимно стари мехове, пълни със старо вино. Тези стари мехове,

тези човешки умове, подквасени със старото вино на юдейската религия,

трябваше да се превърнат в нови мехове, за да усвоят новото Вино, тоест,

учението на Исус Христос.

Със сигурност всеки един от нас е виждал през живота си пиян човек.

Впечатлението, което най-често оставя пияният, е смесица от възмущение

и съжаление, поради тежкото му състояние на изгубен разсъдък. Тук аз

няма да преследвам нравоучителни беседи за отказ от спиртни напитки, но

ще разгледам духовния еквивалент на пиянството, тоест:

45 (Притчи 31:4-5)
46 (1 Петрово 2:9)
47 (Йоан 15:1)
48 (Лука 5:37-38)
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Как Библията от Слово на Живот може да се превърне в опасен

духовен алкохол!

Вече казах, че Исус дойде със Своето ново Вино, за да го налее в нови

мехове, така щото оня, който пие Христовото вино, да изгуби разсъдъка си

за света, но да го намери преобразен като разсъдък за Божиите неща! Това

е целта на Христовото Вино, тоест, на Неговото учение. Същевременно

Божиите пророци в Стария Завет, както и Апостол Йоан в “Откровението”

говорят за едно друго вино, което е виното на разрухата и унищожението.

Ето как вижда това пророк Еремия:

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

целия свят; от виното му пиеха народите, затова народите

избезумяха...” 49

А сега и коментарът от “Откровение”, тоест, думите на Божия ангел:

“Падна, падна великият Вавилон, който напои всичките народи

от виното на своето разпалено блудстване...” 50

Нека разберем кое е това вино и в какво се състои смъртоносната му

същност. Като обект на наблюдение тук ще поставя най-непримиримите и

зли противници на Христовата мисия – фарисеите. “Свръхерудираните”

религиозни лидери в някогашния Ерусалим имаха претенциите да познават

изцяло Свещеното Писание и да го изследват. Към тях Исус се обръщаше с

думите:

“Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате

вечен живот, и те са, които свидетелстват за Мене, и пак не искате

да дойдете при Мене, за да имате живот…” 51

Фактът, че фарисеите имаха свидетелството за Божия Син и Неговата

мисия и въпреки това не пожелаха Неговото Спасение, показва, че бяха

общували с Библията не за благословение, но за заблуда на самите себе

си. Свещеното Писание не бе преобразило сърцата и умовете им. При тях

Словото се бе явило като духовен алкохол, от който те бяха обезумели и

връх на безумието им бе угнетителният съд, който те скалъпиха против

Божия Син, за да Го разпънат след това на Голготския Кръст.

49 (Еремия 51:7)
50 (Откровение 14:8)
51 (Йоан 5:39-40)
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Тези хора бяха пияни. Лукавият бе опиянил сърцата им и ги държеше

в ръката си. И то не по друг начин, а именно, като бе създал смъртоносни

интерпретации на Свещеното Писание в умовете им. Тази склонност на

дявола да борави с Библията и да я извращава за целите си, е предмет на

настоящата глава.

Аз вече казах, че виното има един по-дълбок смисъл. Смисъл на

учение, което променя сърцата и умовете, като ги прави съгласни и

съпричастни с неговата същност! “Аз съм Истинската Лоза...” - ни казва

Исус. Тези Негови думи несъмнено искат да ни предупредят, че освен

Истинската Лоза, има много други лъжливи лози, и освен Истинското Вино,

има и вино, което убива и разрушава човешкия дух и именно това е виното

на Вавилон.

Нека си послужа с една притча, продиктувана ми от Святия Дух, за да

разберем още по-ясно това:

“Един Стопанин имал обширно лозе. То било насадено от

Неговите слуги. Стопанинът имал и врагове, които по природа били

крадливи. През времето, когато Стопанинът не бил в къщи,

враговете Му влезли в лозето и натоварили толкова грозде, колкото

могли да носят. Занесли гроздето в палатите си и в един дълбок лин

го примесили с отрова. После тъпкали, тъпкали, тъпкали... докато

гроздето се превърнало във вино. Това отровно вино враговете на

Стопанина изнесли по пазарищата, като гръмко извикали:

“Ние сме винарите на великия Стопанин! Купувайте от виното

на великия Стопанин! Идвайте и пийте виното, направено от най-

доброто грозде!”

Хората се тълпели в огромния пазар на търговците, купували

виното, а после го пиели. Скоро целият град се напълнил с пияни и

обречени хора. Разбрал Стопанинът за грозното дело, разгневил се

на коварните крадци и търговци и изпратил Сина Си, за да обработи

лозето и да даде на простолюдието истинско и благословено вино.

Дошъл Синът и цели тридесет години обработвал лозето, като

накрая направил новото вино и го изнесъл на пазара, за да вкусят

от него всички хора. Делото на Сина се сторило много омразно на
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крадците и търговците, понеже така Той изобличавал кражбите им

и отровното им вино, като ги наричал “змии” и “рожби ехиднини”.

Затова много пъти те Го гонели и заговорничели против Него, а

накрая скалъпили и угнетителен съд, където Го обвинили пред

простолюдието:

“Ето Този - крещели те - влезе в лозето на великия Стопанин,

открадна много грозде и днес ви предлага отровно вино, като ви

учи да отхвърляте нашия чуден еликсир...”

“Ето Този - скърцали със зъби мъртвопияни търговци - нарича

сам Себе Си Лозе и твърди, че е Син на великия Стопанин, като

хвърля укор и върху лозето, и върху Стопанина...”

Заблуденият и пиян народ много се разгневил на Сина на

Стопанина и Го осъдил на позорна смърт...”

Така стигаме до отговора на въпроса какво всъщност е виното на

дявола:

Това е религията, тоест, Свещеното Писание, погледнато през призмата

на плътския ум и демоничните внушения със всички, произтичащи от това

последици!

Нека сега да разберем докъде може да ни доведе религията. Бог е дал

на човеците да живеят в свят с три измерения - време, пространство и

материя. Тези измерения са решетките на земното ни битие, с които се

съобразяваме навсякъде. Бог и Неговото Свято Присъствие са четвъртото

измерение. Бог не зависи от времето, пространството и материята, но те

зависят от Него. Вярата в Исус е:

Даденият достъп в четвъртото измерение, в областта на Святия Дух!

Като плод на дявола, религията спекулира с вярата ни, като създава

от трите измерения на нашия живот един опасен затвор, една бариера,

която ни пречи да пристъпим с вяра в Божието Присъствие. Религията ни

закрепостява в триизмерния свят и ни забранява всякакъв достъп до

Божия Дух. Как прави тя това? Ето белезите на нейната активност:

Първо: Религията представя невидимия Бог като подобие на видим и

заставя човеците да се покланят на рисувани с творчески произвол лица

по икони и стенописи. Така тленното измерение на нетленния Бог се
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превръща в бариера за действителното осъзнаване на Божията Личност.

Тези идоли попадат под огромно осъждение от Словото, където за Христос

е казано:

“Когото никой човек не е видял, нито може да види…” 52

След Своето Възкресение и Възнасяне при Небесния Отец, Исус седна

отдясно на Божията Сила, и, обитавайки в непристъпна Светлина, стана

невидим за плътските очи на който и да е човек. Онези, които приемат

образите от иконите за боговдъхновени, манифестират по най-изразителен

начин пълната си духовна неграмотност и непознаване на Божието Слово.

Второ: Религията измества Авторитета на вдъхновеното Божие Слово с

авторитет към канони и към догми, наложени така, че да обслужват

настъплението на религията за сметка на похулената Истина. Към каноните

се прибавя и авторитета на традицията, която има ефект на запечатване

на съответната заблуда, с цел да се вкорени в масовото съзнание като

нещо обичайно и задължително. Така пътят на религиозните човеци отново

си остава път към света, понеже от света, а не от Бога, са всички притурки

към Свещеното Писание, известни като жития и апокрифи.

Трето: С цел да превъзмогне над общението със Святия Дух като

единствен Посредник между вярващите и Христос, религията създава много

посредници - “светии”, като умело тласка заблудените човеци към

молитвено общение с тях, а не със Святия Дух. Сетнината на такова

общение е духовна смърт, защото в основата си това е флирт с религиозни

демони. За онези човеци, които не са сигурни в това, което пиша, са

предназначени следващите думи на един Левиев потомък, който бе водещ

певец при внасянето на ковчега на Завета в Ерусалим. Ето неговите думи,

отправени към Бога:

“Кого имам на небето, освен Тебе? И на земята не желая

никого, освен Тебе...” 53

Вярвайте, че на Асаф можем много повече да се доверим, отколкото на

напъните на хиляда религиозни апологети. Никой друг, освен Бог не може

да бъде посредник на човеците с Исус Христос. И в този случай това е

Третото Лице на Божеството - Бог Святи Дух.
52 (1 Тимотей 6:16)
53 (Псалом 73:25)
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Четвърто: Религията насочва огромно светско влияние в Църквата и

църковно влияние в световните политики. Най-категоричен пример за това

е Римокатолицизмът. Фактът, че неговият престол във Ватикана е със

статут на град-държава, говори убедително колко огромно и силно е

светското благоволение към тази религия и колко властно и дълбоко е

влиянието на Римокатолицизма върху световната политика. В обобщение:

Общувайки с отровното вино на дявола хората стават религиозни, а в

крайна степен и фанатични!

Нека сега нагледно да илюстрирам признаците на пиянството, тоест,

религиозните предразсъдъци. За виното на дявола Словото казва:

“Виното е присмивател, и спиртното питие - крамолник; и който

се увлича по тях е неблагоразумен...” 54

Няма нищо по-естествено и присъщо за религиозния човек от това да

се присмива и създава крамоли. Когато нашият Спасител беше хванат от

стражата на първосвещениците, Той беше охулен и презрян, подиграван и

осмиван именно от тях – жертвите на духовното пиянство. Ето как

религията проявяваше своята нетърпимост към Истината. Тези хора бяха

надъхани и изгубили разсъдъка си, пленени от лъжите на надменните и

високомерни техни вдъхновители – фарисеите. А колко ясно и точно бе ги

определил Исус можем да разберем, като съпоставим два цитата от

Словото. Ето и първият цитат от Христовите думи против фарисеите:

“Змии! Рожби ехиднини! Как ще избегнете от осъждането в

пъкъла?” 55

Исус нарече фарисеите “змии” и “рожби ехиднини”. Ако се опитаме

да разберем първопричината, поради която Той ги нарече така, ще я

намерим в книгата “Притчи Соломонови”, където мъдрецът предупреждава

същата категория люде с думите:

“На ония, които се бавят около виното, които отиват да вкусят

подправено вино. Не гледай виното, че е червено, че показва цвета

си в чашата, че се поглъща гладко. Защото после то хапе като змия,

и жили като ехидна...” 56

54 (Притчи 20:1)
55 (Матея 23:33)
56 (Притчи 23:30-32)
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Няма нищо поразително във факта колко сходни и близки са двата

цитата. С думите на Исус ние дръпваме плътските завеси пред умовете си,

за да стане разбираема Мъдростта, бликаща в Стария Завет. Мъдрост,

която ни показва за какво всъщност вино предупреждава Соломон. Вино,

което превръща хората в змии и ги прави рожби на ехидна. Слуги на

заблудителното учение на религията - ето такива бяха гонителите на

Христос. Защото наистина виното на дявола се поглъща леко и гладко.

Много лесно е да бъдеш религиозен, защото така не се разделяш с

плътското си мислене, нито вдигаш кръста си, за да следваш Божия Син.

Плътта ти е презадоволена от символи и идоли. Но ако опиташ от новото

вино на Исус, то трябва да подготвиш и нов мех за Него, тоест:

Да имаш чисто, вярващо и чувствително към Святия Дух сърце!

Искам да подчертая, че няма никаква промяна в характера на Сатана

от онези времена до днес. А ако промяна има, то тя е, че дяволът е станал

още по-жесток и лукав. Виното на Вавилон охотно се лее по целия свят.

Князът на света е оставил своя лукав печат във всички международни

конвенции:

“Свобода на религиозните убеждения!”

Имайки тази “свобода” мнозина “свободно” тръгват с нозете си по

пътищата на беззаконието. Сатанинските служители свободно продават

отровите си, а излъганите свободно ги пият. Така върху съвременните

фарисеи тегне присъдата и изобличението от Христос:

“Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото море и

суша обикаляте, за да направите един прозелит (езичник, приел

юдаизма - б.а.) и когато стане такъв, правите го рожба на пъкъла два

пъти повече от вас...” 57

Тези думи показват докъде води духовното пиянство, докъде се стига,

ако човек не вдигне кръста си, за да разпъне плътските си помисли, а

предпочита по-широк път за нозете си - пътят на религията.

А сега няколко думи за религиозната реалност в нашата българска

действителност. Привидната хрисимост на българските религиозни водачи

и догматици, както и техният фанатизъм в “правото” им дело, в “правото”

57 (Матея 23:15)
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славене на Бога (православието) приличат на примера с онзи “прозорлив”

богаташ, на когото някой си благовестител казал:

“Покай се, защото Бог ще накаже всяко сребролюбие!”

- на което богаташът отговорил:

“Е, тогава съм спокоен, защото не се интересувам от среброто... Аз

търгувам предимно със злато и скъпоценни камъни. Те са нещо повече от

среброто...”

Така Божиите изобличения срещу идолопоклонството, записани в

Библията, не стряскат особено днешните фарисеи и книжници, защото и

те, подобно на богаташа, не търгуват със сребро, но с онези човешки

души, които са като скъпоценни камъни и злато за Бога. И те, подобно на

богаташа, заявяват:

“Ние сме спокойни, защото сме прави. Наименованието на религията

ни е точно такова - православна. Иконите, свещите, кандилата, панихидите,

литургиите и житията са дошли по канонически ред в църквата и против

тях Бог няма да каже и дума. Всички тези неща са нещо повече от идоли...”

И наистина всички тези религиозни атрибути са “нещо повече” от

идолопоклонство. Защото, ако в стари времена човеците си лееха и

рисуваха идоли, на които се кланяха (като зад тях стояха дежурните

заблудителни демони на Ваал и Астарта) но тези езичници имаха някакво

относително оправдание, поради незнанието си и дяволската тъмнина...

“Ако бяхте слепи, не бихте имали грях...” 58

...то днес отново се изливат и рисуват идоли, които религиозните

човеци наричат “Исус”, “Богородица”, “Свети еди кой си”, и по този начин,

общувайки с абсолютно същите дежурни заблудителни демони на Ваал и

Астарта, хвърлят хула против Святия Дух.

Защо е похулен Святия Дух ли? Отговорът е:

Защото, за разлика от старовременните, които бяха в мрак и незнание,

днешните православни духовници имат Библията, но четат житията и

апокрифите. Имат Евангелията на Исус, но предпочитат “Житията на

светиите”, имат Извора, но предпочитат мътилката, имат изявената Истина

и Дух в Словото, но предпочитат лъжливите страсти на плътската вяра,

58 (Йоан 9:41)
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която според похотта си изиска цял арсенал от “духовни” символи – икони,

свещи, камбани, клепала, раса, кръстове, кадилници, олтари, боя за яйца

и... яйца. До всичко това доведе пиянството онези, които не изпитаха

духовно истинността на своето служение и стоене пред Бога.

Дебрите, в които се загубват религиозните човеци, са нещо много по-

страшно от физическата смърт. Защото има ли нещо по-страшно от това:

Да стоиш само на крачка от Христовото Спасение, обесен с въжетата

на плътската си вяра. Да наричаш с най-живото Име на Исус онова, което

не е Бог, а дърво, метал и боя. Да се взираш в пламъка на свещта, който и

най-слабия вятър ще угаси, със затворено сърце за Огъня, който хиляди

води не могат да угасят. Да наричаш “Отче” фарисея, облечен в черно

расо, а не Господа твоят Бог, препасан със Святост и Светлина.

Опасно нещо е пиянството. Ние трябва да разбираме това. Пияният

човек е лишен от възможността да разсъждава. Мисли не той, а градусът,

който е в него. Пияният върши нещата под диктат и без всякаква вътрешна

опозиция. А когато изтрезнее се удря с длан по челото и възкликва:

“Как съм могъл да сторя това? Явно не съм бил на себе си! Губят ми се

часове, а и никой не ме е предупредил или предпазил...”

Огромната грешка на мнозина духовни пияници е тази, че се сещат да

задават подобни въпроси, след като вече са извършили мерзостите, за

които са били посочени от дявола. Днес е ден и сега е час да отворим

страниците на Божието Слово, за да видим предупреждението и защитата:

“Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като

рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се

нему, стоейки твърди във вярата...” 59

С тези стихове преминаваме към естествената развръзка на тази най-

дълбока тема. Виното на Вавилон е смъртоносно за човешкия дух и само

Трезвеността на вярата в Исус е тази, която ще ни опази от него. Затова

нека разгледам най-важните истини от Словото, свързани с Трезвеността.

Нужни са нови мехове за новото Вино на Евангелието. Вино, което няма да

ни направи пияни и обезумели, но ще преобрази умовете и сърцата ни, за

да бъде вярата ни проницателна и силна да вижда нещата, които се

59 (1 Петрово 5:8-9)
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различават. Нужни са сърца, осветени от присъствието на Святия Дух, за

да може Словото да се влее в тях, без да се разпилее и капчица от него.

Ето някои принципи за Трезвеност, които убиват в зародиш всяко

религиозно внушение:

Първи принцип: “Духът е, който дава живот; плътта нищо не

ползва; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са...” 60

Какво можем да кажем за този принцип? Божието Слово е родено и

вдъхновено от Святия Дух. Връх на Божията Любов към човеците е Новият

Завет, където боговдъхновени евангелисти са записали за поколенията

земния Христов Живот, Христовите проповеди и дела. Това, което спасява

душите и сърцата, са думите на Господ Исус Христос и посланията на

Неговите Апостоли. Общувайки с тези думи и послания ние пълним сърцата

си с Христовото учение, с Неговото Животворящо Вино. “Плътта нищо не

ползва...” - ни казва Исус, за да ни напомни за сетен път, че старите

мехове не издържат на новото вино, а се съдират и то изтича! Какво е

старият мех? Това е плътският ум. Това е сърцето, живяло години наред по

волята на лукавия. Това са напиращите религиозни чувства, с които

мнозина са възприели Исус Христос и Божия зов за Спасение!

 “Повярвай в Исус!” - чух преди години и старият ми мех се смееше:

“Че кой вярва днес в Исус?!! Само стотина бабички, които се кръстят и

палят свещи, като ходят все в черно...”

Ето така плътта ми си представяше общението с Божия Син и съвсем

естествено съвестта ми не искаше да допусне, че ще заприличам на

скръбна бабичка, която по цял ден се кръсти, ходи на гробища или диша

тамян в “храма”. В този миг Бог ме е наблюдавал и аз вярвам, че е бил

удовлетворен, ако не от нещо друго, то поне от факта, че ненавиждам

религията. Малко по-късно Той ми протегна ръка, която хванах завинаги.

Новото сърце, новият мех, който Исус сътвори във мен, ми позволи да

осъзная и почувствам колко е велика свободата. Свободата от всякакви

идоли и канони, от самозванци и горделивци, сектанти и догматици,

дръзнали да стават посредници между вярващите и Бога.

60 (Йоан 6:63)
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Използвайте този първи принцип и бъдете свободни. Не позволявайте

на плътския си ум да ползва от Божието Слово, защото той ще си го

материализира, за да затвори духа ви още повече!

А сега да премина към втория принцип.

Втори принцип: “Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и

истина трябва да се покланят...” 61

Да се покланяме на Отец с “дух и Истина”. Как да разбираме това?

Отговорът е, че вярата е свойствена на духа, а не на ума или плътта!

Вярата не е съзнателно усилие. Тя не се облича с логика или анализ, но

само с Истина. Но какво тогава е Истината? Това е Божието Слово като

окончателен авторитет и съветник за всичко в нашия живот!

Да съчетаем вярата в Исус с Божието Слово, тоест, да съединим духа

си с Истината - ето това е поклонение пред Небесния Отец!

Желанието на ума за ерудиция и образованост, точност и логичност,

може да направи така, че да подложим шепите си в изворите на лукавия.

Мнозина са тези, които смятат, че Библията не може да даде отговор на

въпросите, родени от съвремието и затова са склонни да поставят под

съмнение нейната обективност и вечна актуалност. Нека обаче да знаем,

че всички усилия на човешкия гений да изравни везните си с Божия

Авторитет, ще останат суетни и белязани със знака на неумолимото

разпадане, защото:

“Всяка твар е като трева, и всичката й слава като цвят от трева;

тревата изсъхва, цветът й окапва, но словото Божие трае до века...”
62

Ограничеността на земното битие, краткото време, което ни е отделено

на този свят, не позволяват да съзрем в пълнота този стих, но вярвам, че

той сам по себе си е достатъчно убедителен. Някой би отбелязал, че

живеем в един много технологичен свят, пълен с всякакви удобства и

постижения, но трябва да знаем едно:

Този свят може да промени нещата около човека, но не и нещата

вътре в човека! Този свят не може да ни направи Святи и Съвършени.

Както преди двадесет века, така и днес смъртта е коварна и ненадейна.

61 (Йоан 4:24)
62 (1 Петрово 1: 24-25)
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Както в дните на Ирод, така и днес светските човеци робуват на едно и

също нещо - пари, блудство и суета. Както някога, така и днес има време

за съзидание, но и време за пропиляване. Да се покланяме на Отец с Дух и

Истина - това значи да бъдем не религиозни, но трезвени. Понеже Бог не е

за подиграване и ако някой сее в сърцето си лъжа, ще пожъне смърт.

Апостол Павел имаше ясен поглед върху процесите в Ранната Христова

Църква. Още тогава той забеляза как Сатана препъва с религия живи

християни, тоест, такива, които са имали вяра в сърцето си и Живот от

Святия Дух. Но когато са се отклонили от пределите на Истината, са

попаднали под смъртоносното влияние на дяволското вино. Обръщайки се

към Тимотей, Апостолът ни показва кои всъщност са противниците на

истинския християнин и как той е длъжен да им противодейства:

“С кротост да увещава противниците, та дано Бог би им дал

покаяние, за да познаят истината и да изтрезнеят, като се избавят

от примката на дявола, (от когото са уловени живи) за да вършат

Божията воля...” 63

Като личности, покланящи се на Бога с Духа Му, ние сме получили

велико право от Исус Христос. Това право е нашето Съвършено Всеоръжие

срещу религията. За него Апостол Павел ни насърчава, като казва:

“Но духовният човек изпитва всичко; а него никой не

изпитва...” 64

Да изпитваме всяко слово, дух или служение в Истината! - ето това ще

ни направи непревзимаеми за религиозните демони на Луцифер.

Така стигаме до третия принцип на Трезвеността.

Трети принцип: “А отхвърляй скверните и бабешките басни и

обучавай себе си в благочестие...” 65

Да отхвърляме скверните и бабешките басни и да заживеем живот на

Съвършено Благочестие! - това е заръката на великия Христов Апостол.

Защото през вековете до днес много басни заобиколиха като паяжина

Свещеното Писание. Изникнаха нови “светии” и “великомъченици”. В култ

се издигнаха икони и мощи. Името на Исус остана скрито някъде в ъгъла

63 (2 Тимотей 4:7)
64 (1 Коринтяни 2:15)
65 (1 Тимотей 4:7)
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на религиозната йерархия. Затова пък излезе на мода “Света Богородица”,

(име без библейско потвърждение, дадено на Мария, земната майка на

Христос) на която религията съчини собствено възкресение и висш духовен

статут като на Бог. Всичко това направиха онези, които бяха на достатъчно

голям градус от виното на лукавия. И ако някой мисли, че Бог е бил

изненадан от стратегиите на Сатана, то просто трябва внимателно да

преговори посланията на Апостол Павел, който предупреди:

“Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото

учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по

своите страсти, и, като отвърнат ушите си от истината, ще се

обърнат към басните...” 66

Какво са басните?

Това са всички онези жития, тропари, акатисти и апокрифи, които са

смехотворни за оня, който познава Божието Слово. Това са всички

заблудителни учения, присламчили се към Новия Завет, които нямат

библейско потвърждение, но са били внушени от религиозни бесове, за да

влизат в конфликт с Истината.

Изобщо – запомнете, че:

Басните са оня фарисейски квас, с който дяволът замеси тестото, за да

съществува днес като явление християнската религия!

Благочестието - ето нашият щит на вярата в Исус Христос, с който ще

отблъснем всяко религиозно внушение. В нашите сърца Бог е поставил да

живее Святия Му Дух.

А Святият Дух е Личност!

Личност, Която има чест и достойнство!

Личност, Която може да се радва или да скърби!

Личност, Която ни обгръща с Небесна Милост и Благодат!

Когато започнем да отстояваме честта и достойнството на Святия Дух

и да пазим ненаскърбени Неговите Милост и Благодат, то тогава наистина

живеем благочестиво и праведно.

Запомнете, че в своята същина Благочестието е съвършена трезвеност

и въздържание на нозете ни от каквито и да са светски пътища!

66 (2 Тимотей 4:3-4)
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В заключение - само Христовото Учение може да промени ума ни за

чудния свят на Божията реалност. Всяко друго вино е сатанинска гнусотия,

чиято сетнина е смърт и ад. Исус Христос сее в сърцата ни много семена,

но особено важно е семето на Трезвеността.

Нека бъдем трезви! Нека в духовните ни мехове да искри и се вълнува

виното на онзи Божий слуга, който извика:

“Защото съм пълен с думи; Духът в мене дълбоко ме притиска.

Ето, коремът ми е като вино неотворено, близо е да се разпукне

като нови мехове...” 67

67 (Йов 32:18-19)
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ВТОРА ЧАСТ: ПЛОДОВЕТЕ ЗА ИСУС

1. ОТ СЕМЕНАТА КЪМ ПЛОДОВЕТЕ

“От плодовете им ще ги познаете...” 68

За нас, вярващите в Христовото Име, Бог се е погрижил, тъй щото

никога да не оставаме без духовна храна и благословения. Библията е

нашата неизчерпаема съкровищница, защото в нея имаме Словото, като

свидетелство на Христовия Живот, като Извор на всякакво Знание и

Мъдрост, като склад на добри семена, които Исус е събрал за нас.

В тази втора част ни предстои задачата да усвоим истините за Живота,

тоест, начините по които семената покълват, за да се превърнат в

растения, а растенията да дават плодове. Ние вече разгледахме в първата

част семената на Словото - Знанието, Познанието, Разумът, Мъдростта и

Трезвеността. Сега ще видим плодовете на тези семена, като най-желателно

проявление на Божията Благодат. Исус казва:

“В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така

ще бъдете Мои ученици...” 69

Бог обича да се прославя. В Неговата Воля всяко нещо има съвършена

цел и смисъл. Бог има еднаква изява на характера Си, както в духовния,

така и в материалния свят. Божият Дух категорично утвърждава едно най-

велико понятие - Животът. Ако семето в ръката на сеяча е малко, но

веднъж попаднало в почвата, пуска корен, покълва, пораства и дава

плодове, то и духовните семена от Словото също стигат до там, щото да

дават духовни плодове. Така всеки повярвал в Исус, прилича на едно

растение, което дава плодове.

Нека обясня този принцип на Живота с един пример:

Ако вземем едно семе от ябълка и го посеем, то скоро ще имаме кълн

на бъдещо ябълково дърво. След време този кълн ще порасне като стройна

68 (Матея 7:16)
69 (Йоан 15:8)
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фиданка, за да дойде определения от Бога сезон, когато ще се родят и

първите ябълки. И тези първи плодове ще съдържат в сърцевината си

много повече семена от онова едничко семе, което посяхме. Животът, като

проявление на Божия Дух, обича да създава, да развива, да умножава. И

негова крайна и висша цел са плодовете със семена в тях!

Всички семена, за които говорих в първата част на тази книга, дават

тласък на духовния ни растеж, за да бъдем ние самите плодоносни. А сега

да вникнем в същината на растежа. Ако семената на Исус са Словото от

Святия Дух към сърцата ни, то плодовете за Исус са обратната връзка с

Духа, тоест, Словото от сърцата ни към Бога и ближните. Дълбока същност

на Живота е нашето общение с Исус чрез Святия Дух. Когато общуваме със

Спасителя, ние Му говорим, тоест:

Изявяваме Плода от Неговото Слово в сърцата ни!

Когато общуваме с ближните си, то отново не ние, но:

Бог чрез нас желае да общува с тях!

Когато воюваме с демонични присъствия, то отново не ние, но:

Словото в сърцата ни е могъщият воин!

От казаното дотук разбираме, че Земеделецът Бог, Който е посял

семена в почвите на сърцата ни, очаква плодовете на Своя труд. Тези

плодове са предмет на следващите няколко глави.

Има четири най-важни плодове на Словото. Това са:

Изповедта, Заповедта, Проповедта и Помазанието.

Нека настроим духовно умовете си и да пристъпим към разглеждането

на плодовете за Исус.
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2. СЛОВОТО КАТО ИЗПОВЕД

“Рекох: Ще изповядам на Господа престъпленията си. И Ти

прости вината за греха ми...” 70

Бог определя Словото Си не като определено съдържание, но като

Сила, способна да очисти и промени човешкото естество. Във “Второто

послание към Тимотей” Апостол Павел отбелязва:

“Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за

изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да

бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко

добро дело...” 71

Чудесна е тази надежда - да бъдем усъвършенствани, да сме истински

Божии човеци. Но преди да протегнем ръце към нея, трябва ясно да

разберем кой е противникът на тази надежда.

Основен противник на Словото в нас е грехът!

Мнозина възприемат греха като извършено престъпление и не бъркат

в своите определения. Но има по-страшно определение за греха. И това е,

когато грехът е система, навик и начин на съществуване. Апостол Павел ни

говори за това, като казва:

“Защото не върша доброто, което желая; но злото, което не

желая, него върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не

го върша аз, а грехът, който живее в мене...” 72

Ето този грях, този греховен закон във вътрешностите ни Словото иска

да победи и унищожи, за да живеем според Божията Воля. Ние трябва да

осъзнаем разликата между извършения грях и живеещия вътре в нас грях.

Имайте разбирането, че извършените грехове са деца на живеещия в нас

грях! Те категорично напомнят, че той все още е вътре в нас! Слава на

Бога, че проблемът с извършените ни грехове бе решен, когато Исус ги

прикове на кръста, но какво да правим с живеещия в нас грях?

Вижте отговора, колкото и болезнен да ви се струва той:
70 (Псалом 32:5)
71 (2 Тимотей 3:16-17)
72 (Римляни 7:19-20)
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Живеещия вътре в нас грях е този, който трябва да приковем на

собствения си кръст!

Някои биха искали да грабнат Небесното Царство без дори да си

мръднат пръста, но Истината е, че ще трябва да се насилим. Как да се

насилим? Има ли успешен начин за това? Да! Начин има. И ако трябва да

се предаде с думи, то ще е следното съждение:

Исус е Опростител на извършените ни грехове, но Неговото Слово е

разрушител на греховната ни същност! Именно затова Той ни казва:

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

нека вдигне кръста си, и така нека Ме последва...” 73

Да се отречем от нашето “себе”, от тази греховна формация в нашата

личност - ето това е вдигането на кръста ни и следването на Божия Син!

Зная, че вече възникна въпросът:

“Как да се отрека от себе си?”

С отговора на този въпрос влизам в центъра на настоящата тема -

Изповедта. Изповедта е животворно проявление на Словото. Тя има широк

спектър на действие. Святият Дух иска да победи и унищожи греха, който

живее в нас, за да сме слуги на Правдата, а не на беззаконието. Но за да

може Духът да действа са Му нужни нашите думи, тоест, позволение от

свободната ни воля и даден достъп на Божията Благодат до структурите на

греха и до престъпните мисли!

Исус ни насърчава към ежедневни изповеди, в които да Му споделим

трудностите и проблемите в нашия живот на вяра. Ние не можем за една

седмица да придобием характера и добродетелите на Христос, което

показва, че ни предстои едно очистване и преобразяване от Словото,

докато постигнем богоугодно съществуване. Общувайки с Божието Слово

ние заставаме като пред огледало, на което личат всичките ни петна и

неизчистени територии в характера и ума. Ако не изпитаме желание да ги

очистим, (както често правим като роби на собственото си себелюбие) ние

натрупваме изобличение против сърцата си, което недвусмислено ни е

казал Апостол Яков:

73 (Матея 16:24)
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“Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да

лъжете себе си. Защото, ако някой бъде слушател, а не изпълнител,

той прилича на човек, който гледа естественото си лице в

огледалото; понеже се огледва, отива си, и завчас забравя какъв

бе...” 74

Да сме изпълнители на Словото! Какво значи това? Отговорът е:

С нашата молитвена изповед да позволим на Святия Дух да ни очисти

и даде сила за успешно противене на злото!

Така разбираме, че ако Разумът беше семе от Словото, то Изповедта

вече е плод на Разума, плод на дълбокото ни желание да се променим и

живеем за Исус и Неговото Царство.

Понякога се случва това, че Словото се спира в личността ни пред

затворени територии, които не знаем как да отворим. Божията Благодат се

сблъсква с бариерите и преградите на все още непредалото се плътско

естество и ние не знаем защо... Как ни помага Бог в такива случаи?

Отговорът се крие в едно чудесно семе, което Духът развива до съвършен

плод. Това семе е Знанието! Ако добре знаем съдържанието на Новия Завет

и Апостолските послания, то непременно знанията ни ще се явят като

бдителен и контролиращ фактор, защото те винаги влизат в противоречие

с греха. Исус е видял греха в цялата му пълнота и ни е дал всички знания

за неговото отстраняване и изобличаване. Няма грях или греховна страст,

за които Словото да не е дало Знание. Така другото семе, тоест, Знанието,

също дава своя плод в нашата изповед. Ние не можем пълноценно да

изповядаме пред Исус живота си, ако не сме го съобразили и наблюдавали

през Словото, с цел да се коригираме и изчистим от себе си грешките.

Запомнете, че грешките се забелязват не от неуки, а от знаещи хора!

Затова плодът от семето на Знанието е умната, самокритична и искрена

изповед пред Исус, Който я благославя с опрощение, сила и мир!

Дълбоките подтици към Изповед могат да имат различни причини. Ние

не бива да забравяме, че срещу нас стоят духовни съпротивителни сили,

които много често провокират нашата Изповед, за да ни накарат да грешим

с устните си, да кажем нещо гнило и опасно. Като абсолютно недопустима

74 (Яков 1:22-24)
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при духовното общение с Исус е отрицателната изповед. Много християни

са склонни предварително да отрязват с думите си Божия отговор. И

понеже светът е в лукавия и е пълен с много злини, някои от нас живеят

със заблудата, че ако се помолят на Бог, то от две злини ще им се падне

по-малката... Какъв е този дух на мазохизъм? Какво е това желание са

самоизмъчване? Не разбирате ли, че:

Отговорът на Бог никога не може да бъде злина! Действието на Святия

Дух винаги е съвършено добро!

Ето затова, ако в живота си сме поставени пред две злини - малка и

голяма, то нека да отхвърлим и двете, за да прегърнем с положителна

изповед съвършения изходен път от Святия Дух. Така с думите си няма да

дадем никаква власт на Сатана и той ще отстъпи.

Друга същност на Изповедта е нейната духовна позиция. “Аз съм

свидетел на Исус в света! Това е моята позиция!” - ето това самочувствие

ни е нужно. Както на фронта има позиции на воюващите страни, така и

Исус има позиции в света. Позиции на вярата! Изповеди на вярата!

В своята същина Изповедта е изговорено или написано слово като

огледална същност на човешкото сърце! Ако в сърцата ни живее Духът на

Христос, Той ще търси Своята позиция в нашите думи пред невярващите

човеци. Той ще им се изяви, за да им покаже вътрешната ни промяна,

нашето духовно естество. Господ Исус мрази лицемерието, но с огромно

благоволение гледа към онзи човек, който в мисъл, дума и дело изпълнява

Неговата заръка:

“И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го

изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата...” 75

Помислете върху следното:

Има ли син, който да желае да хвърля обиди върху баща си, ако го

обича с цялото си сърце? Не! Няма такъв! Но не е ли светът присъщ за

плътския ум? Не е ли негов баща? Какво се получава тогава? Именно това,

че както един син не желае да обиди баща си, така и плътският ум не

желае, нито пък може да изповяда своята принадлежност към Исус, за да

не обиди света. Много християни чувстват как умовете им воюват против

75 (Матея 10:32)
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вярата им, поставяйки бариерата на срама. И когато подобни човеци бъдат

поставени да защитят позициите на Христос в себе си, те гледат уплашено

и мълчат, смущават се и не се владеят.

“Не мога да говоря пред толкова хора за вярата си в Бога! Срам ме е!

Неудобно ми е някак си. Моментът не е подходящ...” - колко позната е тази

религиозна реакция. Но знайте, че тя е равносилна на отстъпление от

Исус.

Едно от условията, за да станем силни и достойни в Божиите очи, е да

пресечем силата на срама. А това става само когато преживеем обновяване

на ума. Само тогава ще сме като Павел, който заяви за себе си:

“Защото не се срамувам от благовестието (Христово) понеже е

Божия сила за спасение на всекиго, който вярва...” 76

Тези думи ясно показват, че срамежливостта не е никак присъща на

Христовия последовател, защото е пълен антипод на изповедта като

духовна позиция. Естествено е пред нашата изповед да стоят плътски

съпротивления. Особено ярко те са изявени сред невярващите човеци, но

се случва да бъдат проблем в живота на много християни. Най-трудните за

побеждаване съпротивления са:

Първо: Егоизмът, (”аз”-ът, себелюбието)

Второ: Несериозността и нерешителността

А сега да се спра на първото съпротивление. Човек има естествена

потребност да обича и уважава себе си, но най-често тази обич и уважение

се пренасят от собствената личност към греха, който я владее. Ние си

обичаме греха, уважаваме го и живеем с дяволската заблуда, че този грях

сме самите ние...

С хилядолетните си внушения върху човешките души Сатана е успял

да накара много човеци да станат адвокати на греха. И техните защитни

пледоарии са оставили дълбок печат в народопсихологията, за да слушат

днес ушите ни изповед от сорта:

“Човешко е да се греши...” или: “Нищо човешко не ми е чуждо...”

Как ви се струват подобни изповеди? Не са ли те плод на лукавия? На

тези смъртоносни внушения трябва да заявим:

76 (Римляни 1:16)
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Не! Не е човешко да се греши! Дяволско е да се греши! Защото

заплатата на греха е смърт, а вярата в Исус е освобождение от греха и

Вечен Живот в Святия Дух. Защото Бог не създаде човека грешен и

Словото Му категорично казва:

“Ето, това само намерих, че Бог направи човека праведен, но те

намериха много измишления...” 77

Кои “те”? Естествено - човеците и дяволът! Какви измишления? Най-

вече - измишленията на егоизма, на собственото “аз”. Егоизмът, като

ходатай на греха и дявола, е първият враг, от чиито плодове твърдо трябва

да се разграничим, когато застанем на изповед пред Исус. Човеците,

осъзнали егоизма като бреме, могат да са сигурни, че Исус ще ги приеме и

освободи, защото Неговата покана е такава:

“Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени,

и Аз ще ви успокоя...” 78

Но ако търсите Бога с егоистични подбуди, то няма никога да Го

намерите. Защото никой не може да отиде при Исус с желание да запази

греха си. Никой не може да общува със Светлината и мрака едновременно,

защото ако грехът е в нас и ни владее, то Исус не е в нас и не ни владее!

“Бог е заповядал да възлюбя ближния като себе си, а едновременно с

това - да се отрека от себе си? Как да разбирам това? Как да разбера

всъщност себе си ли обичам или греха в мен?...” - ето такива въпроси си

задават много вярващи, сблъскали се с проблема на егоизма. Отговорът е,

че Бог ни обича. Той желае да живее в нас и ние да живеем в Него. Но

Неговото Присъствие и грехът са несъвместими. Ако превърнем нашето

тяло в Храм на Святия Дух, а частите му - като оръдия на Божията Правда,

то непременно сме обикнали себе си по начина, който Бог иска. Защото да

обичаме себе си, то значи да се съхраним непокътнати от греха, злото и

смъртта. Казано по ясно:

Да обичаме себе си, то значи да осветим себе си!

Ако обичаме себе си с цел за нашето освещаване, то естествено ще

обичаме ближния със същата цел! Ето затова Бог казва да възлюбим

ближния както себе си. Плътският ум ще изврати тази заповед като:
77 (Еклесиаст 7:29)
78 (Матея 11:28)



55

“Пожелай ближния си!” Божията Воля е да бъдем духовни в общението си с

хората, да бъдем изпълнители на съвършената изповед, която направиха

Апостол Павел и Тимотей, заявявайки:

“Затова отсега нататък ние не познаваме никого по плът...” 79

Запомнете, че изпитът към всеки новоповярвал е един:

С вяра да пристъпи към Голготския Кръст и да понесе страданията и

Славата на Исус. Да отиде при думите Му, при бремето Му, при игото Му:

“Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко…” 80

Тогава във всеки се появява въже, което го спира и разколебава. Това

въже е егоизмът, сраснал се с греховната зависимост. Силата, с която ще

го скъсаме, е Изповедта. Бог отлично знае за въжето, но иска желанието

ни за духовно общение с Исус да бъде по-силно от желанието за грях.

Тогава въжето съвсем естествено се къса и се оказва, че не е толкова

здраво, колкото дяволът ни е лъгал, че е.

А сега с няколко думи да разгледам и другите съпротивления против

Изповедта, свързани с несериозността и нерешителността. По своето

действие това са състояния на превзети приоритети. Ако Исус излива

Святия Си Дух в сърцата на повярвалите, то е, за да имаме нужната сила

да противостоим на греха и неговите зависимости и да вървим напред. Ние

не можем да победим греха без Благодатта на Святия Дух. Ако сме

нерешителни и несериозни, то значи че не сме се доверили на Божията

Сила, а отново сме си наумили да свършим нещата по човешки, тоест, с

напреженията, усилията и мотивите на собствения си ум.

Това е превземане на приоритетите на Святия Дух!

Нерешителността и несериозността са свидетелство за отсъствието на

Божия Сила в сърцата ни, както и предупреждение за отслабване на

нашата вяра и надежда в Исус. За да се избавим от тези дяволски клопки

ни е нужно насърчение в Изповедта, за да стане Бог за нас така явен,

както е бил за Давид, който казва:

79 (1 Коринтяни 5:16)
80 (Матея 11:30)
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“Винаги турям Господа пред себе си; понеже Той е отдясно ми

аз няма да се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми и развесели се

душата ми, а още и плътта ми ще пребивава в увереност...” 81

Да победим с вяра плътта си, да уверим плътското в себе си за

Божието Всемогъщие - това са изворите на решителността и сериозността!

А сега нека погледнем Изповедта, не с нашия, но с Божия поглед. Ако

някога сме наблюдавали лов на диви животни, може би знаем, че има

специални хора, въоръжени с тъпани и всякакви шумни средства, така

щото да изплашат зверовете и да ги подгонят в определена местност,

където ще станат уязвими за оръжията на стрелците. Същото е и с греха,

който е като див звяр в нашите личности. Ежедневните ни молитви към

Исус плашат греха и свиват зоната на неговото действие. А когато грехът

умре, там, на неговото място, покълва благоговение към Всевишния. Така

и Мъдростта, която е семе от Словото, изявява съвършено своя плод - да

имаме страх от Бога. Страх, който да уплаши дивия звяр. Страх, който да

го постави пред дулата на стрелците...

В заключение на настоящата тема искам да кажа, че Изповедта, като

плод на Словото в нас, е първият сигнал, че сме предали живота си в

ръката на Господ Исус. Започнем ли да я употребяваме, много скоро ще

забележим, че Бог не е безмълвен, но ни слуша и отговаря. С Изповедта

ние формираме един здрав молитвен живот и затвърждаваме нашето

призвание и избиране от Бога. Божието Слово винаги ни изпитва и ние

ежедневно трябва да издържаме неговите изпити, за да премахнем от

живота си всички пропуски, недостатъци и грешки и да вървим уверено по

Пътя на Святостта. Библията дава много точни думи, пълни с всякакво

добро. Затова нека завърша с насърчение от “Притчи Соломонови”:

“Приклони ухото си, та чуй думите на мъдрите, и взимай

присърце моето знание, защото е приятно, ако го пазиш вътре в

себе си, и ако бъдат всякога готови върху устните ти, за да бъде

упованието ти на Господа...” 82

81 (Псалом 16:8-9)
82 (Притчи 22:17-19)
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3. СЛОВОТО КАТО ЗАПОВЕД

“Всяка заран ще погубвам всичките нечестиви на земята, за да

изтребя от града Господен всички, които вършат беззаконие...” 83

Като плод на Словото в сърцата ни, Заповедта е най-ревностното

проявление на Святия Дух. Исус желае не само да бъдем мъдри и знаещи,

здрави и благословени. Нещо повече - Той иска да бъдем духовни войни,

облечени с властта и Авторитета на Всемогъщия. Нашият Господ не на

ангели, но на човеци заяви:

“Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и

власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди...” 84

Ние се намираме в свят, който е потънал в беззаконие и грях. Дяволът

е негов едноличен господар. Всеки ден неговите змии и скорпии вършат

смъртоносните си задължения. Със своята безмилостна коса смъртта жъне

много човешки души. С болести, кражби, убийства, войни, с целия си

наличен арсенал демоните на Луцифер се стараят да следват генералното

си направление - разрухата и човешкия род. От две хилядолетия обаче

сатанинските духове удрят на камък. Бог изправи срещу тях Своя велик

противовес - Христовата Църква. Не ние ще се съобразяваме с дявола.

Напротив - той ще се съобразява с нас. Господ Исус Христос победи цялата

сила на мрака, но не за да остане Сам със Славата Си. Божият Син ни даде

правото и увереността да побеждаваме дявола в Неговото Име.

За да разберем смисъла на това велико право и съвършена надежда е

нужно да разгледаме какво представлява Заповедта като плод на Словото.

Спасителят ни казва:

“Но ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, то Божието

царство е дошло върху вас...” 85

Божието Царство е върху нас! Дошло върху нас! Бог го е изпратил, за

да влезем ние с вяра в него и с властта на царски синове и дъщери да

накажем с огън всяко сатанинско беззаконие. Знаем също, че Царство има
83 (Псалом 101:8)
84 (Лука 10:19)
85 (Матея 12:28)
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там, където има власт, а власт има там, където има закони! Исус донесе на

човешкия род Власт и Небесен Авторитет, с които да победим всичките си

духовни противници. Библията се явява като Небесна конституция и няма

сила, която да не се съобразява с нея!

“Дяволът не се съобразява с нея...” - ще отговорят по религиозен

навик мнозина и именно към тях ще се обърна не аз, но Бог:

“А опитали ли сте Силата на Небесните Закони, за да проверите

истинността на вашите твърдения? Наказвали ли сте с Моя огън

бесовете? Връзвали ли сте ги с Моите думи? Изпепелявали ли сте ги

с Моето Слово?

Не стана ли Моят възлюбен Син човек, за да покаже, че върху

човеци ще бъде Моето благоволение и Моят Дух? Как тогава

твърдите, че дяволът не се съобразява с Мене и с Волята Ми?”

Тези Божии въпроси чакат своя отговор и настоящата глава е един

опит в тази посока. С изливането на Святия Дух в сърцата на християните,

Бог реализира пророческите думи, записани в псалома, където се казва:

“Светиите ще тържествуват славно, ще се радват на леглата си.

Славословия към Бога ще бъдат в устата им, и меч, остър от двете

страни в ръката им. За да отдават възмездие на народите и наказание

на племената, за да вържат царете им с вериги и благородните им с

железни окови, - за да извършат над тях написания съд! Тая чест

принадлежи на всички Негови светии. Алелуя...” 86

Словото ни говори за “славно тържествуване”, а не за духовно

изтощение. За “радостни славословия”, а не за плач и ридание. Време е

да повярваме в това, което Бог казва за нас, а не ние за себе си. Целият

стих, който цитирах, носи заряда на превъзходната Истина в Исус.

Истината, че всеки, който отвори сърцето си за вяра в Исус и евангелската

вест за него и бъде кръстен със Святия Дух, придобива тази чест - да

отдава възмездие за беззаконието на дявола, да връзва началствата и

властите му с вериги и с железни окови!

Да притежаваме двуостър Меч в ръцете си! - това наистина е огромно

благоволение от Бога върху нас. Първоначалното внушение от двуострия

86 (Псалом 149:5-9)
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Меч би ни дало известна доза рицарско самочувствие, но нека оставим

мечовете на рицарите в музеите, за да се изпълним с Истината за това

велико оръжие:

“Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки

меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа,

ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето...”
87

За лукавият, който обсебва душите и сърцата на човеците, няма по-

опасно и ужасно нещо от това - да усети Огъня и жилото на Божието

Слово, изговаряно против него от осветени Божии войни. Дяволът трепери

при мисълта, че изговореното от Бога Слово го връзва завинаги! Казах

“изговорено от Бога”, а не от човеци! Една от причините за нашите

неуспехи в битките против дявола се дължи на това, че говорим ние, а не

Бог. Но дори и десет хиляди думи да изговорим против нечистия дух, то

когато те не носят Дъха на Всемогъщия са просто празни думи, даващи

сила на Сатана да хвърля укори и хули срещу Божиите Избрани. Ето защо

Заповедта, като плод на Словото, е много важна в нашия живот на вяра.

Ние трябва да копнеем за усвояването на тази велика Сила, дадена ни в

Името на Исус. Ако трябва да бъде дефинирана някак, то би изглеждала

така:

Това е благоволението и ревността на Всевишния Бог върху нашите

заповеди срещу силите на мрака! Това е упражняване на Небесния законов

контрол и възмездие върху бесовете на Луцифер!

Най-убедителният стих, който съм открил в Библията, и е свързан с

тази тема, ще открием записан в “Книгата Йов”. Ето как Бог определя там

Съвършения Си служител:

“Украси се сега с превъзходство и достолепие, и облечи се в

чест и величие. Изсипвай преливащия си гняв; и гледай на всеки

горделив, и смирявай го; гледай на всеки горделив, и снишавай го;

и стъпквай нечестивите на мястото им; скрий ги купно в пръстта;

вържи лицата им в скритото място. Тогава и Аз ще изповядам пред

тебе, че твоята десница може да те спаси...” 88

87 (Евреи 4:12)
88 (Йов 40:10-14)
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Фактът, че Бог би изповядал Спасение чрез нечия десница, означава,

че Той говори за Собствената Си десница. Тази десница Той днес ни дава в

Името на Исус. Тази десница е Заповедта, като плод от Неговото Слово. А

сега нека да разгледам най-важните принципи на Заповедта:

Първи принцип:

Дяволът не може да бъде вързан и победен без вяра в Исус Христос.

Втори принцип:

Дяволът не може да бъде вързан без знанието за дяволската стратегия

и тактика, както и без познаване на Божиите закони.

Трети принцип:

Дяволът няма да получи възмездие, ако се борим с последствията, а

не с техния причинител.

Четвърти принцип:

Дяволът се побеждава единствено в Името на Господ Исус Христос.

А сега да се спра на първия принцип.

Единствената Сила в историята на човешката цивилизация, която

победи смъртта, ада и цялото сатанинско войнство и е тържествувала

категорично над тях, е Възкресенската Сила на Господ Исус Христос!

Тази Сила получаваме като присъствие и Благодат от Святия Дух, ако

вярваме в Името и делото на Спасителя. Всички човешки усилия за борба

срещу дявола без вяра в Исус са обречени и нищожни. Дяволът е духовно

същество, което е по-силно от впримчения в плът човешки дух и залогът за

неговата сила е грехът, който ни владее, както и тлението, което царува

във вътрешностите ни! За да станем по-силни от дявола, трябва да се

справим с проблема на греха в нас. Човешки сили и възможности за това

нямаме. То е по силите единствено на Твореца Бог. Затова днес ни е

дадена Божия Благодат и Свято Присъствие, за да бъде изкоренен от нас

грехът и престъпленията ни покрити.

Вярата в Исус е даден достъп на Божия Светлина в сърцата ни!

Светлина, която хвърля демоните в паника и ги държи на почетно

разстояние от нас!

Апостол Яков го дава по друг начин:
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“Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш; и бесовете

вярват и треперят...” 89

Нека сега да разберем втория принцип на Заповедта, свързан със

Знанието за дяволската стратегия и тактика и познаването на Божиите

закони. Ние можем да вярваме в Господ Исус и въпреки това да търпим

поражения. На какво се дължат те? Отговорът е, че се дължат единствено

на незнание, тоест, на непознаване на Божиите закони. Затова семето на

Знанието е особено необходимо, за да бъде Заповедта ни плод от него. С

болка трябва да кажа, че през изминалите векове Църквата е изгубила

нещо скъпоценно и днес тепърва ще то преоткрива. Това изгубено нещо е

Ключът на Знанието. Много от нас са забравили предупреждението на Исус

в “Евангелието от Лука”:

“Горко на вас, законници! Защото отнехте ключа на знанието;

сами вие не влязохте, и на влизащите попречихте…” 90

Къде не влязоха законниците? С какво те попречиха на влизащите?

Истината е, че законниците не влязоха в тържествуването на Исус!

Законниците попречиха и на влизащите в това тържествуване! Словото

казва, че Исус ни дава власт над дявола, но законниците превърнаха това

“над” в “против”. Така Църквата влезе в духовна война, защото изгуби

позициите си на тържество. Църквата изгуби Небесните места на Слава в

Исус и тръгна да се бие с поднебесните сили, за да си върне отново

предишното състояние.

Защо е всичко това? Не разбирате ли, че ни е достатъчен Ключът на

Знанието? Не разбирате ли, че ако насочим вярата си в Христовото

тържество, то самите ние ще сме част от това тържество?

Някои “духовни” ерудити казват:

“Църквата е призвана да се бие! Църквата е тръгнала на бой срещу

Сатана!”

Така ли? А не е ли по-добре да кажем друго, например:

Църквата на Исус не е тръгнала да се бие, но да се жени!

Подготовката за сватбата струва повече от подготовката за битка!

89 (Яков 2:19)
90 (Лука 11:52)
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Някои може да помисли, че отричам духовното воюване, но това не е

така. Аз просто искам християните да ходят, както е ходил Христос на тази

земя. Аз искам всички повярвали да са движени от “1 Йоаново 2:6”.

Христос не воюваше с дявола! Христос смъмряше дявола! Разликата е

голяма. Разликата се нарича Духовен Авторитет. А стратегията на Сатана

бе тази - да извика последната Ева на своя територия, за да я атакува и тя

да получи удари отвсякъде.

Моля ви, извикайте към Бога с цялото си сърце, за да ви върне Ключа

за разбиране на Властта, която имаме в Името на Исус!

А сега да видим и другата страна на нещата. Дяволът се определя като

престъпник и беззаконник, понеже не иска да се покорява на Божиите

закони и тласка хората да го последват в неговия бунт.

Но помислете! Ако не познаваме Божиите закони ще можем ли да

регистрираме престъпленията на Сатана? Можем ли да следим за нещо,

което не сме познали? Не! Ето защо Исус предупреждава:

“Бдете, прочее, (защото не знаете кога ще дойде господарят на

къщата - вечерта ли, или в среднощ, или когато пеят петлите, или

заранта) да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали. А

каквото казвам на вас, на всички го казвам: Бдете...” 91

Нашата бдителност е именно това - да следим спазването на Божиите

закони. Един прост пример би ни убедил в точността на тези размишления:

Можем ли да сигнализираме в Небето, че дяволът е откраднал от нас

благословения, ако не знаем, че Бог е заповядал:

“Не кради!” 92

Най-вероятно ще оголеем и обосеем, докато разберем, че против

живота ни се извършва беззаконие. Но ако бдим върху благословенията

си, дадени от Бога и държим далеч дявола от тях, тоест, ако ги пазим с

вяра и истина в сърцата си, то демоничните опити за кражба ще бъдат

суетни и наивни. Запомнете:

Познаването на Божиите закони е онзи светъл прожектор, с който,

като се прибираме в къщата си, ще заслепим крадеца, влязъл в нея под

прикритието на тъмнината. И той ще бъде заслепен, изобличен, вързан и
91 (Марк 13:35-37)
92 (Второзаконие 5:19)
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наказан за своето зло! И още - крадецът се опитва да влиза само там,

където е сигурен, че стопаните спят, че е тъмно и никой не го вижда. А

познаването на Божиите закони са онези искрящи абажури, които правят

дома ни светъл и непревзимаем от дявола. Той няма шанс в светлото,

защото се страхува от всяка искрица светлина.

А сега, в контекста на семето на Познанието, ще разгледам още едно

проявление на Божиите закони, защото то е огромно насърчение за нашата

вяра. Знаем, че Бог отлъчи Сатана и всичките му ангели от Небето и ги

хвърли на земята. Това Бог направи, защото засеняващият херувим се

разбунтува против Него, възгордя се и спечели одобрението на една част

от Небесните служители. Така той бе изхвърлен от Божието Царство със

свитата си. Но днес Божието Царство не е само на Небето, защото Исус

прокламира за него, казвайки:

“Божието Царство не иде така, щото да се забелязва; нито ще

рекат: Ето тук е! или: Там е! защото, ето, Божието Царство е всред

вас...” 93

Бог Отец, както не търпя беззаконие в Небето, но го наказа, така не

търпи беззаконие и на земята, понеже и на нея се намира Неговото

Царство. Исус съедини Небето и земята, за да може земята да се просветли

от Неговата Слава, което не е нищо друго, но съвършено очистване от

всички демони и зло! Божиите закони са еднакво силни и строги, както на

Небето, така и на земята. Ние имаме записана в Словото една съвършена

молитва, за чието утвърждаване трябва да се облечем със Святостта на

Божии служители:

“Да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята Воля, както на

небето, така и на земята...” 94

Божията Воля в Небето бе тази, че Всемогъщият Бог Йеова изхвърли

Луцифер и всичките му демони на земята. Но Божията Воля на земята е

същата - да бъдат вързани всичките демони и техния началник. Това става

разбираемо с думите на Исус:

93 (Лука 17:20-21)
94 (Матея 6:10)
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“А във време на жетва ще река на жетварите: Съберете първо

плевелите, и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото

приберете в житницата ми...” 95

Да заповядаш срещу дявола! Да бъдеш заплаха с вярата си за легиони

от демони - ето такава Власт и Авторитет ни е оставил Исус. И за да

разберем какво става, когато се изпълним със Светлината на Святия Дух,

отново ще си послужа с един пример:

Нека си представим, че вървим по тъмна улица и изведнъж срещу нас

се задава един автомобил със запалени фарове, които ни заслепяват. От

светлината на фаровете ние не можем да видим нищо друго около нас. Ние

дори не можем да разберем какъв човек стои в колата, понеже той се

намира зад светлината на фаровете. Същото е и с дявола. Когато сърцата

ни излъчват Божията Светлина, той е заслепен и всичките му сили са

блокирани. Дяволът разбира, че не е в двубой с човеци, но със самата

Божия Светлина, с тази, която го тръшна на земята!

При това положение той е вързан, разбирате ли?

Той не се сражава - той бяга...

Нека точно тук ни дойде наум истинският стих от “Евангелието от

Йоан”, който гласи:

“И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана...” 96

Нека се стремим да бъдем светли, да познаваме Божиите закони,

защото, ако ние сме под Благодат, дяволът е под Закон. И назначението на

Божията Благодат е това - да упражняваме Силата на Закона против

Сатана и всичките му нечисти духове. Именно затова, обръщайки се към

Сатана в пустинята, Исус казваше:

“Писано е...”

Неговият пример показва, че Бог има отношение към нас, като към

стражи на Небесната Конституция. Днес Бог копнее да види Своите стражи.

Днес Бог вика от Небесния Си Хълм към онези, които ще изпълнят Словото

Му, което казва:

“На стените ти, Ерусалиме, поставих стражи, които никога няма

да мълчат, ни денем, ни нощем. Вие, които припомняте на Господа,
95 (Матея 13:30)
96 (Йоан 1:5)
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не замълчавайте и не Му давайте почивка, догдето не утвърди

Ерусалим, и догдето не го направи похвален по земята...” 97

Когато стоиш пред противник, за теб има две възможности - да бягаш

от него или да го атакуваш. Ако бягаме от дявола, то правим изповед, че

ни е страх от него, тоест, станали сме религиозни, като сме забравили

каква Власт и Авторитет ни е дал Бог. Ако атакуваме дявола, то сме в

първите редици на Божията войска, на гребена на вълната на Святия Дух,

готови да шестваме в тържествен дух над цялата сила на врага. Време е да

дадем на света свидетелството, че не Христовата Църква е под гонение от

дявола, но дяволът е под гонение от Христовата Църква!

Бог се гнуси от религиозните клишета на православния динозавър.

Ако някой иска да живее в страх от дявола, то такъв нека се върне към

някоя година от преди новата ера, когато хората са нямали Благодат в

Името на Исус. Но да стоиш скръбен и страхлив сега, при свършека на

времената, при най-мощното изливане на Святия дух, това означава да

правиш изповед, че никога не си познал Исус като свой Спасител, но си

попаднал в паяжината на някоя закрепостяваща догма и си станал

религиозен.

Предстои ни да размишляваме над третия принцип, свързан с борбата

не срещу последствията, а срещу техния причинител:

Честото пренебрегване или непознаване на този принцип са причина

за неуспехите на много християни, за тъга и скръб в техния живот. Когато

под въздействието на изкусителен дух ние съгрешим, става така, че повече

сме склонни да се вторачим към греха и да търсим опрощение, да се

вайкаме или обвиняваме, вместо да вържем и накажем онзи, който го е

причинил. Отново се налага с пример от делничния ни живот да покажа

колко смешни и наивни можем да изглеждаме понякога:

Ако хулиган хвърли камък срещу къщата ни и счупи стъклото на

прозореца, то ние не хукваме да хванем и вържем престъпника, ами се

вайкаме, тюхкаме и търсим ново стъкло. Купуваме стъклото, поставяме го с

удовлетворение на рамката, но на следващия ден хулиганът отново хвърля

камък и чупи стъклото...

97 (Исайя 62:6-7)
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Става така, че купуваме и поставяме стъкла, само, за да бъдат отново

счупени от хулигани!

А можем ли цял живот да харчим заплатите си за нови стъкла?

Исус желае не само да ни прости греховете, но да бъде наказан и

вързан оня, който хвърля камъка, който ни тласка към греха, като ни

изкушава да го извършим.

Как да постигнем това, щото да хванем хулигана, преди да е счупил

стъклото?

Духовната опитност подсказва, че най-сигурният начин да вържем

дявола е да го блокираме със стих от Библията в мига на самото изкушение,

тоест, да постъпим така, както Исус постъпи в пустинята!

Има две думи, които, ако дяволът чуе, се изпарява моментално,

защото знае какво следва след тях...

“Дяволе, писано е...” - ето така започва успешната атака на

християнина. И тя трябва да започне не след като сме съгрешили, не при

свършения факт, но при несвършения, тоест, в мига на предстоящото

действие. Запомнете, че грехът като факт означава, че дяволът вече е

избягал, а ние търпим последствията, но грехът като възможност за избор,

показва, че дяволът е близо до нас и ни тласка към беззаконие. Точно това

е моментът да го вържем в Името на Исус, като му покажем, че сме

разбрали целта и характера на неговото изкушение!

Бог иска всяко дяволско намерение да бъде смазано още в зародиш.

Да се научим на това общение със Святия Дух, при което да предугаждаме

плановете на Луцифер. Да бъдем като Апостол Павел, който, увещавайки

Коринтяните, заявява:

“...да не би сатана да използва случай против вас, защото ние

знаем неговите замисли...” 98

Виждаме още веднъж колко важно е семето на Знанието в битките ни

против силите на тъмнината, защото да знаеш замислите на враговете си -

това значи, че си ги победил наполовина!

Толкова превъзходна е Властта, която Бог ни е дал!

98 (2 Коринтяни 2:11)
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Нашият живот е скрит с Христос в Отца и дяволът няма знание за

нашите замисли, докато ние имаме знание за неговите. Това е златен

принцип на нашето заповядване срещу тъмнината. Принцип, който ни прави

стопроцентово победоносни.

А сега да разгледам и последният принцип на Словото като Заповед.

Ние можем да връзваме дявола единствено и само в Името на Исус. Нека

обаче първоначалното впечатление за лесна победа при споменаване на

Господното Име, да отстъпи на едно по-дълбоко размишление върху

смисъла му. Името на Исус е символ на съвършено проявена Любов към

човека, на готовност дори да умрем за живота и щастието на ближния.

Когато издаваме заповеди против нечестивия и споменаваме Господното

Име и ние самите трябва да сме носители на това Име, тоест:

Да притежаваме Духа, добродетелите, ума и характера на Исус!

Виждате ли, става дума за победи в Христовото Име. Името означава

всичко онова, което стои зад него. Помислете, че вашето собствено име

олицетворява всичко във вашата личност. То е носител и изразител на

вашия дух, душа и тяло. Така Христовото Име е изразител на Исус Христос.

Когато кажем: “В Името на Исус...” - ние изразяваме Христовата пълнота,

Власт и Авторитет в духовния свят. И ако нашата вяра съумее да приеме

стопроцентово тази пълнота, Власт и Авторитет, то това е равносилно на

факта, че в този миг не ние, но Сам Христос е застанал срещу демона, за

да го смъмри. Ето защо трябва да отделим време и да разсъждаваме върху

Името на Исус. Това Име е оръжие, но има ли войник, който няма да

прегледа оръжието си, да види от какво се състои, как действа, как се

смазва, тоест, с какво помазание действа. Толкова много неща пропускаме

в нашия живот на вяра, а те са така необходими за успеха на духовното

воюване. Ние ще разберем, че Името на Господ е заплаха за дявола, само,

когато с живота и вярата си в Исус, носим достойно званието “християнин”.

Заповядвайки срещу Злото, ние водим духовна битка и сатанинските

духове ще използват всеки наш пропуск, за да ни победят. И ако не усетят

присъствието на Исус в нашите сърца, те ще имат сила не само да отклонят

заповедта ни, но и да ни атакуват. Всяко користолюбие и гордост трябва

да напуснат сърцата ни, когато воюваме срещу дявола. И цялата Слава от
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победата над тъмнината трябва с благодарност да отдадем на Господ Исус

Христос, за да се издига Неговото Име, което печели нашите победи. Нека

сега да ви прочета откъс от “Деянията на Апостолите”, за да стане ясно

докъде води напразното споменаване на Господното Име:

“А някои от юдейските скитници заклинатели предприеха да

произнасят името на Господа Исуса на тия, които имаха зли духове,

казвайки: Заклевам ви в Исуса, Когото Павел проповядва. И между

тия, които вършеха това, бяха седемте синове на някой си юдеин

Скева, главен свещеник. Но веднъж злият дух в отговор им рече:

Исуса признавам и Павла зная; но вие кои сте? И човекът, в когото

беше злият дух, скочи върху тях, и, като надви над двамата,

превъзмогна над тях, така щото голи и ранени избягаха от оная

къща...” 99

“Вие кои сте...” - какъв въпрос само... Тези заклинатели заповядваха

в Името на Исус, но не притежаваха Името на Исус. И едва ли някой би

искал да го сполети участта на тези изобличени самозванци. Но Бог е

допуснал този случай да бъде записан в Словото Му, за да ни покаже, че

битката с демоните е изключително отговорна и не е игра на хазарт. Не

можем да се осланяме на принципа:

“Ако стане - стане... Ако мине - мине...”

Тези заклинатели бяха навлезли в територията на дявола, защото

нарушиха една от най-важните заповеди на Небесния Отец:

“Не изговаряй напразно Името на Господа твоя Бог; защото

Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря напразно

Името Му...” 100

Името на Исус е Сила само тогава, когато присъствието на Господа в

сърцата ни свидетелства на това Славно Име.

Но да разчиташ на хазарт и користолюбие?

Това е смъртоносно високоумие с непредвидими последици.

Като плод на Словото, Заповедта е велико право, дадено ни от Бога.

Тя се явява като огнева мощ на Святия Дух срещу царството на тъмнината.

За да можем да заповядваме успешно, трябва преди това да сме пораснали
99 (Деяния 19:13-16)
100 (Изход 20:7)
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и усвоили Божията Сила не само като Меч, но и като Щит за нашите дух,

душа и тяло.

Нека се научим да използваме изложените тук принципи и ще видим

как Бог ще потвърди тяхната истинност.

Нека прибавим на вярата си дързост и ревност, ако искаме демоните

да треперят от нашите служения. Нека пораснем дотолкова, че да заявим

на Исус:

“В спасението Ти ще се зарадваме, и в името на нашия Бог ще

издигнем знамена...” 101

Истинският Божий воин е войнът на възмездието над дявола!

Амин и Амин!

101 (Псалом 20:5)
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4. СЛОВОТО КАТО ПРОПОВЕД

“Колко са прекрасни върху планините нозете на онзи, който

благовества, който проповядва мир! Който благовества добро,

който проповядва спасение...” 102

Дълбоко, светло и мъдро е учението на Божия Син. Но като цялостен

смисъл Спасителят го изявява в една Своя заповед:

“Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка

твар...” 103

Проповядването е кулминацията, тоест, кристализиралата Истина за

богоугодност и богослужение. Проповядването на Словото е най-активното

действие на Святия Дух в нашите сърца. Когато четем Свещеното Писание

Бог ни изпълва с много думи, с много мъдри и убедителни истини, с които

да накараме нашите ближни да повярват в Исус Христос. За да разберем

по-добре Проповедта, като плод на Словото от сърцата ни, ние трябва да я

свържем със златния девиз, изговорен от Исус в “Евангелието от Йоан”:

“Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно…” 104

Исус е изобилен Живот. Не само Име и Личност, но Живот, Който в

сърцевината си е пълно благоволение и благословение от Небесния Отец!

Проповядвайки Исус ние проповядваме Живот! Ако Неговото действие и

Воля спасяват, ако Благодатните Му истини обръщат съдби и отварят очи,

ако нежността Му и Любовта Му преобръщат коравосърдечието в мекота и

всеотдайност, то наистина Словото като Проповед върши Волята на нашия

Господ и Спасител.

Да проповядваш Исус! Това е най-отговорното, но и най-благословено

задължение на нашата вяра пред Всевишния. Затова нека тук да разгледам

самата същност на Проповедта, нейният спасителен и пречистващ Огън,

нейното дълбоко изявено братолюбие.

Основата на Проповедта винаги е отговор от Исус за човешките сърца!

102 (Исайя 52:7)
103 (Марк 16:15)
104 (Йоан 10:10)
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Сърцата, живеещи в неверието на света, натрупват в себе си тежести

от неумолими въпроси на битието:

“Защо не ми върви? Защо толкова мъка? Защо съм като смазан? Защо

не ми стига сила да се справя с проблемите? Защо не намирам истинско

приятелство, а само такова - по сметка? Защо ме владеят толкова страсти?

Защо? Защо? Защо?”

Колко много въпроси... А сърцата чакат своя отговор. Сърцата викат

към Бога, дори умовете да не са съгласни с тях. Божиите очи събират в

себе си мъката на милиарди сърца. И Бог търси начин да посети тези

сърца, за да им даде отговор на въпросите. Нашето благовестие за Исус

Христос, нашата проповед за Неговата Спасителна Саможертва на Кръста е

самият Отговор от Бога за въпросите във всички човешки сърца. Исус е

Отговорът на всички проблеми. Исус е Истината, която е липсвала и все

още липсва на много сърца. Всички въпроси, на които земното битие не

може да даде отговор, имат само едно сполучливо разрешение - вяра в

Исус Христос!

Предстои да разгледам няколко най-важни принципа, на които Исус

покори проповядването Си на този свят. Нека видим кои са те:

Първи принцип:

“Защо яде вашият учител с бирниците и грешниците? А Той,

като чу това, рече: Здравите нямат нужда от лекар, а болните...” 105

Втори принцип:

“Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и едната от тях

се заблуди, не оставя ли деветдесетте и девет, и не отива ли по

бърдата са търси заблудилата се...” 106

Трети принцип:

“И който напои един от тия скромните само с една чаша студена

вода, в име на ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби

наградата си...” 107

Нека да разгледам първия принцип. Когато започнем да посещаваме

църква, то с цел за духовното ни утвърждаване Бог ще ни постави в един

105 (Матея 9:11-12)
106 (Матея 18:12)
107 (Матея 10:42)
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по-тесен кръг от вярващи, например: Домашна група. Естествено е, че

всички не могат да бъдат пастири или проповедници, защото съразмерно

на вярата ни, Бог дава на всеки различна дарба и служение. Но без

значение дали сме слушатели или проповедници, ние трябва да познаваме

Волята на Святия Дух в нашите духовни събрания. В домашните групи

Присъствието на Духа е много силно и често тържеството и радостта стават

най-изявените белези на духовното общение. Радостта е твърде желателно

състояние. Хвалението и почитта към Исус са нещо съвсем естествено,

което извира от сърцата ни. Понякога обаче може да стане така, че

Проповедта да не постигне нужния духовен ефект и присъствието на Духа

да се отдръпне от събранието.

Една от причините, които Бог изобличава, е:

Да предпочетем радостта и веселието пред Милостта и Състраданието.

Ако между нас има човек с духовни или физически проблеми, то

непременно Божията Воля ще насочи Проповедта за нужното изцеление и

възстановяването на човека. Така Исус ще се прояви като Лекар. Но ако

проповедникът не улови Волята на Святия Дух, а завладян от настроението

на повечето християни предпочете тържествените думи пред утехата,

ходатайството и съучастието в страданието на ближния, то наистина ще

дойде изобличаване от Святия Дух. Запомнете:

За Господ Исус е първостепенно премахването на Злото и едва тогава

насаждането на повече Добро!

Ето защо в християнските събрания, като най-благословена от Бога

практика е добро всеки да изявява проблемите си пред Святия Дух и чак

след това свидетелствата за Божия прослава. Така съгласието между

вярващите ще позволи на Духа да извърши чрез Словото изцелителното Си

действие. Проповедникът трябва да осъзнае, че не може да се води по

очакването на хиляда здрави, дори когато в събранието има само един

болен! Здравите нямат нужда от лекар, а болните! И още - не винаги онзи,

който е болен или има проблеми, намира сила да ги изяви. Обикновено

такъв се свива и не иска да притеснява останалите с болката си. Но Исус

вижда сърцето на този човек знае съвсем точно очакването му. Ето затова

проповедникът трябва много внимателно да слуша сърцето си, защото
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много често именно чрез него Бог ще посочи страдащия. Исус вижда

всичко в сърцата на вярващите и не може да измени на принципите и

Словото Си. Толкова по първия принцип.

Как да разбираме втория принцип? Как става така, че Исус, Който е

Пастирът на нашите души, остава деветдесетте и девет овце и тръгва да

търси заблудилата се? Не е трудно да забележим как Спасителят прави

това. Трябва само да се настроим духовно и да наблюдаваме Неговото

действие в духовните събрания. Когато придобием известен опит от

ходенето на църковни служби, то може да се случи да изпитаме известно

раздразнение от проповедите на пастиря, понеже са “еднообразни”, а

понякога дори прекалено простички и разбираеми. “Нищо ново не научих и

днес...” - ще кажат някои, без да разбират защо Святият Дух и в тази

проповед е дал това Слово на проповедника. После такива ще си тръгнат

към домовете, а библиите им ще останат затворени, защото те са свикнали

на храна само от амвона. На следващата проповед нещата ще се повторят

отново. “Този пастор няма помазание...” - ще зашушукат “по-духовните” и

ще тръгнат да си търсят църква по интересите си. Не е трудно да бъдат

забелязани подобни хора. Ще ги отличим по вечните коментари преди или

след събрание, по “дълбокото” им убеждение, че се чувстват призвани за

“много по-велики дела”. Всъщност - лукавият много хитро отцепва отделни

човеци от събранието.

Защо се получава така? Защо понякога хората не харесват проповедта

на пастора?

Отговорът е:

Защото овцете се съблазняват поради факта, че Пастирят ги е оставил

и е тръгнал по бърдата да търси заблудилата се овца!

Някои хора никога не са познавали характера на Святия Дух. Ние,

които натрупваме духовен опит в Църквата, трябва да знаем, че тя се

посещава не само от утвърдени християни, но и от съмняващи се или от

невярващи човеци. Естествено е Божиите лъчи да потърсят пролука в

невярващите сърца, в простодушните умове на слушателите!

Е, тогава каква ще е проповедта?

Мъдра? С дълбоки откровения? Със знания, достойни за Йов и Елиу?
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Не! Не! Не!

Проповедта ще бъде за изгубените овце, за заблудените сърца!

Словото ще бъде като мляко за новородени, тоест, достъпно за все

още подозрителния плътски ум, с думи, близки до живота на хората, до

проблемите им и нуждите им!

Именно на това ни учи Апостол Павел, който казва:

“...проповядвам благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши

Христовият кръст от значението му...” 108

“И говоренето ми и проповядването ми не ставаха с

убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от Дух и сила,

за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на

Божията сила...” 109

Да не лишаваме никога Христовия Кръст от значението му! - ето

предупреждението към всеки проповедник. Защото значението на Кръста

е, че Словото е Живот, че Христовите думи са мехлем за житейските рани

на човеците. Истинските Христови думи винаги правят слушателя участник

в духовното събрание. Те са мост, по който човешкото сърце се пренася в

Божието Присъствие!

За проповедника има по-голяма награда за намерената заблудена

овца и довеждането й при Господ Исус, отколкото говоренето на мъдрост

пред деветдесет и девет праведника. Божията ревност търси преди всичко

изгубеното паство, а чак след това тръгва да благославя Своето. Затова и

насърчението, написано от Апостол Яков, трябва да ни бъде неотклонна

цел в проповядването на благовестието:

“Братя мои, ако някой от вас се отклони от истината и един го

обърне, нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му

път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове...” 110

Вслушват ли се всички в тези Апостолски думи?

За съжаление не. Има пастири, които не тръгват да търсят заблудената

овца, но предпочитат ръкопляскането на деветдесет и деветте, които имат

в събранието си. Тези проповедници обичат да си правят лъскави проповеди.

108 (1 Коринтяни 1:17)
109 (1 Коринтяни 2:4-5)
110 (Яков 5:19-20)
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Те надуват един шарен тщеславен балон и го развяват над главата си и

мнозина изпадат в евтин възторг от блясъка им. Само че това е балон,

който издиша и няма никаква сила, понеже Бог не благоволи да облича

Невястата в бляскавата бяла дреха, преди да е измил петната й, и преди

да е изгладил бръчките й. Аз съм бил в събрание, където на последните

редове са стояли десетина човеци, доведени от братя и сестри, за да

приемат Исус, а отпред пасторът се е правил на палячо в лъскавите си

проповеди и изобщо не е чул викът на Духа, желанието на Бог тези хора

да Го изповядат пред амвона и да преживеят спасително покаяние и

обръщане.

Представяте ли си това?

Едно сърце години наред е търсило ръката на Спасителя и когато най-

сетне е стъпило в църквата и седнало притеснено на последния стол в

залата, пасторът се е удоволствал в собственото си тщеславие и духовна

гордост. За него е било без значение дали в залата има неспасени, когато

той цял ден е репетирал своето артистично шоу и оригиналност. Знайте, че

такива са мерзост в очите на Господа, защото не са се покорили на

принципите на Исус. Лъскавите проповедници никак няма да наследят

Царството. Те са разменили Славата на Бога за ефектите на собствената си

мъдрост и оригиналничене. Затова и Всевишният ще ги отсече завинаги.

Моля ви, изпитайте духовното си стоене чрез онова, което четете!

Благодарете на Исус за всяка Проповед, която докосва и разплаква

човешките сърца. Бягайте от събрание, което отдавна не е Божия Църква,

но църква на пастора, жена му и двама-трима презвитери.

Нека дълбоките ни сърдечни мотиви бъдат най-вече радост от

благословението на другите около нас със Словото на Духа, защото така

самите ние ставаме благословени, понеже се подвизаваме във вярата на

Авраам. Нека тържествуваме, когато се просвещават братята ни и сестрите

ни, дори те да са по-необразовани или пък неугледни. А нашето лично

желание за Знание и Мъдрост да открием сами в Божието Слово, като

платим нужната цена с молитвен живот и упорство.

Аз свидетелствам на всеки, който чете тази книга или е чел други мои

книги, че нищо от тях не е дошло от пасторски проповеди, библейски
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училища или теология. Защото моят Учител е Исус, а вдъхновителят на

Небесното Му учение - Святият Дух.

А сега да разгледам и третия принцип на Проповедта, свързан със

съдържанието на нашите думи. Вярвам, че никой не е тръгнал да разбира

плътски Христовите думи и да налива вода на всеки, когото види пред себе

си. Думите на Исус са Дух и Живот. Когато самарянката в разговор със

Спасителя се учуди, че Той нямаше почерпало, за да извади вода от

кладенеца, чу следните думи:

“Всеки, който пие от тази вода, пак ще ожаднее; а който пие от

водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата,

която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за

вечен живот...” 111

Това иска Исус! Да напоим ближните си с нашата Проповед така, че да

не ожаднеят никога, тоест да отворят сърцата си и в тях да бликне вечната

Жива Вода - Благодатното Присъствие на Святия Дух! Тогава никак няма

да изгубим наградата си, защото чрез нашата Проповед законът на вярата

е задвижил сърцето на ближния ни.

А сега главното! За да може Проповедта да извърши Божията Воля,

тоест, да напои братята и сестрите ни, е нужно тя да бъде в достатъчно

количество и в нас самите. Защото, ако ние сме жадни, то следва да

напоим първо себе си, а след това другите. Това не е някакъв духовен

егоизъм, на най-важното условие за силния проповедник и благовестител.

Защото, ако той няма нужното просвещение и Сила от Святия Дух, ако

няма познание, то не би бил благословение за другите. Виждате ли как

семената на Знанието и Познанието дават плод именно в Проповедта?

Запомнете, че Проповедта се явява като усъвършенствано служение в

Святия Дух. Сърцето на проповедника е чаша, пълна със студена вода,

почерпена от изворите на Святия Дух!

Помислете колко важни и отговорни са думите на Давид от двадесет и

трети псалом. Ето какво казва той на Бога:

“Помазал си с миро главата ми, чашата ми се прелива...” 112

Виждате ли каква е чашата на Давид?
111 (Йоан 4:13-14)
112 (Псалом 23:5)
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Виждате ли колко е препълнено сърцето му с Божието присъствие?

Днес има “проповедници”, чиито чаши са пълни с паяжина...

Дотолкова са изгубили Присъствието на Духа и са запустели в

религиозно високомерие. Без да разбират богопротивността на духа, от

когото са оплетени, те пристъпват с нозете си в територията на най-

голямото беззаконие, най-грозното и най-противно на Исус дело - да

напояват ближните си с кал или пръст.

Как да разбираме това?

Отговорът е: Като размишляваме върху определението, което Исус

дава за Своето Слово:

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

които съм ви говорил, дух са и живот са...” 113

“Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух...” 114

Думите на Христос са родени от Святия Дух. Те са Живот. Когато Исус

проповядваше на земята, беше време без касетофони и диктофони. И

онези, които записаха думите Му, бяха отворили сърцата си за Духа на

Истината. И Той беше Този, Който им припомни думите, делата и притчите

на нашия Спасител:

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

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

казал...” 115

Бог иска и ние да изговаряме думи, родени от Святия Дух. Но ако ние

не говорим от Бога, а от собствения си ум, то нашите думи няма да бъдат

жива вода, а пръст, понеже умът е пръстен, тоест, притежава проекциите

на плътта. Проповедникът трябва да бъде утвърден в Божието Слово. И,

освен Жива Вода, в сърцето му не трябва да блуждаят никакви плътски

мисли, защото, ако такива се намерят, резултатът между водата и пръстта

ще бъде кал. Тоест - можем да казваме истини от рода:

“Исус е Господ! Той възкръсна! Исус е Пътят, Истината и Животът...” -

това са истини, това е Жива Вода, защото е самото Слово Божие. Но я

прибавете към това Слово и нещо подобно, например:

113 (Йоан 6:63)
114 (Йоан 3:6)
115 (Йоан 14:26)
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“Нека сега се прекръстим пред иконата на Младенеца, защото само

който се кръсти, той ще бъде спасен...”

Резултатът от смесването на водата и пръстта, на Духа и плътския ум,

ще бъде кал, тоест ще насади в сърцето на слушателя религиозни

предразсъдъци и той ще разбира служението и поклонението пред Отец не

чрез Дух и Истина, а някак си - с ритуали и Истина, с религиозно участие

на плътската природа и ум! Така слушателят ще бъде обременен с плътски

внушения и вместо да приближим Исус до сърцето му, ще Го отдалечим

още повече...

Калта - ето убиецът на Словото като Проповед. Калта - ето бариерата

и преградата, която религиозните демони на Сатана поставят между Бога и

човеците. Ще стои ли Бог безмълвен пред усилията на дявола? Ще се

съгласи ли дяволската кал да е свидетел на Реката на Живота?

Трябва да знаем, че Сатана провежда богопротивните си усилия чрез

лъжепророци, чрез вълци, облечени в агнешки кожи. Ето какво заявява

Всемогъщият против тях:

“...ето, Аз съм против вас, казва Господ Йеова. И ръката Ми ще

бъде против пророците, които гледат суети и предсказват лъжи; те

не ще бъдат в съвета на людете Ми, нито ще бъдат записани в

списъка на Израилевия дом, нито ще влязат в Израилевата земя; и

ще познаете, че Аз съм Господ Йеова. Понеже, да! Понеже

измамиха людете Ми като казваха: Мир! А пък няма мир; и когато

някои градяха една слабичка стена. Ето, те я мажеха с кал, кажи на

ония, които я мажат с кал, че ще падне, понеже ще вали пороен

дъжд, и ти, голяма каменна градушка, ще паднеш върху нея, и

бурен вятър ще я съсипе. Ето, когато падне стената, няма ли да ви

рекат: Где е калта, с която мазахте? Затова така казва Господ

Йеова: Непременно ще я съсипя в яростта Си с бурен вятър, в гнева

Ми ще вали пороен дъжд, и в яростта Ми ще падне голяма

градушка от камъни, за да я разруша. Така ще съборя стената,

която измазахте с кал, и така ще я съсипя на земята, щото да се

открият основите й; тя ще падне и вие ще загинете всред нея...” 116

116 (Езекиил 13:8-14)
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Не сме ли ние днес онази каменна градушка, онзи Божий наплив от

живи камъни, които ще съсипят калната стена, тоест, религиозната

бариера, поставена от демоните на Сатана между Бог и човеците? Не е ли

днес това последно изливане на Святия Дух онзи “пороен дъжд” на Божий

гняв против религиозните демони, който открива основите на най-голямата

лъжа и измама - измамата, че учението на Христос е религия, че да вървиш

с Исус е равносилно на това да пазиш до умопобъркване и умопомрачение

догми, доктрини и ритуали. Но Словото ясно и категорично казва, че:

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

да се покланят...” 117

Колко повече нашите проповеди трябва да са Дух и Живот, а не кал.

Калта ще ви направи обекти на Божия гняв и ярост, а не на Божиите

благословения. Плътският ум е смъртен и грешен, а грехът, както знаем, не

може да обитава в Светлината на Святия Дух. Естествен е изводът, че

плътските размишления и думи винаги пълзят в орбита около идеята за

Божията непостижимост! Бог наистина е непостижим за плътското мислене,

но не и за нашия дух и духовен човек. Именно затова изобличителните

истини от Божието Слово падат върху тези водачи, които, робувайки на

религиозни демони, плътско тълкуване и църковни традиции, поставят

прегради за достъпността, която Исус ни дава към Престола на Благодатта.

Религиозността или калта, за която размишляваме, е бариерата пред

общението с Исус. Казвам “с Исус”, а не със смъртни човеци, които ви

говорят за Него. Религиозният човек е хванат в плевелите на собствения

си ум и плътска природа, обилно избуяли и подхранвани от дявола, и не

може никак да намери Божието Присъствие. “Бог - високо, цар - далеко!” е

неговото кредо. Той е пленник и заложник на онази категория сатанински

служители, за които Исус каза:

“Но горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! Защото

затваряте небесното царство пред човеците, (с онази кална стена, за

която Бог предупреди в стиха от “Езекиил” - б.а.) понеже сами вие не

влизате, нито влизащите оставяте да влязат…” 118

117 (Йоан 4:24)
118 (Матея 23:13)
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“Горко на вас законници! (привържениците на религиозните канони

- б.а.) Защото отнехте ключа на знанието; сами вие не влязохте, и

на влизащите попречихте...” 119

Това, че се намериха слуги на дявола, които затвориха Небесното

Царство с калните бариери и стени на религията, това, че се намираха

законници, които узакониха заблудата на гибелните ереси и притуриха на

Божието Слово канони и традиции, човешки поучения и жития, това, че

срещу Христовата вяра Сатана противопостави лицемерието и фанатизма,

са свидетелства за дяволската нетърпимост към всички, които се покланят

на Отец в Дух и Истина.

Моля ви, вземете предупреждението от тези редове и не се насилвайте

да ядете кал. Тя не е от Исус Христос! Тя е от Адам! Първият човек е от

земята. Последният човек е от Небето. Първият е пръстен. Вторият -

Небесен. Първият ще ви предложи кал. Вторият - бистри ручеи от Реката

на Живота. Ако някой ви предлага кал, то просто станете и напуснете това

събрание, защото то попада под Божия гняв. Запомнете, че всеки, който ви

задължава, но не убеждава, е служител на религиозен демон.

След всичко, казано дотук, искам да знаете, че оня, който проповядва

Божието Слово, трябва да моли Исус за съвършена Святост в мислите,

думите и делата. Само Божиите думи имат спасяващо и пречистващо

действие. Погледнете на какво ни учи Апостол Петър:

“Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява

Божии словеса...” 120

Бог ревнува за думите, които ни дава като Проповед, и няма да

размени Славата Си за никакви човешки амбиции. Затова е предупредил

всеки проповедник:

“Не притуряй на Неговите думи, да не би да те изобличи и се

окажеш лъжец...” 121

А сега да обърнем внимание и на другия аспект на Христовия принцип

за “чашата студена вода”. Общото въздействие, което лъха от това

определение, е, че това е вода, непосредствено почерпена от Извора, от

119 (Лука 11:52)
120 (1 Петрово 4:11)
121 (Притчи 30:6)
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дълбокия кладенец. За да бъде студена водата ни, трябва да притежаваме

директно общение с извора. Тогава и водата е току-що наточена, тоест,

проповедта току-що е бликнала от сърцата ни!

Много проповедници в стремежа си да бъдат като световноизвестните

проповедници на американското тщеславие, изпадат към подражателство,

като по този начин излизат от плановете на Исус за тяхната лична духовна

реализация. И това е станало, защото са искали тяхната чаша вода да бъде

“по-студена”, отколкото насъщната в сърцата им.

Внимание проповедници!

Това подражателство не е угодно на Святия Дух!

Божието Слово изрично ни предупреждава:

“Пий вода от своята си щерна, и оная, която извира от твоя

кладенец...” 122

Има нещо тъжно, срамно и религиозно в онези, които събират купища

книги в домовете си и решават, че ще учат християните на богопознание

чрез накълвани истини от тук и там. Досущ като в светско училище мнозина

решават, че това е начинът да познаем Бога. Такива хора с гордост се

наричат “учители по теология” и забравят да прочетат какво казва Апостол

Яков за тях:

“Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще

приемем по-тежко осъждане...” 123

Нашият Учител е Един и Той не е от плът и кръв. Той не е завършил

теология, нито пък има диплома. Нашето училище е Небето и Оня, Който

ни изпитва, не е човек, а Бог. Апостол Яков не казва, че мнозината

учители ще получат благословение от Бога, но “по-тежко осъждане”. И

как няма да е осъждане, след като самото заявление, че си учител, вече те

поставя в конфликт с Единствения Учител. Но ако някой наистина иска да

се нарича “учител”, то е, защото има не Небесна, но светска подплата,

понеже в света се намират онези, които се наричат “учители”. Ето защо

теологията е от света и тя няма никакъв прием или достъп в Небето.

122 (Притчи 5:15)
123 (Яков 3:1)
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Моля ви, не превръщайте светския дух в стъпало към Бога, защото

така наистина ще отидете при някой бог, но това няма да е Богът на хълма

Сион, а по-скоро - началникът на Вавилон.

Особено опасно е да напояваме ближните си с вода от минали

времена, престояла векове наред. Ами че тя вече не е бистра! (Тук не

говоря за Библията, понеже тя е вечно Слово и при нея няма минало и

бъдеще, а за онези, които, вдъхновени от нея, поясняват духовните неща

на духовните човеци.) Ако Тома Аквински или Августин Блажени са били

благословение за вярващите, то те са го направили в рамките на своя

живот и пред човеците от своето поколение. Но днес в света има други

човеци от друго поколение, с коренно различен мироглед от този на

предците си. Нека доразвия това съждение, за да разберете прицела,

който Духът ми дава.

Святият Дух е дух на вечно движение!

Той е “потокът край пътя”, за който се споменава в чудесния сто и

десети псалом на Давид. И както едно превозно средство в движение сменя

своето местоположение, така и Святият Дух ни движи към непрестанно

развитие и усъвършенстване на Църквата. Ако в по-стари времена е имало

успех едно движение на Святия Дух, то в настоящото време има друго

движение. Движение, в което сърцата ни чуват пророческия възглас:

“Ето, Младоженецът иде!”

Днес Святият Дух подготвя Църквата за Грабването й от Исус. Днес

изворите на Духа изтласкват нови води. Проповеди на разкрепостяване, на

разчупване на догмите и предразсъдъците, на отделяне на теология от

богопознание, на разбиването на мистиката и каноните, на отделяне на

религия от Истина - едни мощни импулси на обновление, един своеобразен

духовен Ренесанс. Тази е причината водата да бъде бистра и студена!

Затова проповедите трябва да идват директно от Святия Дух! Не проповед-

теология, не проповед-дидактика, не проповед-есхатология, не проповед-

урок, не проповед-история или проповед-минало, но Проповед-настояще

или Проповед-бъдеще! Проповед, като директно бликнал извор от Тронната

Зала на Всемогъщия Бог!
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Директността предполага чистота и актуалност, точност и адекватно

отношение към съвременността, тоест:

Всички онези фактори, които правят водата бистра и студена!

Исус Христос е Изворът на нашите проповеди. Нека общуваме със

Словото Му така, че да навлезем дълбоко в Този Извор. Защото колкото

по-дълбок е кладенецът на нашата вяра, толкова по-бистра и студена ще е

водата от него! Вие няма да откриете тази вода в локвите на теологията,

тъпкани от всякакви нозе и донесли със себе си всякаква кал. Вие няма да

откриете тази вода в мухлясалите жития, тропари или акатисти на

православната религия. Вие няма да откриете тази вода в черната смола

на теософията. Вие ще откриете тази вода единствено в Евангелието и то

тогава, когато ясно усетите, че държите ръката на Спасителя.

Така приключвам темата за Проповедта, като плод на Словото. Вярвам,

че истините, споделени тук, ще помогнат на всеки, който има в сърцето си

призвание да бъде благовестител и проповедник на Исус Христос.

Бог да ви благослови! Амин и Амин!
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5. СЛОВОТО КАТО ПОМАЗАНИЕ

“Духът на Господа Йеова е на Мене; защото Господ Ме е

помазал да благовествам на кротките, пратил Ме е да превържа

сърцесъкрушените, да проглася освобождение на пленниците, и

отваряне затвора на вързаните...” 124

“...и хомотът ще се строши поради помазанието ти...” 125

Божиите думи са действие на животворяща и освобождаваща Божия

Сила. Не красноречие, риторика или прочит на доклад, но могъщо

Присъствие, което воюва за Спасението на човешките души. Когато Исус

Христос проповядваше на тази земя, Той освобождаваше от хомота на

юдейската религия хиляди хора. Народът се блъскаше и притискаше до

Него и сърцата на хората се напояваха със Слово на Живот. Слушателите

Му разбираха, че има нещо повече от думи в проповедите Му, а именно:

Власт. Евангелист Матей записа това съвсем лаконично:

“И когато свърши Исус тия думи, народът се чудеше на

учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не

като техните книжници...” 126

Така стигаме до разглеждането на последната тема от плодовете на

Словото в сърцата ни:

Помазанието!

Всеки от нас е привлечен от Отец чрез благовестието за Исус.

Благовестието е ключът за вратата на нашето сърце, която проповедникът

или благовестителят е отворил!

Как го е сторил?

Именно чрез Помазание, дадено му от Всевишния!

Става така, че думите, изговорени от този човек, са променили

вътрешното ни състояние и ние сме повярвали в Исус. Бог ни е докоснал и

ние сме Му отворили.
124 (Исайя 61:1)
125 (Исайя 10:27)
126 (Матея 7:28-29)
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Как ни е докоснал?

Чрез думи!

Изводът е, че Бог се е изявил чрез думи!

Явил се е като Слово, спасяващо и животворящо душите ни!

Да! Има една скъпоценна истина, която всеки християнин трябва да

знае - действието на Троицата като Бог Слово.

Не човек ни е спасил! Бог Слово е стоял на сърдечната ни врата и е

хлопал. Неговите думи, изговорени от проповедника или благовестителя,

са хлопали и търсили приют в сърцата ни. И ние сме отворили не на

човека, а на Бог Слово, говорещ чрез него.

“Какъв е Този Бог Слово?” - ще попита някой - “За първи път чувам

такова нещо! Има ли това библейска аргументация?”

Да! Библейска аргументация има и ние ще я прочетем в началните

думи на “Евангелието от Йоан”:

“В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе

Бог...” 127

Как да разбираме действието на Бог Слово в живота ни? Надявам се,

че следващите ми размишления ще ви дадат ясна представа за това. В

началото на нашия живот за Исус в сърцата ни дойде Словото.

“В началото бе Словото…”

Бог го изпрати към нас, за да може това Слово да ни заведе при Него

и така да се изпълни писаното:

 “...и Словото беше у Бога...”

Но когато ние дълго останем у Бога и пребъдваме в Него, става така,

че Той ни благославя изобилно и тогава...

“Словото бе Бог...”

Словото е Бог! Моля ви да разберете дълбочината на това, за което ви

говоря. Бог не е думи! Бог не е информация! Бог е Слово! В своята същина

Словото е уловен Дъх от Твореца, Неговото Собствено жизнено дихание.

Изговорете някаква дума, каквато и да е. И едновременно с произнасянето

й поставете ръка пред устата си. Така ще установите, че докато изговаряте

думата, заедно с думата през устата ви излиза собствения ви дъх.

127 (Йоан 1:1)
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 Е, имайте вярата, че когато Бог говори, заедно с думите, които

излизат из устата Му, излиза и Неговият Дъх. За нас е важно да уловим

Дъха на Твореца, а не само думите Му. Бог не може да раздели Дъха Си от

Словото Си, защото то изразява Него Самия, то е действие на Него Самия,

то е Неговият Вечен Живот. Думите на Исус също изразяват Него Самия,

думите на Исус също са Христовия Дъх. Затова и Спасителят казва:

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

преминат...” 128

Колко истински са думите на Божия Син!

Разбирате ли, че всичко може да премине?

Всяко нещо, сътворено от Бога, може да бъде прекратено. Но Бог не

може да прекрати Сам Себе Си, защото Неговият Дъх е Неговото Слово.

Кой е начинът да усещаме Дъха на Всемогъщия?

Има само един начин да го усетим и това е да сме част от Христовото

Тяло. Понеже Тялото живее и Животворящия Дух в него е самият Дъх на

Твореца. Нужно ли е тогава да казвам, че този Дъх е Помазанието на Бога?

Нужно ли е да казвам, че когато човек улови пълнотата на Този Дъх, то той

е уловил Бог Слово? Ето затова вярващият преминава важни етапи на

своето духовно развитие. Той няма веднага да улови Дъха на Бога. Той

няма веднага да разбере за действието на Бог Слово. Той трябва да

изживее в духа си първия стих от “Евангелието от Йоан” и да стигне до

пълнотата на Божията изява в живота си. Тук трябва да поясня още нещо,

понеже често се бърка и не може да се схване. Какво е то? Това е, че

мнозина бъркат нещата от Бога със Самия Бог. Вие всички имате в къщи по

една библия, нали? Е, тази библия е нещо от Бога. Бог е направил тя да

премине през вековете и да се съхрани, за да можете и вие да я четете,

така, както са я чели други поколения преди вас.

Тя е нещото от Бога!

Само че Бог иска да ви даде не нещо от Себе Си, а Самият Себе Си!

Затова не искайте Слово от Бога, но копнейте за Словото-Бог!

Колкото до едно по-чудесно потвърждение на тези дълбоки истини, то

нека се спрем на живота на пророк Илия. Той преживя както общение с

128 (Матея 24:35)
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Слово от Бога, така и общение със Словото Бог. Спомнете си как той отиде

в пустинята, легна под една смрика и искаше да умре. Когато се събуди,

там до него имаше пита, печена на жаравата, както и стомна с вода. Тази

пита беше духовна, защото няма земно ястие, с чието нахранване вие да

вървите четиридесет денонощия и да не се уморите, нито да огладнеете.

Тази духовна пита беше Слово от Бога. Тази стомна беше пълна с Живата

Вода на Христос. Илия вкуси всичко това и придоби огромна сила. Но

вижте какво стана, когато той се засели в пещерата. Тогава дойде не

Слово от Бога, но Словото Бог:

“И ето, Господното слово дойде към него та му рече: Що

правиш тук, Илие?” 129

Така, четейки Стария Завет, вие ще забележите, че на много места

пророците заявяваха:

“Господното Слово дойде към мен и ми рече...”

Аз искам същото Това Слово да идва и към вас и да ви говори. Ето на

това е посветена и тази тема. Знайте, че Святият Дух не желае нищо друго

толкова силно, колкото това - да Му позволим да ни изпълни със Силата Си

и ние да проповядваме Господ Исус Христос. Знайте тогава, че Силата от

Бога да проповядваме Небесното Царство се нарича Помазание!

За да разберем още по-пълно дълбокия смисъл на Помазанието, нека

се замислим, има ли по-велика Сила от Словото? И имало ли е по-яростно

противене на Библията от противенето на дяволското слово?

Не са ли материализмът, атеизмът, комунизмът, марксизмът, ленинизмът

и дарвинизмът рожби на тъмното слово? Не докараха ли те проклятие

върху много народи? Не смазаха ли няколко човешки поколения в лъжа и

поклон пред пентаграми? Не превърнаха ли човека в потомък на маймуна?

Не извършва ли дяволското слово най-ужасната духовна поквара, която е

поклонение пред образа на Антихрист? И всичко онова, което доскоро ни

заобикаляше - устави, тезиси, философии, декрети - не беше ли слово,

измислено в канцеларията на Сатана? Колко от нас знаят и проумяват, че

вдъхновителите на всички идеологически системи на света са тайни

масонски ложи? Колко милиона човешки живота потънаха в мръсните

129 (3 Царе 19:9)
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канали на лабиринта, наречен “марксистко-ленинска философия”? И колко

още ще отеква въздействието на тази заблуда в човешките души?

Ако задавам толкова много въпроси, причината е една:

Няма друга сила, която така да преобразява човешките сърца, както

Силата на Словото!

Ако плътското ни естество живее чрез ежедневно даваната му храна,

вода и въздух, то духовното ни естество расте и се развива чрез слово.

Днес, между стотиците хиляди и милиони томове литература, има една

Книга, едно Слово, което е Глас и Действие на Живия Бог. Когато намерим

живота си в страниците на Свещеното Писание, когато Библията се

превърне в прозорец, през който гледаме на света и на самите себе си,

когато Евангелието се превърне в съдба на сърцето ни, тогава се обличаме

в Словото, за да бъдем помазани “ловци на човеци”, за да влезем с

уверени стъпки в плановете, направени от Исус лично за нас. В своята

основа нашият живот за Бога няма да бъде по-различен от този на първите

Христови последователи, макар религията да се опитва да прави разлика

между някогашното и сегашното величие на християните. Апостол Петър

още с началните си думи във второто си послание заявява:

“...на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус

Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра...” 130

Тези думи показват, че Бог Отец има еднакво отношение на Любов и

Благодат към всеки, който повярва в Исус, но не всеки повярвал има

отношение към Бога, еднакво с това на Апостолите.

“По какво се различават едните и другите?” - би попитал някой.

Отговорът е:

По Помазанието!

Онези, които имат правилното отношение, рано или късно порастват в

Сила пред Бога и човеците.

Но как да пораснем в Сила? Кое е правилното отношение към Бога?

Тези въпроси са прелюдия към разглеждането на самата сърцевина на

Помазанието.

130 (2 Петрово 1:1)
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Винаги съм възприемал посланията на Апостолите като споделена

християнска опитност, целяща да ни доведе до Съвършено служение за

Исус Христос. Във всички послания намирах едно по-дълбоко откровение,

оставащо на пръв поглед утаено от читателя. Откровение, целящо да

промени отношението ни към Небесния Отец. Откровение, даващо крила

на онзи, който го приеме и го пази в сърцето си.

Нека го споделя с вас!

Общото въздействие от прочита на цялото Свещено Писание е Силата

на вярата. Вярата на човек в Живия Бог, нейното животворящо спасително

значение. С идването на Исус Христос на този свят, вярата придоби един

по-дълбок смисъл. До този момент човеците вярваха в Бога, а сега - когато

Христос беше Човешкият Син - Бог повярва в Човека. Бог не би изпратил

Исус Христос в плът, ако не бе повярвал, че Човешкият Син ще извърши

Волята Му. Но понеже Отец повярва в Сина Си и Го изпрати в света, то по

тази причина Христос бе наречен “Помазаник”!

Небесният Отец заяви за Човека Исус Христос:

“Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение...”
131

Благоволението на Отец не остана само върху Исус. То продължи

мощно да се изявява и върху Апостолите Му, които вършеха чудеса за

прослава на Христовото Име. Така разбираме, че има един втори сигнал на

Вярата в Бога - Вяра от Бога, доверие от Небето, пълно благоволение от

Всевишния върху нашия живот! Помазание от Господа!

Ето това е тайната на Помазанието:

Бог да повярва в твоето служение за Сина Му!

Запомнете: Дълбока същност на стремежа към Помазание е желанието

да накараме Бог да ни повярва! Ние вярваме в Него, но това никак не е

достатъчно! Трябва и Той да повярва в нас!

Какви са стъпките, които Бог предприема, за да разбере може ли да ни

повярва? Как Бог се убеждава, че сме достойни за Неговата Вяра?

Апостол Петър ни говори именно за това:

131 (Матея 3:17)
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“Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда

върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно; но

радвайте се за гдето с това имате общение в страданията на

Христос, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата

слава...” 132

За да дойде в сърцата ни Славата на Исус Христос, тоест, Помазанието

от Бога, е нужно да издържим Огнените изпитания на Всевишния. Неговото

Слово е в сърцата ни, Неговият Дъх иска да ни покори, но Бог желае да

разбере доколко ефективно е Словото Му. Ето защо в живота на

християните идват всякакви бури и препятствия, защото Вярата от Бога

трябва да се спечели, да се плати цена за нея. Никой разумен инженер

няма да сложи подписа си за пускане и експлоатация на строително

съоръжение, ако преди това не се е уверил в неговата надеждност и

здравина, функционалност и ефективност. Бог е далновиден Инженер и

няма да позволи да се пропукаме или срутим, когато градим служение или

църква. Преди всичко Той ще ни изпита и чак след успеха в изпита ще ни

даде Помазание за духовните дела.

Как да разберем имаме ли Помазание от Бога?

Отговорът е много простичък, но изключително важен:

Така, както шофьорът на колата разбира дали е заредена с бензин!

Какво прави той? Включва двигателя, натиска педала, и, ако има

бензин, колата потегля. А сега забележете, че с автомобила той ще си

свърши работата много по-бързо, отколкото, ако ходи пеша!

Огънят в сърцата ни, Божията Сила в нас е тази, която свидетелства

на Помазанието. Когато вършим делата си под Божието Помазание ние не

усещаме никаква умора, слабост и разочарование. С Помазанието от Бог

Словото ни прави такива, каквито е писано, че трябва да бъдем:

“Никой измежду тях не ще се умори, нито ще се спъне. Никой

не ще задреме, нито ще заспи. Нито ще се разпаше поясът около

кръста им, нито ще се скъса ремъкът на обущата им...” 133

132 (1 Петрово 4:12-13)
133 (Исайя 5:27)
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Поясът на кръста ни и Обущата на нозете ни са най-важните условия

за Помазание от Бога. Без тях ние никога няма да го получим. Зная, че ще

се появи въпросът:

“Какъв е този Пояс и какви са тези Обуща?”

Ще отговоря не аз, но Апостол Павел, който казва:

“Стойте прочее препасани с истина през кръста си и облечени в

правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез

благовестието на мира...” 134

Животът в Истината и готовността за проповядване на благовестието

са основите на Помазанието, които Божието Слово е положило в нашите

сърца и души! Ето тези основи Бог иска да види в нас, за да ни повярва. С

трепет и молитвена дързост, със Съвършено упование и твърдост ние

трябва всекидневно да ги изработваме и постоянно да ги утвърждаваме.

Помазанието е най-великият Плод на Словото!

Святият Дух подготвя всеки от нас, за да спечелим Небесното доверие

и така да родим този плод. Има две думи, които най-точно определят

проявлението на Помазанието:

Власт и Авторитет!

Когато бъдем помазани в нашето служение, ние ще принудим всички

демони да се съобразяват с това. Те ще напускат завоюваните територии в

човешките души и тела преди още да е започнала битката, защото в

духовния свят Помазанието се забелязва като Божие Слово в настъпление!

Няма дейност в живота ни за Господ Исус Христос, която да не изисква

Помазание. Спектърът на Помазанието е много широк. Има Помазание за

проповядване, хваление, изцеление, полагане на ръце, вършене на чудеса,

писане на книги и други. Важна особеност на Помазанието е неговото

ежедневно упражняване в живота ни на вяра. “Чашата ми се прелива...”

- възкликва Давид. И нашите сърца преливат, когато дойде Помазание от

Бога. Тайната на здравото Помазание е:

Да не задържаме никога Божията Сила! Да не задържаме Небесните

благословения! Да бъде служението ни като крайпътна чешма с постоянно

134 (Ефесяни 6:14-15)
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течащи чучури, за да могат да утоляват жаждата си всички които минават

по пътя край нас!

Ако речем да задържаме Помазание, да го пазим като лично

съкровище, то, несъмнено ще изпитаме върху себе си духовното състояние

на пророк Еремия, който казва:

“Но ако река: Няма да спомена за Него, нито ще продумам вече

в Името Му, тогава Неговото Слово става в сърцето ми като пламнал

огън, затворен в костите ми; уморявам се да го задържам, но не

мога...” 135

А сега да поговорим за най-изявените дяволски провокации срещу

Помазанието. Дяволът не ги е измислил вчера и те винаги са били печат на

неговата активност срещу християните. Когато бъдем помазани от Святия,

в сърцата ни ще има голяма Сила. Сила, способна да удиви човеците.

Сила, която може и по свръхестествен начин да направи безпрепятствен

пътя на благовестието. Тогава онези, които са в аудиторията на Божия

помазаник, могат да насочат възхищението си не към Исус, но към Божия

слуга. Нямайки знанието, че той е само инструмент в ръката на Святия

Дух, хората могат да започнат да го идолизират и боготворят, да му

отдават внимание, по-голямо, отколкото като техен брат заслужава. Ето

така срещу помазаното сърце застава дългата ръка на лукавия - гордостта.

Тя е най-смъртоносното сатанинско внушение!

Внушение, фатално не само за Помазанието, но и за самата вяра в

Исус Христос. Аз няма тук да се позовавам на известните примери с някои

Божии служители, които са паднали не от нещо друго, но от гордост. Целта

на тази глава е друга, а именно - да ни научи да пребъдваме в Божието

помазание.

Искам да знаете, че:

Гордостта и липсата на разум са болестни състояния на Сатана, от

които той никога не се е излекувал, нито някога ще се излекува! Същата

диагноза се отнася в пълна степен и за демоните му! Дяволът е заразно

болен и желае да зарази с внушенията си всички, до които намери власт и

достъп. Така, както змията в предсмъртната си агония търси начин да

135 (Еремия 20:9)
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забие отровния си зъб в плътта на човека, така и дяволът, когато губи

властта и контролът си върху човешките души, изстрелва срещу Господния

служител жилото на гордостта.

Нека се убедим в това, като прочетем за дяволския капан против

помазанието на Апостолите Павел и Варнава:

“А в Листра седеше някой си човек немощен в нозете, куц от

рождението си, който никога не беше ходил. Той слушаше Павел

като говореше; а Павел, като се взря в него и видя, че има вяра да

бъде изцелен, рече със силен глас: Стани на нозете си. И той скочи

и ходеше. А народът, като видя какво извърши Павел, извика със

силен глас, казвайки по ликаонски: Боговете, оприличени на

човеци, са слезли при нас. И наричаха Варнава Юпитер, а Павел

Меркурий, понеже той беше главният говорител. И жрецът при

Юпитеровото капище, което беше пред града, приведе юнци и

донесе венци на портите, и заедно с народа се канеше да принесе

жертва. Като чуха това, апостолите Варнава и Павел, раздраха

дрехите си, скочиха всред народа, та извикаха, казвайки: О, мъже,

защо правите това? И ние сме човеци със същото естество като вас,

и благовестяваме ви да се обърнете от тия суети към живия Бог,

Който е направил небето, земята, морето и всичко, що има в тях...”
136

В тези стихове виждаме как един истински християнин може да брани

Помазанието си, като отхвърля от себе си жилото на дявола, изразено чрез

боготворене от тълпата. Павел и Варнава раздраха дрехите си, но не

допуснаха гордост и себелюбие да плени сърцата им. Апостолите отдадоха

Славата от станалото чудо на Оня, Който го бе извършил - Святият Божий

Дух. Ако това драстично проявление на Сатана се е случило във времена

на невежество и тъмнина, то нека не мислим, че днес гордостта е “персона

нон грата” в християнските служения. Има хиляди фини начини, с които

лукавият може да ни възгордее. Затова нека с Помазанието от Бога да

приемем и онова семе на Мъдростта, тоест, на страха от Бога, както и

Смирението, защото именно те са неизменни спътници на нашето служение.

136 (Деяния 14:8-15)
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Знайте, че отдаването на Слава на Исус Христос за всяко добро или

съвършено дело, е нашата най-голяма защита от гордостта на лукавия!

Апостол Павел предупреждава да пазим сърцата си, като казва:

“Но някои се възгордяха, като че нямаше да дойда при вас. Но,

ако ще Господ, аз скоро ще дойда при вас, и ще изпитам не думите,

но силата на тия, които са се възгордели. Защото Божието царство

не се състои в думи, а в сила...” 137

Цитирам този стих, за да стане ясно, че отслабването на силата в

нашето Помазание свидетелства за наченки на гордост и високоумие в

сърцата ни!

Втората дяволска активност срещу помазаните Божии проповедници е

криворазбраното приятелство или властта на човешки авторитети, караща

ни да преотстъпваме мястото ни в Духа на човек, който няма Помазание.

Внимание!

Това е разменяне на Божията Слава за човешки авторитети!

“Исусе! Нямам друг избор! Неудобно ми е да му отказвам! Та нали той

завърши теология в Америка и даде за моето служение толкова много

пари! Той ми обеща връзки с много проповедници в Америка, а някои от

тях дори ще покани при нас. Последният път той плати наема за залата...”

- ето така би могъл да мънка пасторът, за да оправдае човешкия контрол

или още по-лошо - контролът на парите, под който е попаднал, без да

разбира, че думите на един непомазан човек могат да разрушат и най-

здравите основи в Църквата!

Няма по-лесен начин да изгубите благоволението от Небето от този да

се покорите на човешки авторитети, политики и пари. Направите ли веднъж

реверанс към Мамон и Госпожа Теологията, то след него ще последват и

много други реверанси и накрая ще стоите сред духовните развалини,

които е донесло вашето съгласие с духа на света. Помазанието от Бога

предполага не само Сила, но и огромна духовна отговорност за живота и

духовното израстване на вярващите, които Бог ни е поверил да ръководим.

Нека послушаме заръката на Апостол Петър:

137 (1 Коринтяни 4:18-20)
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“Пазете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го, не

с принуждение, а драговолно, като за Бога; нито за гнусна печалба,

но с усърдие...” 138

Нека изпитваме духовно силата на онези, на които се доверяваме, за

да не заприличаме на Самсон, легнал в скута на светската Далила. Нека не

разменяме Помазанието си за никакви човешки авторитети и политики.

В заключение искам отново да се върнем на Словото. То е , което ни

дава вярата в Исус. То е, с което Бог ни изпитва, за да ни повярва. Когато

нашата вяра в Исус се съедини с вярата на Исус в нас, тогава в сърцата ни

живее Бог Слово. Неговата Воля и Сила, Неговото присъствие и ревност са:

Помазанието, което имаме в нашия живот за Исус!

Нека търсим помазание от Исус с цялото си сърце!

Нека бъдем от онези, на които Апостол Йоан написа:

“...а колкото до вас, помазанието, което приехте от Него, остава

във вас, и нямате нужда да ви учи някой; затова, както Неговото

помазание ви учи за всичко, и е истинско, а не лъжливо,

пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите...” 139

138 (1 Петрово 5:2)
139 (1 Йоаново 2:27)
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6. ВЯРАТА В ИСУС - ДВИЖЕЩА СИЛА НА СЛОВОТО

Вярвам, че в края на тази книга Святият Дух ви е дал да разберете

колко чудесно и плодоносно е Божието Слово. Макар и не всичко да сте

изпитали по начините, описани тук, то надеждата, че можете да направите

Словото всемогъщо в живота си, е достатъчен стимул за сърцата ви.

В тази последна глава искам да събера знанията за Божието Слово в

една най-голяма Истина:

Словото е Живот за Вярата, а Вярата е Живот за Словото!

Божието Слово и Вярата в Исус са двете страни на една и съща

монета. Монетата, с която Исус изкупва греховете ни и ни дава право да се

наречем Божии чеда. За да разберем неразривността на Вярата и Словото,

трябва да осъзнаем силата на един велик Божий принцип, свързан със

Сътворението:

Словото, като творческа и ръководна воля на Небесния Отец!

Духовният свят, ние самите, както и цялото материално творение,

което ни заобикаля, бяха създадени чрез Слово. Бог изговаряше Слово и

Духът Му сътворяваше Нощ и Ден, простор, наречен Небе и суша, наречена

Земя, слънце и луна, звезди и галактики. Бог чрез Словото Си извърши

всичко. Сам Бог беше Слово, понеже беше единствената Първопричина, за

да бъде създадено всичко. А онова, което беше плод на ръката Му, стана

твърде добро:

“И Бог видя всичко, което създаде; и ето, беше твърде добро...”
140

Тази прекрасна реалност Бог подари на човеците Адам и Ева, които

беше направил по Своя Образ и подобие. Но нашите прародители тръгнаха

по собствени пътища и решиха, че могат да имат воля, независима и

непокорна на Твореца. Така, изкусени от Луцифер, те съгрешиха и в този

миг Творението изгуби своята първоначална красота и съвършенство.

Отлъчени от Едемската градина, Адам и Ева се намериха в свят, който вече

беше белязан от печата на Злото. В този свят бяха попаднали не само

първите човеци, но и Сатана с онази част от Небесните ангели, които

140 (Битие 1:31)
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одобриха бунта му против Бога. Творецът беше разгневен от бунта и

грехопадението, но много повече в Неговото Сърце имаше болка и скръб

по изгубената Святост на Адам и Ева, на човеците, които Той създаде

Съвършени чрез Словото Си. Адам и Ева не издържаха изпита по Святост и

сега цялото човечество щеше да бъде обременено от греха, тлението и

смъртта. Нещо повече - бунтът и непокорството щяха да се засилват от

смъртоносните внушения на падналите ангели, които от Словото знаем

като бесове, демони и нечисти духове. Така Смъртта щеше да започне

страшната си жетва.

Бог виждаше и знаеше последствията от грехопадението в хилядолетия

напред. Това, че свободната човешка воля можеше да избере път, различен

от Божиите предначертания, беше предвидено от Небесния Отец. Затова

още тогава Бог беше решил и промислил Път за Спасение и Изкупление. В

тази Своя Промисъл Всевишният отново щеше да употреби основния Си

творчески и ръководен принцип - Словото Си.

За разлика от Словото при Сътворението, когато имаше само една

Воля, като първопричина на всичко, Словото за Спасението на човешкия

род щеше да се съобразява с важната реалност:

Човешката личност и нейната свободна воля!

Волята на Адам и Ева беше тази, която ги тласна да послушат дявола и

да съгрешат и отново човешка воля трябваше да поиска възстановяване в

Божиите очи. Човешка воля, която да хармонира с Волята на Отец, да

изпълнява Божиите повеления, да се покорява на Божите закони.

Тази човешка воля за възстановяване, изкупление и спасение, Бог

определи като Вяра в Него и Словото Му!

Първото, което Всевишният направи, бе да обособи измежду всички

племена Свой народ, на който да покаже съдбите Си и да му повери

програмата за човешкото Спасение. Тази програма щеше да бъде Слово, не

по-малко мощно и съзидателно от Словото при Сътворението. Бог изяви на

човешкия род Своето писано Слово, тоест, Свещеното Писание, в което

даде възможност на човеците да бъдат запознати с божествената Му Воля,

и, ако поискат, да се съобразяват с нея. В света нямаше такъв човек, който

съвършено да се съобразява с Волята на Отец, нямаше толкова Свят и
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Съвършен мъж, като Адам преди грехопадението, който да изведе човешкия

род до истинско познание за Бога и Неговата Сила. Затова Бог облече в

човешко естество Своята Втора Личност, Своя Син Исус Христос, за да

стане Изкупителна Жертва за всички, които повярват в Него.

Как стана това? Това стана отново чрез Слово. Бог вдъхнови Своите

пророци и всички те писаха и пророкуваха за Сина Му, тоест, доведоха

Божието Слово до знанието на всички човеци, за да бъдат предизвестени

за земния Живот и Мисия на Божия Син. Исус Христос се яви на света, след

като бе заченат от Святия Дух в утробата на Мария. Спасителят извърши в

света всичко, записано за Него в Стария Завет. Така Той показа, че беше

Словото, станало плът, а Небесният Отец за пореден път след Сътворението

показа на човешкия род Силата и трайността на Своите решения, на

Своето Слово. Бог не само като Дух и Творец, но и като Човешки Син

извърши всичко, което Сам беше изрекъл и решил. Така се роди и Новият

Завет - последното Слово от Бога, записано и предадено на човешките

поколения.

От всичко, казано дотук, вече можем да обобщим, че Словото на Бог,

без значение дали говоримо или писано, превръща в истинска реалност

Божиите намерения!

Днес няма други намерения в Божието Сърце, освен тези:

* Да те роди чрез Святия Си Дух!

* Да те очисти от греховете ти!

* Да те направи пълноценен и щастлив!

* Да покори под нозете ти всичките ти врагове!

* Да те превърне в извор на благословение за мнозина!

* Да ти дава свободен достъп в областите на Духа Си и пред Своя

Престол!

* Да те направи да познаеш всичката Му Воля!

* Да раздава на хората чрез теб плодовете на Духа Си!

* Да приеме духа ти и душата ти в Своето Царство и да те дари с

нетленно тяло, подобно на Сина Му!

* Да ти даде Пътя, Истината и Живота за твоя дух , душа и тяло!

Всичко това говори Словото Му! То е послание към твоето сърце!
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За да можеш да изпиташ истинността и трайността на Божията Сила е

нужно само да обърнеш волята си към Неговата Воля, тоест, да повярваш в

явлението и Възкресението на Божия Син Исус Христос! А когато го

сториш, тогава ще разбереш как Бог твори в теб Спасение и мир.

Нека още веднъж повторя знаменията на Божието Слово:

Първо: Бог вдъхнови Стария Завет като Свое Слово и изяви на света

Исус Христос, тоест, въплъти всичко, писано в Стария Завет, в Неговата

Личност.

Второ: Бог вдъхнови Новия Завет като Свое Слово и изяви на света

Църквата Исус Христова.

Така разбираме, че ако Старият Завет е Словото, станало Исус Христос

чрез Божията Сила, Новият Завет е Словото, станало Църква Христова,

духовно Христово Тяло, каквото са повярвалите. Както при Сътворението,

така и днес Бог казва какво да става. И то става така.

Бог каза: “Да има Спасение!” и Спасение има.

Бог каза: “Да има Изцеление!” и Изцеление има.

Бог каза: “Да има благословение!” и благословение има.

Бог каза: “Да има благовестие!” и ние проповядваме Словото Му.

Бог каза: “Да бъде вързан и наказан дяволът!” и ние днес го

връзваме в Името на Исус.

Разликата между Словото при Сътворението и Словото при настоящата

действителност е в това, че днес е нужна човешка воля, покорена и

съгласна с ръководната и творческа Воля на Небесния Отец, тоест, Вяра от

човека в Словото на Живия Бог! Защото Бог е Творец и днес. Днес Той

твори в нашите сърца Своите плодове. Дава ни нови сърца и умове.

Преобразява в Свой Храм нашите тела, но е нужно Неговата Сила, тоест,

Словото Му, да бъде уловено от сърцата ни и проповядвано на хората.

Тогава и Исус се изявява като Лекар и Строител, като Учител и Водител.

Вяра в Исус! Вяра в Словото, станало плът!

Не е ли това Вяра в творческата Сила на Святия Дух?

Не е ли Вярата в Исус движеща Сила на Словото?

Да! Именно това е нашата велика връзка със Святия Творец - да

превърнем Словото Му в Живот!
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Мои читатели! В началото на тази книга аз се обърнах към сърцата ви

и казах, че Библията е Слово, дошло от Вечността, за да ни заведе във

Вечността! Да, така е! Божието Слово е Слово на Вечността! И ако Старият

Завет е Словото, станало Исус, а Новият Завет е Словото, станало Църква,

то цялото Свещено Писание е:

Вечността между Жениха и Невястата, между Христос и Църквата!

Приемете тази последна и най-дълбока Истина като уверение, че в

този миг Христос е дошъл завинаги в сърцата ви!

Бъдете благословени! Живейте Библията! Амин и Амин!

Авторът
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