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НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА

На много от читателите това заглавие ще внуши аналогия с известната

опера на италианския композитор Джузепе Верди. Тази книга няма за цел

да се взира в творческия му гений, а в нещо друго. Нещо, неизбежно в

живота на всеки човек – съдбата. Когато чуем това понятие, оставаме

дълбоко впечатлени от всеобхватната му същност.

Съдбата е най-отговорното понятие, чието осмисляне и осъзнаване е

задача пред всеки човек. Надявам се, че тази книга ще разшири духовния

ви мироглед и ще ви даде един нов поглед върху смисъла на човешкото

съществуване. Светът, в който живеем, е място, където в сблъсък на живот

и смърт се срещат две сили, две съдбоносни духовни реалности - Божията

и дяволската. И пред всеки човек стои важният избор:

Животът, като съдба от Бога или смъртта, като съдба от дявола!

Желанието и вдъхновението да напиша тази книга Бог роди в сърцето

ми в една мартенска вечер. Изправени пред сериозно изпитание двамата

със съпругата ми разговаряхме как да победим една дяволска провокация.

Тогава дойде миг на просветление, в който разбрахме нещо съществено, а

именно:

Дяволът побеждава само онзи човек, който приема съдбите му или пък

вярва в тях!

Да отхвърлим съдбите на дявола – това е темата, която искам да

превърна в движеща сила на настоящите размишления. Тя естествено ще

търси истинския и жизнеутвърждаващ прицел:

Да приемем съдба от Всевишния Бог!

Има една разлика между дяволските и Божии съдби, която се изявява

в опитността от едните и другите. Тази разлика е фактът, че християнинът

определя съдбата си според прицела на вярата си, докато безбожният

определя прицела на вярата си според съдбата си!

Казано по друг начин:

Невярващият в Бога може само да регистрира явленията в живота си,

а повярвалият в Исус Христос - да ги режисира.
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Да бъдем режисьори, а не регистратори на съдбите си – това е

надеждата, която вярвам, че Бог Святи Дух ще ви даде чрез тази книга.

Убеден съм, че истините, изявени в следващите страници, ще бъдат

съдбоносни за вас в най-прекрасния смисъл на тази дума.

Бог да ви благослови!

Авторът
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I. ВОЛЯ И СЪДБА

“Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля; да! законът

Ти е дълбоко в сърцето ми...” 1

В тази тема ще се спрем на главния фактор, определящ съдбата.

Факторът на волята. За да разберем смисъла на волята е достатъчно да се

обърнем с наблюдение върху самите себе си. Ние сме личности, които имат

воля, а следователно и фактор за извършване на съдба. Нашата воля е

съдбоносна в истинския смисъл на тази дума. Ние определяме съдбата на

толкова много неща. Откъсваме цвете и променяме съдбата му. Убиваме

комар - отново съдбоносно действие. Сечем дърва за огъня - отново съдба.

Така разбираме, че съществуването на цветето, комара или дървото са

покорени на нашата воля. Ние ще решим каква да бъде съдбата им. Цялата

власт, която Творецът ни е дал, можем да открием в стиха от “Книгата

Битие”, където Бог заповяда за човека:

“...и нека владее над морските риби, над небесните птици, над

добитъка, над цялата земя и над всяко живо същество, което пълзи

по земята...” 2

Развитието на човешката цивилизация недвусмислено показва, че

човек вече е постигнал максимума на своята съдбоносна власт. Той владее

над земята, извлича ресурсите й, преобразява релефа й, вдига водните й

извори в електроцентрали, използва природните й закони в служба на

прогреса, владее над всяко живо същество.

Човекът е владетел, който извършва съдба над толкова много неща...

Нека сега обаче се поставим в положение на субекти, които не

извършват, но над които се извършва съдба. Тук мнозина ще се почувстват

засегнати. “Никой няма право да се бърка в съдбата ми!” - ще кажат те.

Чудесна позиция! Разбира се, че съдбата е нещо лично, но освен личен

придатък, съдбата е и лична отговорност! Тя трябва да се покорява на

принципите и законите на Твореца, Който е заповядал нейното действие.

1 (Псалом 40:8)
2 (Битие 1:26)
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“Аз имам свободна воля!” - ще каже друг. Това е много отговорно и

задължаващо твърдение. И всеки, който прави подобна изповед, трябва да

има нужните основания за нея. Свободната воля - това е воля на свобода!

А къде е свободата? Отговор ни дава Апостол Павел:

“А Господ е Духът; и гдето е Господният Дух, там е свобода...” 3

Нека разсъждаваме върху това. Нашата воля - това е събирателният

образ от желанията на нашето сърце. По своето положение волята ни може

да е свободна, тоест, естествена, както и зависима, тоест, контролирана.

Бог създаде човека, за да бъде човекът Негов образ и подобие. Човекът

имаше в себе си естествена нужда от Бога. Бог и човек имаха отношения

като Баща и син. Човекът беше създаден, за да живее вечно в Божието

Присъствие. Така, че свободната воля в своето естествено проявление бе

воля за общение с Твореца, за съгласие и хармония с Неговата Воля !

Но ето, че над свободната човешка воля бе упражнен натиск от друга

воля, волята на дявола. Свободата на човешката воля беше смъртоносно

заплашена и човекът отстъпи под натиска на чуждата воля. Тогава Адам и

Ева изгубиха своята свобода, защото в сърцата им вече бяха влезли два

смъртоносни фактора - бунт и грях. Те от своя страна бяха волята на

Сатана, преследваща една единствена цел - промяна в човешката съдба. А

промяна наистина настъпи, защото се появи най-жестокият враг на съдбата

- смъртта. Това ме кара да мисля, че вън от Бога човеците нямат свободна

воля, защото са зависими от волята на греха и неговия подбудител. Онези,

които обичат да пледират и спекулират с волята, разбират свободата с

възможно най-лукавата й интерпретация, а именно:

Воля, освободена от дълг и отговорност!

Ето това вече е познатият почерк на дявола. Защото не друг, а пръв

Сатана презря отговорностите си като личност в Божиите очи. Той презря и

задължаващата Божия Святост, срещу която се разбунтува и естествено бе

изхвърлен от Небето. Ето защо наставленията на Апостол Петър следват

точно тази логика на Божията Воля и коментар върху свободата:

“Защото това е Божията воля, като правите добро, да затуляте

устата на невежите и глупави човеци; като свободни, обаче, не

3 (2 Коринтяни 3:17)
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употребяващи свободата за покривало на злото, но като Божии

слуги...” 4

От казаното дотук можем да направим някои изводи:

Първи извод: Волята е фактор, който извършва съдба.

Втори извод: Волята е свободна, когато е освободена от внушенията и

посегателствата на дявола.

Трети извод: Бунтът и грехът са действия и резултати от сатанинска

воля, извършваща съдба над човека.

А сега нека продължим с неизбежните въпроси, които пораждат тези

изводи. Естествено е във всеки от нас да възникне желание да възстанови

свободната си воля. Има само един начин за това. Той от своя страна се

дели на два етапа:

Първи етап: Ликвидиране волята на греха.

Втори етап: Ликвидиране волята на бунта.

За изпълнението на тези етапи Бог изпрати на света Своя Единороден

Син Исус Христос. Той понесе греховете ни и сключи с нас Своя Нов Завет,

за да можем чрез Христовото учение да преминем от бунт към покорство на

Бога. Така стигаме и до четвъртия извод:

Четвърти извод: Прощението на нашите грехове чрез вяра в Исус

Христос и Неговото учение е възстановяване свободата на човешката воля!

Защо се възстановява човешката воля? Преди всичко - затова, защото

тя вече се съобразява с Истината на Бога, с Неговите духовни повеления и

правила. Да вървиш против Истината - това значи да се противиш на

Божията Воля и да насочиш против себе си не благословения, а проклятие.

Но да бъдеш в Истината е нещо друго. Спомнете си думите на Исус:

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

ще познаете истината и истината ще ви направи свободни...” 5

Не можеш да бъдеш свободен без Истина, защото тогава лъжата е

твоят затвор, твоят смъртоносен враг, твоят духовен убиец. Нещата обаче

не спират дотук. Исус възстановява свободата ни, но опасността остава.

Греховете ни са простени, но изкусителят е близо. Лъжата е премахната,

но не и възможността отново да ни завладее. Има ли смисъл да излезем от
4 (1 Петрово 2:15-16)
5 (Йоан 8:31-32)
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затвор, в който отново ще попаднем след два дни? Разбира се, че не!

Свободата ни трябва да се отстоява всеки ден. Нашата свободна воля се

нуждае от защитата на Воля, по-силна от нея, по-силна от греха, по-силна

от дявола.

Ние се нуждаем от Божията Воля! Тя е единствената, която предлага

пълноценна и победоносна съдба за човешката личност!

Предстои ни да вникнем и да разберем най-важните принципи на

Божията Воля. Като начало ще се спрем върху назначението на Божията

Воля за човека. Ние сме свидетели на толкова много проявления на Бога,

че би трябвало всеки един от нас да бъде респектиран, учуден и изпълнен

с благоговение пред онова, което наблюдават сетивата му. Целият Всемир,

който ни заобикаля, говори и носи послания към сърцата ни. Дали ще

бъдат звездите със своя непрестанен хилядолетен ход или вълнението на

океана, дали ще бъдат сезоните със своите постоянни палитри или птиците

със своята жизненост и устойчивост, е все едно. Всички те ни говорят и

провокират с невидимото послание за величието на Твореца.

Божията Воля извиква в съществуване толкова много неща. Божията

Воля се грижи за хиляди чудни процеси и явления. Божията Воля пронизва

всеки атом от Вселената и го държи в подчинение. И ето, че тази Божия

Воля идва по един чудесен начин при нас. Като Божие Слово за Спасение

и Воля за пълноценно изживян живот.

Аз не мога да си представя как човешка душа може да пренебрегне

зова на Божието Сърце. Аз не мога да проумея как хората искат да

уповават на себе си при свидетелствата за това величие, трайност и

неизменност. Едно от клишетата на човешкият ум, като продукт на лъжата,

е, че покорявайки се на Божията Воля, човек губел своята идентичност.

Сега ще видим как този сатанински капан престава да действа. Сега ще

разберем, че Божията Воля не изтрива и потиска, но спомага за съвършено

разкриване и реализация на заложбите в човешката личност!

Нека прочетем стиховете от първи псалом, показващи назначението на

Божията Воля:

“Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите, и в

пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не
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седи; но се наслаждава в закона на Господа, и в Неговия закон се

поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води,

което дава плода си на времето си, и чийто лист не повяхва; във

всичко що върши ще благоуспява...” 6

Чудесно е това сравнение! То показва толкова много неща. Виждате

ли, Божията Воля не желае нещо друго, но да помага на дървото, да му

дава сила, за да може то да роди плодовете си. “Потоците води” в този

стих са благодатните намерения и сили на Божия Дух, които подпомагат и

катализират жизнените процеси в дървото, за да даде то плода си, неговия

си плод. Ако моята мечта е да бъда музикант и аз зная, че това са моите

заложби, моят талант, Бог няма да ме принуди да бъда градинар, но ще ме

благослови, за да стана съвършен изпълнител. Аз ще дам моя си плод на

времето му и талантът ми няма да увехне. Именно чрез Божията Воля аз

ще реализирам пълноценно моята воля и амбиция. “Във всичко, що

върши, ще благоуспява...” - говори този псалом. Не във всичко, което

му е заповядано да върши, но в онова, в което благоволи сърцето му. Бог

не е бог на безличието и шаблона, но на разнообразието и красотата. Един

друг “бог” обича да обезличава човека. Един друг “бог” обича да поставя

всички под идеологически щампи и шаблони. Ако на нашия Бог Му беше

нужна щампа или шаблон, то всички щяхме да приличаме на лимонадени

шишета с еднаква форма и вместимост. Но погледнете и вижте, че човек с

човек еднакви няма. Всеки от нас е като една малка вселена. Всеки е

неповторим сам по себе си. Това говори само за факта колко много ни

обича Бог и как Волята Му е назначена да бъде Сила за нашата реализация

и съществуване. А оттук и изводът:

Назначението на Божията Воля е да даде сила и възможност на всеки

от нас, така че да разкрием максимума на своите заложби и способности!

Всяко друго тълкувание и определяне на Бог като вмешател в живота

на човека би било плод на ум, обременен с фанатизъм или с религиозен

страх. И за да е отношението ни към Бог искрено, сърдечно и правилно,

искам да ви провокирам с едни въпроси. Ако оприличим нашата човешка

воля като една капка вода, то нека помислим докъде ще стигнем, ако се

6 (Псалом 1:1-3)
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осланяме на капката? На какво е способна тя? Не пресъхва ли при най-

малкия пек? Не замръзва ли при най-слабия студ? Божията Воля, обаче, е

нещо друго. Нещо, на което можеш да разчиташ. Нещо, в което капката

може да се влее, за да улови силата на вярното течение.

Божията река - ето такъв е точният преобраз на Божията Воля!

За нея в “Псалмите” е записано:

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

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

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

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

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

гдето обитава Всевишният. Бог е всред него; той няма да се

поклати...” 7

В този свят, където очите ни са свидетели на страшно клатушкане и

залитане, където проводници на сатанинска воля решават съдбите на цели

нации, където човек е повече свидетел, отколкото владетел, са нужни

повече от всякога тези знания за Божията Воля.

Да се веселиш, когато всичко около тебе се разпада! Да имаш мир и

увереност, когато медиите застрашително бълват страхове и психози! Да

бъдеш различен от сивотата на хорското безволие, тласкано от водите на

нечестието - ето това значи да съединиш твоята воля с Божията, да се

влееш с твоята капка в реката, чиито води веселят уповаващите в Името

на Исус!

А сега пристъпвам към разглеждането на първия принцип от Божията

Воля. Това е принципът за Божията безгранична и всеобхватна Промисъл.

В Господните мисли са начертани, видяни, заповядани и изчислени

съдбите на всички човеци от всички поколения в миналото, настоящето и

бъдещето. В един от псалмите Давид говори за това, казвайки:

“Твоите очи видяха необразуваното ми вещество; и в Твоята

книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не

съществуваше нито един от тях. И колко скъпоценни за мене са тия

Твои помисли, Боже! Колко голямо е числото им...” 8

7 (Псалом 46:1-5)
8 (Псалом 139:16-17)
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Този коментар учи на много истини. Ние не можем да изненадаме Бог с

живота си. Той го е видял! Естествено е тук да се отприщят много въпроси,

като част от тях ще се облягат на парадоксалното и необяснимото:

“Има ли тогава смисъл да вярвам в Бога, или да не вярвам? Щом Бог е

видял всичко, то няма ли да бъде именно това, което е видял, а не нещо

друго? Имам ли шанс да се спася, ако Бог е видял, че ще умра? Има ли

опасност да умра, ако Бог е видял, че ще живея?...”

Хубави са тези въпроси! Техният прицел е дълбок и отговорите са ни

нужни. Но преди да им отговорим, трябва да положим за основа отговора

на един друг въпрос:

 “Какво всъщност е видял Бог?”

Истината е, че Бог е видял живота ни през два духовни коридора.

Първият коридор е нашата съдба в живот за Исус Христос. Вторият коридор

е нашата съдба в живот за дявола. Откъде правя тези изводи? Преди

всичко от факта, че Бог е Верен на Словото Си и принципите Си.

В Божието Слово има една протегната ръка на съдбата. Тя ни казва:

“Пазете всякога Божиите заповеди!

Вървете в Господните пътища и ще живеете!”

Библията ни дава възможност за избор. Най-категорична илюстрация

този избор ще намерим в Книгата “Второзаконие”, където Моисей казва на

израилтяните:

“Днес викам небето и замята за свидетели против вас, че

положих пред вас живота и смъртта, благословението и

проклятията; затова изберете живота, за да живееш ти и

потомството ти; избери да любиш Господа твоя Бог, да слушаш

гласа Му и да бъдеш привързан Нему, (защото това е животът ти и

дължината на дните ти)...” 9

Пред всеки човек има само два пътя:

Път на живот или път на смърт.

От нас зависи кой двата пътя ще изберем. Бог ни е създал като

личности с неприкосновена воля. Ако Той е искал абсолютно покоряване,

9 (Второзаконие 30:19-20)
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то нямаше да ни дава свободна воля, а инстинкт. Бог може със сигурност

да каже:

”Всички овце ще пасат трева и ще дават мляко и вълна!...”

Но, взимайки предвид свободната ни воля, не може да заяви:

“Всички човеци ще се спасят и ще последват гласа Ми!...”

Ако имаше такава възможност, то нямаше да има ад, нямаше да се

насрочва Страшен съд и да се прави огнено езеро... Естествено е, че в тази

връзка има една важна подробност, която слага нещата на мястото им.

Тази подробност е свързана със заложбите ни, дадени от Бога. В много от

нас, образно казано, тиктака своеобразен часовников механизъм, който

Бог в угоден Нему ден и час ще направи да прозвъни, за да ни събуди и

реализира Своята Воля. Има една категория хора, за които е записано, че

са познати от Бога още в утробите на своите майки. Това са личностите,

които са предузнати и чието съществуване е заповядано за Спасение на

човешкия род. Такива хора са под специалната Божия протекция и техният

живот неотклонно следва Божиите предначертания. Животът на Пророк

Йоан Кръстител е убедителен пример за това. Архангел Гавриил благовести

за Кръстителя на Захарий, неговия баща, като му даде пророческо послание

за живота на Божия слуга. Йоан още не беше се родил, а Захарий вече

знаеше как ще изглежда живота му. Но, независимо каква е Божията Воля

за живота и съдбата ни, ние във всеки миг трябва да бъдем сигурни, че

Исус е промислил за нас най-превъзходната реализация с вечна стойност и

цена. Словото казва, че:

“Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите;

също избра Бог немощните неща на света, за да посрами

силните...” 10

Този стих иде да покаже, че всеки от нас може да бъде прицел на

Божията ревност и благоволение. А за този прицел не се изисква нищо

повече от това да предадеш живота си в ръката на Исус Христос.

Вторият принцип от Божията Воля е широкият кръгозор и далечният

прицел в живота на човека.

Как да разбираме това?

10 (1 Коринтяни 1:27)
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Именно така, че Божията Воля е воля на перспективата!

Бог не заключва намеренията Си в кратки срокове и ултиматуми.

Докато се покоряваме на Гласа Му, Той ще извършва съдба над нас.

Божият поглед стига там, където е невъзможен достъпът на всяка мисъл и

мечта. Той превръща съдбите на людете Си в мостове между поколенията,

така щото една съдба повлича след себе си множество други съдби, едно

служение ражда след себе си стотици нови служения, един пример издига

след себе си хиляди последователи. Така разбираме, че съдбата от Бога в

живота на човека става съдбоносна не само за самия него, но и за ония,

които поучава, насърчава и възпитава с познаване на Истината!

Една от причините да не достигнем съдбата си от Бога, са препънките

на ума, които поставяме пред нозете си. Умът иска доказателства и факти.

Умът иска мислите на неизследимия Бог да станат удобни за логиката му, а

пътищата Му - предвидими и канализирани.

Може ли да стане това на практика?

Отговорът е: Не! Нужно е смирение, скромност и мъдрост, за да не

попаднем в клопките на високоумието. Защото Бог изрично е казал:

“Моите помисли не са като вашите помисли. Нито вашите

пътища като Моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е

по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от вашите

пътища, и Моите помисли от вашите помисли...” 11

Престанем ли да искаме факти и доказателства от Бога, тоест,

приемем ли всичките Му обещания с вяра, то тогава вървим по стъпките на

Авраам. Спомнете си писаното как Всевишният, преди още да е извършил

съдба над Авраам, му разкрива далечният прицел на Своята Воля:

“Ти ще бъдеш отец на множество народи!”

Авраам не искаше факти и доказателства за това обещание. Той

просто вярваше и се осланяше на Божията Воля. Много пъти ми се случва

да чуя как някой търси оправдание за непокорството си, казвайки:

”Ако можех да чувам Божия Глас би било друго! Но понеже аз не го

чувам, действам според собствените си мисли и желания!

Грешно ли е това?”

11 (Исайя 55:8-9)
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Да! Грешно е!

Нека се мотивирам защо. На всеки от нас Бог е дал Своето Слово -

Библията. Казано по начина в контекста на темата - на всеки от нас Бог

разкрива Своята Воля. Той ще извърши в живота ни това и само това,

което е заявил чрез пророците, евангелистите и Апостолските послания и

откровения. Това трябва да ни даде увереност, че и без да имаме

специална покана, тоест, видение, ние позволяваме на Бог да върши съдба

над нас от мига, в който отворим страниците на Божието Слово и се

доверим на Христовия Завет.

Ако вие търсите Бога, то и Бог ще търси вас!

Ако вие се приближавате към Него, то и Той ще се приближава към

вас! Стъпили в Словото Му вече сте на Неговата духовна територия и Той

ви забелязва.

Аз не познавам друга Личност, освен Исус Христос, Която с такава

категоричност да провежда гласността на Своята Воля през вековете.

Двадесет века не са успели да заличат нито буква и запетая от Новия

Завет. И ако тази гласност е толкова голяма, тя свидетелства за три неща:

- Могъща Воля и Слово.

- Генерално съдбоносно значение за всяко човешко поколение.

- Вечна актуалност.

Като пълна противоположност на широкоперспективната Воля на Бога

- тази на Сатана е пълна с метаморфози и тайнственост. Падналият херувим

сменя през вековете своите учения като носни кърпички. Римските и

гръцките богове си отиват, но на тяхно място идват нови религии. Зевс и

Юпитер няма да устоят против Словото на Живия Бог, но затова пък ще му

се противят Мохамед или религиозната християнска традиция. А когато и

те станат слаби и недостатъчни, ще избухне взрив от всякакви бесовски

учения, основани на окултизъм или извратени прочити на Библията. Но

виждате ли, докато сатанинската воля се мята наляво и надясно като риба

на сухо, Словото на Живия Бог вечно стои.

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

преминат...” 12

12 (Матея 24:35)
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Тези думи на Исус трябва да ни насърчат. Те свидетелстват не за нещо

друго, но за Силата и трайността на Божията Воля, за далечния прицел на

Божият поглед, видял Началото и Края, Спасението и осъждението. Няма

друга воля, освен Божията, която да дава такъв пространен мироглед и

фокус на духовното ни зрение. Това е особено важно, тъй като приемайки

Божията Воля, ние виждаме не само съдбата си, но и следствието на тази

съдба. Обратно - в сатанинската воля грешникът не е наясно какво става.

Нозете му стъпват напосоки, опитвайки една или друга почва. Духовна

слепота владее състоянието на човека и той не може да вижда по-далеч от

носа си. Той няма правилната представа и оценка за съдбата. Исус казва в

тази връзка:

“...а слепец слепеца ако води, и двамата ще паднат в ямата...” 13

Нека сега да разберем как Сатана държи хората в постоянна слепота.

Какво върши той? Има една негова най-характерна проява, един прийом,

доказал през хилядолетията своя ефект. Това е прийомът на щедрото “ще”.

Дяволът е измамлив дух, залагащ на обещанията. И докато той мазно

нашепва:

“Аз ще ти дам...”

Бог открито заявява:

“Аз ти давам!”

От грехопадението насам и до днес политиката на “ще”-то е завлякла

много човешки души, макар в основата си да е лесно изобличима и плитка.

Дяволът прекрасно разбира, че обещанията му никога няма да напуснат

глаголното бъдеще време. Той винаги ще унищожи с волята си човека и

няма никакъв шанс, ако му изяви истината, например:

“Здравей човече! Аз съм дявол ! Искаш ли да те убия?”

Такова “предлагане” на сатанинска воля само по себе си е обречено

на неуспех. Виж обаче:

“Аз съм твоят благодетел! Аз ще ти дам успех, сила, изобилие...”

- ето една привлекателна фасада на гробница, пълна с мъртвешки

черепи и кости.

Божията Воля е открита воля!

13 (Матея 15:14)
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Тя няма от кого или от какво да се страхува!

Истината е нейното превъзходство и притегателност. За тази Воля,

извършваща съдби от Истина, псалмопевецът възкликва:

“Съдбите Господни са истинни, и без изключение, справедливи.

Желателни са повече от злато, повече от изобилие чисто злато и

по-сладки от мед и от капките на медена пита...” 14

Искам да обърнем внимание на този стих. Да пожелаеш съдбите на

Всевишния - това значи да разрушиш рамките на материалното си битие и

насочиш духовното си очакване към вечността, към съдбата от вечността.

Ето затова Давид говори, че Божията Воля е по-желателна от злато.

Златото е преобраз на богатството на света, в стремеж към което мнозина

определят съдбите си. Но това богатство е факт с материална и плътска

стойност, имащ някаква относителна съдбовност в рамките на петдесет или

осемдесет години. Това ще бъдат в най-добрия случай годините “награда”

за сребролюбеца. Но в тази съдба липсва перспективата и непреходността.

И най-лошият ученик би сметнал, че всяко число е по-малко от Вечността.

Твърде суетна и ограничена е волята на света. А такива, естествено, са и

съдбите му. Размишлявайки за далечния прицел на Божията Воля нека

имаме в ума си Вечността, тоест, мястото, където ще отидат нашите души.

Този прицел е най-важното нещо в живота на християнина.

Съдбата от Бога е Спасение от Бога и цената, която трябва да платим

за него, (макар понякога да смятаме, че е твърде висока) е единствената,

чрез която печелим не само нашето настояще, но и цялата Вечност с Бога.

Апостол Павел казва в тази връзка:

“Понеже смятам, че сегашните временни страдания не

заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към

нас. Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването ни

като Божии синове...” 15

Каквито и трудности да имаме в живота си на вяра, те не могат да се

сравнят със сетнината, която Бог ни е приготвил.

Нека сега да обобщим казаното дотук в няколко най-важни извода,

които винаги ще са ни потребни за осмислянето на Божията Воля:
14 (Псалом 19:9-10)
15 (Римляни 8:18-19)
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Първи извод:

Божията Воля е Воля с далечна перспектива.

Втори извод:

Божията Воля и Божието Слово са едно и също нещо. Приемайки и

изпълнявайки Божието Слово, ние приемаме в живота си Божията Воля.

Трети извод:

Съдбата от Бога не се заключва в рамките на земното ни битие, но

преминава в измерението на Вечността.

А сега да пристъпя към втората тема от тази книга.
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II. ВЯРА И СЪДБА

“Истина, истина ви казвам: който вярва в Мен, делата, които

върша Аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши; защото

Аз отивам при Отца...” 16

Вяра! Дума, в чийто смисъл се крие толкова много сила и мощ!

Връзката между съдбата и Вярата е най-важното нещо в човешкия живот.

Показана чрез материален аналог тя е същата, както между лампата и

електрическия ток. Няма друга сила, която така категорично да влияе на

съдбата, както Вярата. Аз вече говорих в първата тема на тази книга колко

важно е да приемем Божията Воля и да се облегнем на Божията Сила.

Само, че тази Воля и Сила се намират в измерение, до което се стига, или

което се отключва чрез Вяра. Божието Слово казва в тази връзка:

“А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който

дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той

възнаграждава тия, които Го търсят...” 17

В своята същност Вярата е духовна настройка на сърдечната воля.

Вярата е особен вид воля, не зависеща от сетивното или умозрителното в

човека. Вярата е надсетивна и надлогична воля, разчупваща решетките на

триизмерното човешко битие!

Всеки един от нас има някаква вяра в живота си. Всички искаме да

вярваме или вярваме в добронамереността на съдбата си. Човекът вярва в

толкова много неща. Вярва, че, качвайки се в автобуса, ще пристигне

безпроблемно на своята спирка. Вярва, че като легне да спи, утре отново

ще се събуди, готов да решава собствените си задачи и проблеми. Затова

си позволява и планиране на бъдещето. Затова мечтае и проектира. Затова

и инвестира. Човекът вярва. Вярва, че като посее, ще пожъне. И всичката

тази вяра е едно упование в ненарушимостта на естествените закони на

битието. Самият ни живот е устроен така, че не можем да направим дори

стъпка напред, без тя да е облечена с мярката Вяра. А ето и главното:

16 (Йоан 14:12)
17 (Евреи 11:6)
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Ако съберем всички тези наши способности за вяра и ги насочим и

концентрираме с поглед в Небето, те ще бъдат достатъчни, за да чуем

хлопането на Спасителя и отворим сърцето си за Него!

Виждате ли, Вярата премахва тежестта на житейските условности. С

нея всичко идва на мястото си и въпросите намират отговорите си. С нея

Истината от Бога ни носи мир, успокоение и смисъл, че сме тук и сега, че

нашият живот е хубав и неслучаен.

Дали обаче винаги насочваме вярата си към Бога? Не е ли тя обект на

сатанинското коварство и спекулации? В един от псалмите се говори за

характера на Сатана, за седалището на нечестието, което е “хитро да

върши зло чрез закон” 18 Сатана е овладял много лостове с които хитро

и лукаво провежда волята си Един от тези лостове е законът на Вярата.

Какво гласи този закон? Ето какво:

Вярата е фактор, чрез който човек усвоява духовна воля и съдба !

Този фактор е прицелна точка не само на Святия Дух, но и на Сатана.

Силата на Вярата може да има не само животворящ, но и смъртоносен

резултат върху душата на човека. Убедете се в това, като прочетете

думите, с които Исус се обърна към фарисеите и книжниците:

“Горко вам, книжници, 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...” 19

Този стих убедително показва, че Сатана обича да спекулира с вярата

на човека и да я привлича като магнит към себе си. Ние не виждаме Бога,

но също така не виждаме и дявола. Светът е място на битка между тези две

духовни личности, така щото пред всеки човек стоят два избора:

Първи избор: Воля на Сатана

Втори избор: Воля на Исус Христос

Нека започна разглеждането на първия избор. Божието Слово определя

Сатана като княз и господар на света. Естествено е, че един княз ще има

власт и ще търси покорството на ония, над които владее. Когато приемат

18 (Псалом 94:20)
19 (Матея 23:15)
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Сатана човеците проявяват два типа съгласие с неговата воля, тоест, два

типа вяра:

Първи тип: Пасивна вяра

Втори тип: Активна вяра

А сега да видим коя е пасивната вяра. Има толкова много свидетелства

за нея, щото, убеден съм, отговора знаем всички. Ние живеем в свят на

страшно духовно насилие. Мизерия и престъпност, суета и порнография,

скандали и войни... всичко това е пред погледа ни, пред нашето сърце.

Всичко това е провокация и афиширане на дяволска воля! Тази воля търси

ефект върху сърцата на хората. Тя иска да ги покори и поквари. Тя иска да

ги убие. И мнозина човеци реагират така:

“Какво мога да сторя аз? Нищо не зависи от мен! Виновни са тия,

които ни управляват! Имало престъпност! Ами как няма да има щом

животът толкова поскъпна? Ще се мъчим! Това е! Какво да се прави... Така

ни било писано...” - толкова познат е този калъп на мислене. Той е изповед

на човек, който пасивно приема сатанинската воля. Човекът коментира не

нещо друго, а именно съдбата, която Сатана е записал и предложил в

живота му. И като обобщение:

Примирението е пасивен избор на сатанинска воля!

То е изповед на вяра, че нищо никога няма да се оправи!

Изповедта е крайъгълен камък на вярата. Вярата излиза от сърцето, а

Господ Исус ни учи, че:

“...от онова, което препълва сърцето, говорят устата...” 20

Онези, които правят примирителни изповеди, не са нищо друго, освен

дяволомолци, тоест, обратното на богомолци. “Дяволе, прави така, щото

животът ми наистина да се превърне в жестоко страдание и безсмислие!” -

ето такъв е зарядът на примирителната изповед. В нея няма сблъсък, няма

конфронтация, но едно тъжно и глупаво съгласие, един пасивен акт на

малодушие, една вяра в злия свършек на всички неща. Друго проявление

на пасивната вяра е самоувереността, тоест когато човек афишира вяра в

себе си.

20 (Матея 12:34)
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Когато обстоятелствата в живота на човека не му пречат, но го

удовлетворяват, настъпва едно измамно самоуспокоение, тоест, упование

на собствени сили и възможности. Тук прицелът на Сатана е много точно

пресметнат. Залогът е човешкия егоизъм. Отвръщайки човека от проблема

на греха, с който той не може да се справи, дяволът концентрира жертвата

да мисли и уповава на заложби, талант и сила, които имат привременен

ефект, но само, за да увеличат падението и пропастта между грешника и

Бога. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно медиите на света бълват реклами

за просперитет, показвайки успехите на един или друг човек, който бил

повярвал в себе си и... ето - резултатът не закъснял. “Бъди като него” -

шепне дяволът в умовете на хората. “Повярвай в себе си, за да успееш!” -

ето кредото на стотици милиони хора. Нека ги предупредя:

Ако повярваш в себе си, ти можеш да решиш проблемите вън от себе

си, но никога - проблемът вътре в себе си!

Спомнете си словото на Исус към подобни самоуверени хора:

“Понеже какво ще се ползва човек, ако спечели целия свят, а

живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота

си?” 21

Знаете ли колко много хора не се вслушват в това слово? Знаете ли

колко богаташи надменно заявяват:

“Каквото поисках в този живот - сторих го... Моят талант е сила, моят

успешен бизнес, моята силна кариера и солидно образование - ето това са

стълповете на живота ми! Няма преграда, която да не смачкам! Няма сила,

която да ми попречи! Аз съм богат, красив и притегателен идеал за хиляди

човеци! Светските хроникьори ме преследват на всяка крачка! Аз съм

велик! Аз съм...”

Тази изповед е скрита вяра в княза на този свят. Жертвата не разбира

това. Тя мисли, че вярва в себе си, но всъщност се явява изпълнител на

точните думи на Сатана, който, обръщайки се към Исус, каза:

“На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства,

(защото на мене е предадена, и аз я давам комуто ща), - и тъй, ако

ми се поклониш, всичко ще бъде твое...” 22

21 (Матея 16:26)
22 (Лука 4:6-7)
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Видите ли човек, който да афишира вяра в себе си, показвайки

огромно благополучие и власт, нека в ума ви дойде този стих от Словото,

за да разберете, че самоувереността е поклон пред Сатана и колкото по-

голям е поклонът, толкова повече дяволът възнаграждава поклонника си.

Нека бъдем като Исус, когато дяволът ни предложи вяра в самите нас.

Нека му кажем думите на Исус:

“Писано е: “На Господа твоя бог да се кланяш, и само Нему да

служиш...” 23

А сега да се спра и на третото проявление на пасивната вяра в Сатана,

което е много близко до самоувереността. Става дума за користолюбието,

тоест подчиняването на всичко в името на печалбата, тоест:

Животът като сметка и келепир!

Користолюбивият човек стои с нозете си в една най-погрешна духовна

плоскост. Той винаги търси благословения от източника, но никога -

източника на благословенията! Безспорен е фактът, че Божията Воля е

всеки човек да живее пълноценно и щастливо. Апостол Яков казва много

точни думи в тази връзка:

“Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от

Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от

промяна...” 24

Користолюбивият човек много малко би се замислил, че ако има

добронамереност в живота му, трябва да отдаде слава на Бога за нея. Не!

Той простира ръцете си, за да трупа още и още. В тази връзка притчата на

Исус ясно показва и следствието на всяко користолюбие. Нека я прочетем:

“Нивите на един богаташ родиха много плод. И той

размишляваше в себе си, думайки: Какво да правя? Защото няма

где да събера плодовете си. И рече: Ето какво ще направя: ще

съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера

всичките си жита и благата си. И ще река на душата си: Душо, имаш

много блага натрупани за много години; успокой се, яж, пий,

23 (Лука 4:8)
24 (Яков 1:17)
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весели се. А Бог му рече: Глупецо! тая нощ ще ти изискат душата; а

това, което си приготвил, чие ще бъде?” 25

Дано Бог ни даде да имаме в ума си мъдрост от тази притча. Дано

бъдем изпълнени с просветление от думите на Исус, Който казва за всички

користолюбци:

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

Сатана непременно изисква душите на користолюбивите, защото те

винаги са търсили неговата воля и са вярвали в неговите пътища.

След казаното до тук преминаваме към разглеждането на активния

избор на сатанинската воля, тоест, активната вяра в съдбите на Сатана.

Както Бог е дал откровение за Себе Си чрез Слово, така и дяволът не е

останал по-назад и, подобно на актьор, намерил десетки превъплъщения,

също е дал множество откровения за себе си. Сатанинските откровения

запълват целия религиозен спектър, познат в света. Но аз искам да насоча

вашето внимание върху най-модерната религия и най-актуалното слово на

Сатана. То е толкова широко разпространено, щото, със сигурност знам, че

няма човек, на когото днес дяволът да не го е предлагал. Това слово е

Зодиакът! Жестоката му същност е скрита в излъчващата се на пръв поглед

“безобидност”:

“Какво пък? Нищо и никакви си зодии! Я да видя какво ще ми покаже

хороскопът за моята зодия!...”

Така, четейки хороскопа на зодията си, човек се сблъсква с една воля.

Воля, която казва и предсказва какво ще му се случи...

Воля, която предлага съдба!

“Я да видя дали това, което ми говори зодията, е вярно! Ха, виж, тук

наистина познава! И това тук, и онова...” - ето така човешкото сърце дава

своето активно съгласие да бъде ръководено от слово на дявола. Зодията

става нещо толкова лично, че се превръща в същност на повярвалия в

Сатана. Жертвите на астрологията започват да имат зодиакален поглед

върху хората. За тях хората вече не са нищо друго, освен”лъвове”, “риби”,

“скорпиони”, “везни”, “водолеи” и др. Преди всичко нека разберем защо

астрологията има толкова силна и магнетична власт. Както вече казах, тя е
25 (Лука 12:16-20)
26 (Матея 6:2)
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съдбоносно дяволско слово, което търси и изисква вяра към себе си. Точно

тук, в това отношение настъпва препъване в човешкия ум, който заявява:

”Астрологията е авторитетно учение, защото много точно предсказва

бъдещето и съдбите на хората!”

Вярно е. Тя наистина предсказва точно, но защо? Именно поради

факта, че ако вярваш в съдбите на дявола, то ще ги видиш реализирани в

живота си и тяхната реализация ще е нито повече, нито по-малко, плод от

твоето сърдечно съгласие, от твоята активна вяра в Сатана!

Разбирате ли, че съдбите на дявола са истински, но не са съдби от

Истината и според Истината? Респектът иде от там, че словото на дявола се

превръща в реалност за човека, който не може да осъзнае, че ако откаже

да вярва на зодията си, то ще откаже и съдбата на дявола и тогава словото

на Сатана няма да съвпада с житейските реалности.

Но за да разберем, че над авторитета на астрологията има по-велик

Авторитет, нека си припомним един факт от живота на Исус:

“А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар

Ирод, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. И казаха: Где

е Юдейският цар, Който се е родил? защото видяхме звездата Му на

изток, и дойдохме да Му се поклоним. Като чу това цар Ирод, смути

се, и цял Ерусалим с него...” 27

Няма по-убедителен пример от този, който в такава пълна степен да

показва превъзходството на Исус над астрологията. Виждаме, че астролози

от Изтока бяха изумени от една звезда, която не съвпадаше с естествения

звезден атлас. И тези хора трябваше да признаят, че това е Божият пръст.

Те бяха респектирани от знамението, което Всевишният беше заповядал.

Словото ги нарича “мъдреци”, а не астролози. Защо “мъдреци”?

Защото с поведението си признаха, че над авторитета на астрологията

се е появил много по-мощен и велик Авторитет - Името на Онзи, Който

извършва съдба над всичко и всички!

Виждате ли, някога астрологията имаше огромно влияние над хората.

Затова и фактът, че астролози отиват да се поклонят на Младенеца, хвърли

27 (Матея 2:1-3)
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в паника цар Ирод и целият Ерусалим. Никога не беше се случвало това -

астрологията да се поклони на Някого и да Му принесе дарове.

Със знамението на Витлеемската звезда Бог накара съдбоносното

слово на дявола да се поклони пред Живото Слово на Бога, пред Словото,

Което стана плът, пред Господ Исус Христос!

Сатана сякаш е забравил този факт и днес неговите слуги търсят

духовен реванш. Време е да му напомним, че е длъжен да се поклони пред

съдбите на Бога. Време е да покажем Кой царува над живите и мъртвите.

Нека да продължа още малко с астрологията. За запознатите със

същността на зодиите не е тайна, че всяка зодия има свой камък, който по

препоръка на автора трябва да се носи от вярващия. Ние ще видим тези

камъни и скъпоценни минерали не някъде другаде, но в изобличението, с

което Бог разкрива същността на Луцифер:

“Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен

по хубост. Ти бе в Божията градина в Едем; ти бе обсипан с

всякакви скъпоценни камъни: със сард, топаз, диамант, хрисолит,

оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато...” 28

Същите тези камъни, които Сатана така много обича, днес ще видим

да слагат по пръстени и огърлици вярващите в Зодиака. Така контролът им

от дявола се запечатва с абсолютна съдбоносна сила. Жертвите му вече

нямат друг поглед, друга възприемчивост към света, освен чрез зодията си.

Те вече са напълно убедени, че диамантът или сапфирът, ониксът или

смарагдът им носят “щастие”, “успех”, “виталност” и “просперитет”. И това

убеждение в тях не е случайно. То е внушение на демони. За обиталищата

на дявола Словото казва:

“Корените му се сплитат в грамадата камъни; той гледа на

камъните като дом...” 29

Носейки камъка от зодията си, човек прави обиталище за прикрепения

към него демон, който може да въздейства върху мислите и желанията му,

върху волята и намеренията. А оттук и съдбата на човека, като реализация

от дявола.

28 (Езекиил 28:12-13)
29 (Йов 8:17)
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Сатана е омотал света със стотици и хиляди информационни канали,

които бълват ежедневно зодии, хороскопи, астрологически прогнози и

нумерологични знаци. Това не са суетни напъни на дявола! Моля ви да

разберете това! Сатана има в канцеларията си вашия живот през неговия

поглед! Неговите служители (например Линда Гудман) ще ви предложат

съдба не за един или два дни, но дори за цяла година! Когато излезете по

пъстрите книжарски сергии, непременно ще видите протегната ръка на

дявола към вашите сърца. Отвърнете погледа си и отминете! Не давайте

простор на любопитството си или на “безпристрастния” интерес! От такова

любопитство и такъв интерес Ева съгреши, като подведе и мъжа си.

Не повтаряйте нейния грях! Бъдете далеч от дявола!

“Искаш ли да разбереш какво ще ти се случи?” - ето струната в

човешката душа, чийто звън трудно може да се преодолее. Любопитството

от неизвестното винаги е било характерен белег на душевните пориви и

желания. И както рибката, захапала стръвта на въдицата, не разбира, че е

обречена за тигана с олиото, така и човеците, заболи нос в зодиите си,

вече са обречени да приемат съдбите на Божия противник. А така животът

на човека вече не е онова, което той иска и желае, но само това, което

Сатана е казал и заповядал!

В предговора на тази книга аз споменах, че човеците могат да бъдат

регистратори или режисьори на съдбите си. Да приемаш Зодиака и вярваш

в него - това значи ежедневно да регистрираш съдбата си, зависеща вече

не от твоята, а от дяволската воля! Оттук и изводът:

Вярата в сатанинската воля е съдбоносна и смъртоносна за човешката

душа и дух! Тя превръща човека в регистратор на съдбата си, неспособен

да промени пътя и целите си!

Остава да разгледам още един раздел от дяволската воля. Става дума

за злощастието. В своята същност злощастието е насилствена промяна или

неестествено прекъсване на човешката съдба. Винаги съм изтръпвал,

когато очите ми съзрат некролог, който говори за рано прекършен човешки

живот. Друг път съм виждал как млад човек, в разцвета на своите сили, се

оказва инвалид, поради нещастно стечение на обстоятелствата. И тогава

съм питал:
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“Защо, Господи? Защо това е трябвало да се случи? Защо изобщо си го

допуснал?”

“Аз никога не съм допускал подобно нещо!” - е отговарял Бог в

сърцето ми, а след това е добавял:

“Един друг фактор, записан в Словото Ми е допуснал това!”

Нека видим този фактор! Нека го разберем, понеже той дава властта и

мотивите, за да се случи в живота на човека факт от режисурата на

дявола. Ето какво е записано в “Псалмите”:

“Злощастието ще затрие грешния...” 30

Острието на смъртта и нещастието имат една мишена – грехът. Той е

факторът, който прекъсва или помрачава човешката съдба. Запомнете:

Да живееш на този свят със сърце, натоварено от грехове - това значи

съзнателно да заставаш пред дулото на демоничната ярост!

Бог не може да те предпази, ако ти самият си в конфликт с Неговата

Воля. Да се намеси така в критични за теб обстоятелства - това значи в теб

да настъпи духовен взрив и да умреш. Святостта и грехът са несъвместими.

Святостта е защита на човека само при покрити, тоест, простени грехове.

Грехът - това е позиция против Бога! Грехът прави човека белязан и така

имат възможност да го наблюдават милиони демони и да въздействат върху

съдбата му. Спомнете си от Библията как реагира Каин след като уби Авел.

Какви думи каза той:

“Наказанието ми е толкова тежко, щото не мога да го понеса.

Ето, гониш ме днес от лицето на тая земя; ще съм скрит от Твоето

лице, и ще бъда бежанец и скитник на земята; и тъй всеки, който

ме намери, ще ме убие...” 31

Греховете на човека правят така, че той бива намерен от дявола,

понеже е скрит от Лицето на Господ. Спрете на това място и помислете!

Ние вече прочетохме, че злощастието затрива грешния, но нека сега от

същия псалом прочетем предходния стих:

30 (Псалом 34:21)
31 (Битие 4:13-14)
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“Много са неволите на праведния, но Господ го избавя от

всички тях. Той пази всичките му кости; ни една от тях не се

строшава...” 32

Праведността е защитата от злощастието!

Тя е живот с простени грехове от Праведния Бог!

Живот, покорен от Истината!

Когато Исус изцели един страдалец, тогава му каза и едни думи:

“Ето, ти си здрав; не съгрешавай вече, за да те не сполети нещо

по-лошо...” 33

Това по-лошо нещо, за което Исус предупреждава, е злощастието.

Дяволската воля няма сила над сърце, което е покорено от Божията Воля.

Ангелите на злощастието стоят на разстояние, когато Господ Бог благоволи

в живота на човека. Като коментар върху злощастието възникват много

въпроси. Мнозина казват:

“Защо онези, които свалят кожите от гърба ни, стоят живи и здрави, а

хора, които никому зло не са сторили, си отиват за едното нищо?”

Да! Наистина има такъв момент! Много преди ние да го забележим, го

е забелязал Соломон, който казва:

“Има една суета, която става по земята: че има праведни, на

които се случва според делата на нечестивите, а пък има

нечестиви, на които се случва според делата на праведните...” 34

Забелязвате ли как мъдрецът казва, че това е суета? Какво има в

предвид той? Нека ви дам отговора:

Това е суетата на Сатана! Това са напразните му усилия да съхранява

нечестивите и да убива праведните!

За да се аргументирам по-добре, ще ви кажа, че ако Сатана вижда в

живота на някой човек заплаха за царството си, ще намери и най-малката

възможност или причина да го атакува! Колкото до слугите на дявола, то

самата логика показва, че за Сатана е удобно те да съществуват дълго!

В крайна сметка всеки ще се яви там, където е мястото му, но наш

дълг пред Бога е да доведем под благодатното присъствие на Духа онези,

32 (Псалом 34:19-20)
33 (Йоан 5:14)
34 (Еклесиаст 8:14)
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които и без вяра в Бога проявяват своята доброта, чистосърдечие и будна

съвест сред хората. Така те ще бъдат не само опазени от дявола, но и

съвършено употребени за Славата на Исус Христос.

Когато ние предадем живота си в ръцете на Исус, съвсем естествено,

съдбата ни се променя. Една друга Воля идва да живее в нас, едни други

мотиви и цели започват да вълнуват умовете ни. Това е прелюдията към

разглеждането на втората част от темата:

Да усвоим с вяра Божията Воля!

Бог има план за нашия живот и Вярата в Исус ще започне да усвоява

този план. Въпреки, че всеки християнин има своя лична съдба, начертана

от Всевишния, съществуват общовалидни принципи на Божията Воля, с

които ние винаги трябва да се съобразяваме, за да достигнем максимума и

животът ни напълно да удовлетвори Исус Христос. Той ни дава първият

основополагащ принцип за съдба от Бога:

“...да дойде Твоето царство; да бъде Твоята Воля, както на

небето, така и на земята...” 35

Нашата Вяра в Бога трябва да бъде заредена с вечния огън на тези

Христови думи. Ние сме призвани да разширим Присъствието на Христос

по земята, за да бъде Църквата най-мощната организация от съмишленици,

с която да се съобразява всеки и всичко. Твърде дълго вярващите са били

предмет на хули и съжаления. Твърде много Божии служители са оставали

незабелязани, защото малко са внимавали в думите на Исус:

Да бъде Божията Воля на земята такава, каквато е на Небето!

Това е великият стимул, който блика от Божието Сърце! “Да, но на

Небето няма дявол!” - ще каже някой. Вярно е! Там няма дявол, защото Бог

го е изхвърлил от Присъствието Си! “Да, ама на земята има дявол!” - ще

каже друг. Ами нали именно затова Исус, учейки ни да искаме от Небесния

Отец, каза, че трябва да свалим Божията Воля от Небето на земята, тоест,

да упражним върху демоните същата съдба със същата Воля, която ги

отлъчи от Небето! Както в Небето няма демони, така не трябва да има и на

земята, за да бъде Божията Воля, както на Небето, така и на земята!

35 (Матея 6:10)



30

Това е Божията Воля, приятели! Тя наистина е в процес на развитие,

защото цялата Църква трябва да се събуди и с атакуващи помазания да

извърши Волята на Отца. Запомнете:

Ако съдбите на всички християни станат съдба на Исус, Който живее в

тях, тази планета ще се стори твърде, твърде тясна за дявола!

Тази планета ще намери себе си покорена от Божия стих:

“Откак започнаха дните ти заповядал ли си ти на утрото и

показал на зората мястото й, за да обхване краищата на земята,

така щото да се изтърсят от нея злодейците...” 36

Независимо къде сме поставени от Бога в Църквата, без значение дали

сме под пророческо, учителско или проповедническо помазание - нашата

съдба от Бога е съдбоносна за тъмнината, така, както съдбата на зората е

да унищожава нощта. Нека направим от този първи принцип два извода:

Първи извод: Съдбата на всеки християнин, новороден и кръстен със

Святия Дух, е да бъде с живота си строител на Христовото Царство!

Втори извод: Нашата съдба от Бога е да свалим Небето на земята,

тоест, да позволим на Божията Воля, чрез нашата вяра в Исус, да извърши

над демоните същата съдба, каквато веднъж извърши в Небето!

А сега да продължа с втория принцип. Върху какво се основава той? В

“Книгата на пророк Йоил” Отец говори за Святия Дух следното:

“И след това ще излея Духа Си на всяка твар; и синовете ви и

дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища, и

юношите ви ще виждат видения; още и на слугите и слугините ще

изливам Духа Си в ония дни...” 37

Виждаме колко много неща Духът ще извършва в нас и чрез нас, но

едно от тях особено много трябва да ни вълнува. Става дума за видението.

Какво е видението? Това е боговдъхновена проницателност в бъдещето на

нашия живот за Исус Христос!

Нека обясня това. Когато един конструктор реши да създаде някаква

машина тя първо присъства във въображението му. Тогава той казва:

“Решил съм да направя машина, която да върши това и това...”

36 (Йов 38:12-13)
37 (Йоил 2:28-29)
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Минава време и конструкторът вече има не само идеята и замисъла, но

и точния план и чертеж на машината с всички нейни  характеристики. Едва

накрая машината е факт. Нещо подобно прави Святият Дух. Той иска да ни

подготви, за да свършим някакво дело за Исус. Дело, което ще извършим

само ние и никой друг. Другите също ще вършат някакви дела за Бога, но

не нашето. Нашето ще извършим ние. Тогава Святият Дух ни дава видение,

което е равносилно на следните думи:

“Ето, виж какво искам да направя Аз чрез твоята Вяра в Исус.

Ти ще бъдеш такъв, защото Аз ще те направя такъв. Ти ще сториш

това и Аз ще те благословя, за да го сториш. Ти ще бъдеш именно

такъв и няма да извършиш нищо друго, освен това, което съм

видял, че ще извършиш...”

Нека всеки постави в тези думи своето видение вместо думичката

“това” и ще имате ясната представа каква е Божията Воля за вашия живот.

Видението дава в сърцето на човек нова сила. То е мотор за дръзновение,

каквото сме нямали, когато е липсвало видението. Една от препънките,

която може да сполети християнин, имащ видение от Бога, е да доразвие

видението си по човешки. Разбирате ли, че видението в началото е като

силует на висок връх. Вижда се върхът, но не се улавят подробностите.

Тогава някои си съчиняват тези подробности. Нека обясня това с един лек

пример:

“Идва при теб Небесен пратеник и ти казва:

“Излез от къщата си, за да ти покажа къде трябва да бъдеш

след известно време...”

Ти излизаш с него, а пратеникът посочва с пръст най-високия връх на

планината. “Аз ли трябва да бъда там?!!” - чудиш се ти. “Да, именно ти!”

- отговаря пратеникът и си отива. Така ти започваш да мислиш как да се

качиш на това високо място. Умът ти е неспокоен и работи, за да измисли

точно решение на проблема. Накрая решаваш:

“Ще спестя нужните пари и ще си наема вертолет, който много бързо

ще ме качи на върха...”

Спестил парите, ти вече си тръгнал към летището, но по пътя ти пак те

среща онзи пратеник. “Къде си тръгнал?” - пита той. “Реших да наема
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вертолет и да отида на върха, за който ти ми говори!” - отговаряш ти. “Аз

наистина ти говорих за върха, но никога не съм ти казвал, че

трябва да отидеш там с вертолет...” - казва пратеникът и след това

продължава пред изненадания ти поглед:

“Нещо повече! Идвам при теб след толкова време, за да ти

кажа, че ти не просто ще изкачиш с нозете си този връх, но по пътя

ще събереш останалите хора, за които е казано, че трябва да бъдат

с тебе горе. Това е задачата ти не за петнадесет минути, но за

петнадесет години...”

Нашето видение не е нещо лесно, за да го доразвием по човешки. То

ще събере около себе си много съдби и ще бъде благословение за мнозина.

Затова нека от този пример направим главния извод:

Видението от Бога е приоритет на Силата на Святия Дух и в него няма

никакво участие плътският ум. Всяко доразвиване на видение по човешки

отдалечава времето за неговата реализация!

Времето!

Ето един от главните фактори на съдбата от Бога. Фактор, чието

осмисляне може да извърши чудесна промяна в нас. За да се реализира

видението е нужно време. Ние не трябва да измерваме това време с

часовник или календар, защото така отново ще влезем в капаните на

плътското мислене. Има друг начин за измерване на времето, който ще ни

даде верния поглед докъде сме стигнали в пътя си. В “Еклесиаст” са казани

много точни думи за това:

“Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под

слънцето...” 38

За да ни дава Бог видение Той има време да го изпълни. И Бог ще го

изпълни точно така, както е решил.

За удобство ние човеците винаги си поставяме някакви жалони на

времето, свързани с нещо съдбоносно. Преди едно десетилетие светските

ни управници имаха един жалон:

“Преди девети септември и след девети септември!”

Времената се промениха и на мода дойде друг жалон:

38 (Еклесиаст 3:1)
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“Преди десети ноември и след десети ноември!”

Това показва как съвсем естествено е човешкият стремеж да имаме

някаква отправна точка от времето, някакъв старт, от който трябва да

отброяваме всяка стъпка и напредък. Така и повярвалият в Господ Исус

Христос също има свой старт.

Личният старт на всеки християнин е неговото новорождение от

Святия Дух!

Това е жалонът на времето, от който можем да разберем докъде сме

стигнали по пътя си към небето! Ние можем да направим своето лично

духовно наблюдение по схемата:

“Какъв бях преди да повярвам - какъв станах след като повярвах!”

А сега превърнете това “какъв станах...” във ваша следваща отправна

точка, в нов жалон, за да можете след време отново да съпоставите себе

си, но този път от позицията на растеж в Господ Исус Христос. Ето това е

духовният часовник, който ще ви покаже движат ли се стрелките и има ли

развитие във вашата вяра.

Това е духовната стълба към видението от Бога!

Вие трябва да се уверите, че стъпвате, че вървите напред! Не трябва

да има огледална еднаквост между две съпоставени стъпки, защото тя ще

ви засвидетелства, че зацикляте и стоите на едно място. Израстването на

християнина е мощно, когато той има правилните критерии и стандарти от

Святия Дух и винаги след като е покорил една духовна стълба се стреми

към новата, по-висока от нея. Така ние ще сверим духовните си часовници

по начина, който Исус иска. Само така можем да разберем дали всичко в

нашите сърца е наред и движим ли се изобщо. Ако Бог Святи Дух работи

във вас, то непременно ще придобиете една опитност, която аз наричам

“духовно отместване”. Както, когато вървим на път, дърветата след нас се

смаляват и в един миг се губят от погледа ни, така и когато вървим в

Господния път първоначалните неща се смаляват и губят от погледа ни, за

да дойдат нови, тоест, ние реализираме духовно движение и отместване.

Ние променяме гледната си точка и духовните ни коментари за всяко нещо

стават много по-точни и по-сигурни. Един от проблемите, който стои за

разрешаване от много християни, е статичността, тоест, неподвижността,
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която имат, застанали на Божия път. Те са на пътя, но не вървят по този

път. Техният критерии е: “Да стоим в пътя.”, а не: ”Да вървим в пътя...”

А колко малко прозрение е нужно, за да тръгнем!

Апостол Яков казва в четвърта глава, осми стих:

“Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при

вас...”

Ние ще започнем да се приближаваме, когато вървим, а не когато

стоим. Много вярващи ще кажат:

“Не разбирам това! Какво искаш да кажеш?”

Има един велик призив от Святия Дух, който е отговор за реализация

на всяко видение. Това е призивът към стоящите на Господния Път. Ето

вижте какво гласи той:

“Поради това нека оставим първоначалното учение за Христос

и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме изново за

основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога, учение за кръщение,

за ръкополагане, за възкресяване на мъртви и за вечен съд...” 39

Някои хора си остават с първоначалното учение за Исус. Те вярват

заради вярата, без да осъзнават, че вярата има един по-велик заряд - да

ни дава стремеж към Съвършенство. Други чакат да бъдат ръкоположени.

Изобщо - всички чакаме тогава, когато Бог чака нас. Не чакайте, а просто

тръгнете, за да получите реализация не от човеци, но от Бога.

Моля ви, запомнете:

Видението от Бога не се чака! Видението се постига със стъпки на

приближаване, със стремеж към Съвършената Божия Любов!

Дълбокото ми желание е тази книга да докосне всички хора, които ще

я прочетат. Затова не мога да не се спра върху още един принцип на

Божията Воля, чието осмисляне се надявам да бъде благословено за

всички. Има един проблем в живота на всеки човек. Това е грешното ни

естество и навиците, които то си е създало, за да го обслужват. Когато

повярваме в Исус, настъпва като че ли взрив от грешни пожелания и ни се

струва, че едва ли не грешим повече, отколкото сме го правили преди да

повярваме. А истината е, че просто съвестта ни реагира по-болезнено на

39 (Евреи 6:1-2)
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греха, понеже е осветена от Святия Дух. Тогава започва едно клатушкане,

което продължава известно време. В този период Святият Дух е като

хирург, който отстранява тумори. Операцията е болезнена! Не е възможно

да не е болезнена, но е за добро. И тук, в това отношение, се реализират

най-скъпоценните плодове на съгласие между Лекаря и пациент. Такъв

плод е дълготърпението! Това духовно качество е скъпоценно в Божиите

очи и Исус се радва, ако го проявяваме във времената на нашата скръб.

Виждате ли, ако не се научим да търпим и очакваме със смирение Божията

Воля, рискуваме да бъдем прибързани, нервни и дори бунтовни в Божиите

очи. Святият Дух яви в ума ми много образно какво е грешната природа. Тя

е като болен зъб в стадии на гангрена! Ако не го извадиш, боли постоянно,

а ако тръгнеш да го вадиш - боли ужасно... Така мнозина предпочитат да

не вадят гангренясалия зъб, предпочитайки да ги боли постоянно, вместо

само един миг на ужасна болка, след който идва съвършено успокоение.

Колко по-добре е да седнем на стола, да посочим болния зъб и да кажем:

“Святи Душе! Не искам повече така! Не мога повече така! Аз реших да

Ти позволя да извадиш този зъб! Аз ще търпя колкото Ти поискаш, но нека

вече се спре действието на тази гангрена и силата на тази болка...”

Бог няма да извърши нищо в нас, ако сърцето ни не е съгласно с Него.

Той ни предлага Своята Воля, но уважава и нашата. А оттук и изводът:

Дълготърпението - това е съгласието на нашата Вяра с Божията Воля!

За много от нещата в този живот ще е нужно това духовно качество.

Без него е невъзможна реализацията на съдба от Бога. Но онзи, който се

покори на Божия Глас, ще бъде блажен, ще бъде обект на най-искрена

радост от своите си. Спомнете си думите на Апостол Яков:

“Ето, ублажаваме ония, които са останали твърди. Чули сте за

търпението на Йов, и видели сте сетнината, въздадена нему от

Господ, че Господ е много жалостив и милостив...” 40

Пожелавам всекиму такава сетнина и благословена съдба от Бога!

А сега пристъпвам към разглеждане на последния принцип от Божията

Воля. Принципът за отворената съдба на християнина. Бог иска всички ние

да бъдем съдбоносни за ближните си, но това се реализира само тогава,

40 (Яков 5:11)
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когато имаме отворени съдби. Как да разбираме това? Именно така, че

сборът от всички християнски съдби дава Съдбата на Христовата Църква.

Отворената съдба - това е Съвършената изява на Божията Воля чрез

теб към твоите ближни!

Ако ти с любовта си съдбоносен за братята си и сестрите си, тоест, ако

позволяваш чрез теб Бог да ги благославя, да снабдява нуждите им и

разрешава проблемите им, то наистина притежаваш отворена съдба. Така

не само, че служиш за благословение, но даваш възможност на Святия Дух

да влияе чрез другите хора върху теб. Спомнете си думите от “Еклесиаст”,

където е записано:

“Хвърли хляба си по водата, защото след много дни ще го

намериш...” 41

Когато хвърлим нашите благословения, труд и всичко, което имаме, в

течението на великата Божия река, която е преобраз на съдбоносната Воля

на Всевишния, тоест, когато вършим Доброто, което Бог иска от нас, то

непременно всичко ще се върне отново към нас в ден и час, когато сме в

нужда. Така можем да разберем, дали нашата съдба е от Бога.

Нека запомним:

Съдбата от Бога винаги е отворена като благословение за ближните!

Ние трябва да познаваме Волята на Бог. А същата тази Воля казва:

“Не въздържай доброто от ония, на които се дължи, когато ти

дава ръка да им го направиш. Не казвай на ближния си: Иди върни

се пак, и ще ти дам утре, когато имаш при себе си това, което му се

пада...” 42

Разбирате ли, че чрез отворените съдби се реализира в пълна степен

съдбата от Бога в живота на човеците. Словото казва, че много често в нас

ще е онова, което се “пада”, тоест, което е отредено за ближния ни. Как

ще постъпим ние тогава? Ще имаме ли вяра в Бога, за да послужим на

ближните си? Спомнете си думите на Апостол Яков:

“Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма

дела? Може ли такава вяра да го спаси? Ако някой брат или сестра

са голи и останали без ежедневна храна и някой от вас им рече:
41 (Еклесиаст 11:1)
42 (Притчи 3:27-28)
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Идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете

потребното за тялото, каква полза? Така и вярата, ако няма дела,

сама по себе си е мъртва...” 43

Нека запомним, че отворената ни съдба е свидетел за жива Вяра и

пълнота в общението с Бога!

 Много често християни се опитват да затворят съдбите си като казват:

“Какво търся в тази църква? Това не е моята съдба! Аз съм призван за

велики дела, а тук какво...? Тук и до днес нищо не се случва...”

Подобна реакция принадлежи на човек, който не търси съдба от Исус,

а от болните си амбиции. Ако някъде нещо не се случва, то не си ли ти

фактор, чрез който Бог прави пробив над преградите и обстоятелствата?!!

В тази връзка искам да кажа още нещо:

Съдбата от Бога винаги е реализирана до онази степен, в която се

намираш! Ако не ти харесва - промени я! Усвоявай повече Божия Воля в

живота си, за да бъде по-успешна съдбата ти! Ние не трябва да бъдем

кранчета, които църцорят едва-едва и искат обяснение от Исус:

“Господи! Това ли е съдбата ми?”

На подобен въпрос Исус ще отговори:

“И защо Ме зовете, Господи, Господи! и не вършите това, което

казвам?” 44

Тайната на успешната съдба се крие във факта доколко си я отворил

за ближните. Сега Святият Дух говори в сърцето ми и аз искам да ви изявя

това, което е съдбоносно за живота на християнина. Сърцето на вярващия

е като една чешма, от която бликат живите води на Святия Дух. Колкото

по-отворен е кранът на чешмата, толкова по-силно тече водата! Естествено

е, че Бог ще събере жадните хора там, където изворът е изобилен и водата

е достатъчно много. А така разбираме и духовното продължение на горното

твърдение - колкото повече отворим съдбите си за ближните, толкова по-

велика ще е Божията Воля в живота ни!

Нека се замислим. Доколко нашите братя и сестри пият Божия Воля,

дошла чрез любовта в сърцата ни? Не са ли те жадни? Не пресъхват ли

43 (Яков 2:14-17)
44 (Лука 6:46)
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сърцата им от нашето високоумие и гордост? Това, което живеем и вършим,

нашият живот ли е или Животът на Исус, Който пребъдва в сърцата ни?

Отворената съдба - това е Божия Воля навсякъде и във всичко!

В заключение на тази тема искам да ви споделя едно откровение от

Духа. Един ден Бог ми каза:

“Вие, Моя Църкво, малко или никога не се замисляте колко

огромно е духовното налягане над вас. Малко или никога не се

замисляте, че ако отворите сърцата си и позволите на Моята Воля

да тече през вас, то ще запишете съдбите си като нови “Деяния на

Апостолите”. Позволете на Любовта Ми да бликне като гейзер от

сърцата ви! Усилете проводимостта в сърцата си към Моята Воля, за

да бъде животът ви именно това, което съм записал, че ще бъде...”

Ето тук е краят на тази тема. Вярата в Бога е Вяра в Неговата Воля.

Разберем ли това, съдбите ни много скоро ще се променят и ще придобият

онзи библейски вид, който да вдъхновява сърцата ни. Искам да вярвам, че

истините, споделени тук, ще имат свое съдбоносно значение в живота ви.

Амин и Амин!
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III. НАДЕЖДА И СЪДБА

“А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във

вярването, тъй щото чрез силата на Святия Дух да се преумножава

надеждата ви...” 45

Хубаво нещо е надеждата. Всички сме чували, че тя крепи човека и му

дава сила, за да победи обстоятелства, трудности, прегради и бариери.

Всички разбираме, че надеждата е дълбоко лично състояние, което носим у

себе си. Всички знаем, че липсата на надежда в човешкото сърце е ужасно

страдание, което се молим да не ни сполита никога. И все пак - какво е

надеждата? Колкото автори – толкова и определения, но аз ви предлагам

едно, което считам за истинско и вярно:

Надеждата е сърдечно упование в добронамереността на човешкия

живот, съдба и битие!

Надеждата има винаги една прицелна точка - бъдещето. Никой не се

надява на миналото, защото то не може да се промени. То е факт, такъв,

какъвто е! Ето защо връзката между надеждата и съдбата е дълбока и

жизнено значима за всеки от нас. Ние трябва да бъдем наясно с нашите

надежди. Не винаги онова, на което се надяваме, ще ни направи щастливи

и пълноценни. Искам да предложа на вниманието на читателя моя поглед

върху надеждата, като сърдечно състояние в човека.

По своето действие съществуват два типа надежди:

Първи тип: Надеждата като рефлектор на съдбата

Втори тип: Надеждата като коректор на съдбата

Зад тези, на пръв поглед, сложни определения, се крие нещо съвсем

обикновено и забележимо за всеки човек. Нека ги разгледам поотделно.

45 (Римляни 15:13)
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1. НАДЕЖДАТА КАТО РЕФЛЕКТОР НА СЪДБАТА

Всички ние можем да се обърнем и видим живота си, такъв, какъвто

сме го изживели до този момент. Имали сме планове и намерения, мечти и

амбиции. Зад всички тях като катализатор е стояла нашата надежда. Много

от нещата може би сме постигнали, а други - не. Едни надежди са спирали

на житейския ни път, за да ни дадат път на други. От някои неща сме се

отказвали безвъзвратно, притиснати от житейски обстоятелства, а за други

просто сме свалили летвата, за да станат достижими и безпроблемни. Във

всичко това нашата надежда се е явила като рефлектор на съдбата ни,

тоест, ние сме се надявали толкова, колкото позволяват обстоятелствата.

Надеждата ни е била формирана не от онова, което искаме, а само от това,

което животът може да ни предложи. Сърцето ни е изработило рефлекс

според светската реалност и перспектива!

Мнозина от нас тръгват в този живот с голям оптимизъм. Имаме големи

идеи и намерения. Искаме да оставим следа след себе си. Но идва миг,

когато слагаме табелка с надпис “Невъзможно” на много от мечтите си.

Идва миг, когато ставаме участници в големия митинг на безнадеждността,

носейки мъничкия си лозунг:

“Да оцелеем някак си! Да свържем някак двата края!”

Това е надеждата на по-голяма част от хората в света. Светът, разбира

се, ще ни предложи модели на съдба и обекти, които да бъдат прицел на

сърдечното ни упование, например:

“Надявай се на политиката и ще успееш!”

“Надявай се на правителството и ще успееш!”

“Надявай се на хазарта и ще успееш!”

“Надявай се на лъжата и ще успееш!”

“Надявай се на себе си и ще успееш!”

Това са само малка част от светските модели за надежда. Много хора

прегръщат тези модели в сърцата си. Много хора изобщо не разбират, че

има съдбоносна програма от дявола, който е злият княз на този свят, а

гореизброените модели са лостове за неговите съдби. Да имаш надежда-

рефлектор - това значи да се оставиш на общото смъртоносно течение и да
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плуваш натам, накъдето те задуха вятърът. В Библията са казани много

точни думи за този вид надежда:

“Никне ли рогоза без тиня? Расте ли тръстика без вода? Догде е

още зелена и неокосена изсъхва преди всяка друга трева. Така са

пътищата на всички, които забравят Бога; и надеждата на

нечестивия ще загине, надеждата му ще се пресече; упованието му

е паяжина. Той ще се опре на къщата си, но тя не ще устои; ще се

хване за нея, но не ще утрае...” 46

Още неродени и неразлистили се, надеждите на човек съхнат, защото

той е забравил своя Бог, защото се е опитал да ги осъществи сам, нямащ

представа, че има срещу себе си противник на всичко радостно, добро и

пълноценно. Както паяжината се разкъсва от най-слабия допир и не може

да удържи на голямата тежест, така и надеждите без Бог биват разкъсвани

от обстоятелствата, създадени от дявола. Ние никога няма да разберем

колко опасна е рефлекторната надежда, ако не излезем с размишленията

си вън от собственото си “его”. Един ще усети в съдбата си едно зло от

дявола, друг - друго, трети - трето. Всеки от тези тримата ще даде своя

интерпретация за живота си, свое виждане за нещата. Но тези тримата, а и

всички останали, непознаващи Бога, ще попаднат под съдбата на света и

дявола.

Вече казах, че надеждата е сърдечно упование в добронамереността

на битието. Но какво е добронамереността? Това е сложна дума, която в

дълбокия си смисъл е начин да намериш Добро. Няма човек, който да не

иска Добро за себе си или да не търси щастие. Именно затова неговата

надежда е един стремеж към тези състояния. Вижте как псалмопевецът

Давид говори за това:

“Принасяйте жертви на правда и надявайте се на Господа.

Мнозина думат: Кой ще ни покаже доброто? Господи, издигни над

нас светлостта на лицето Си...” 47

Онзи, който бъде озарен в сърцето си от Господната Светлина, може

да бъде сигурен, че е намерил Добро. В друг псалом Давид възкликва:

46 (Йов 8:11-15)
47 (Псалом 4:5-6)
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“Пази ме, Боже, защото на Теб уповавам. Рекох Господу: Ти си

Господ мой; вън от Тебе няма добро за мене...” 48

Размишлявайки върху тези думи можем със сигурност да кажем, че

истинска надежда съществува само в Бог и в Неговото Свято Присъствие.

Какво става тогава с другите надежди? Мога да кажа, че хората, търсещи

надежда вън от Бога, са излъгани. Те са жертви на лукавия, обречени да

уповават на онова, което е белязано с печатите на развалата, коварството

и самоунищожението. Сама по себе си рефлекторната надежда е смазващо

угнетение, което не може да ни променя, а само да се приспособява към

обстоятелствата.

Бог е допуснал в живота на всеки човек да се стопят не една и две

надежди. Но колко от нас изваждат поуки от това? Не се ли отказваме от

една суета, за да прегърнем друга, по-лукава от нея? Само и единствено с

Божието Слово можем лесно и сигурно да разбием лъжите, които дяволът

поставя пред сърцата ни. Има някои белези на рефлекторната надежда,

които показват, че е именно такава.

Първият белег е липсата на правилен критерий!

Какво представлява този белег? Нека видим отговора в следващите

размишления. В живота на всеки човек има много неразрешени трудности.

Заставайки пред проблема човешкото сърце търси в себе си сила, с която

да му противостои и да го победи. Тази сила е надеждата. Имаме проблем,

но се появява и надежда, че ще се справим с проблема. Хитростите, които

използва дяволът, са да трупа пред нас проблеми, с които да забави

разрешаването на по-важни и генерални проблеми, тоест, става така, че

губим правилния критерий, бързайки да разрешим суетното и загърбвайки

генералното. Какво искам да кажа? Думите на Исус ще дадат още по-ясна

представа за това:

“Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще

пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът

повече от храната, и тялото от облеклото? Погледнете небесните

птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират: и пак

небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?” 49

48 (Псалом 16:1-2)
49 (Матея 6:25-26)
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Животът е повече от храната и тялото повече от облеклото, но дали

нашите надежди се покоряват на тази истина? Не предлага ли този свят

надежди от втората крайност? Надежди преди всичко и най-вече за храна,

облекло, жилище, кола, пари?

Преследвайки тези надежди и отстоявайки техния заряд не

пропускаме ли главното - надеждата за Живот!

Нека продължа още малко в този дух. Спомнете си един случай от

живота на Исус, в който ясно проличават двата типа надежди:

“И като вървяха по пътя си, Той влезе в едно село; и някоя си

жена на име Марта Го прие у дома си. Тя имаше сестра на име

Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше словото Му. А

Марта като се залисваше с много шетане, пристъпи и рече: Господи,

не Те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи й

прочее да ми помогне. Но Господ в отговор й рече: Марто, Марто, ти

се грижиш и безпокоиш за много неща; но едно е потребно; и

Мария избра добрата част, която не ще се отнеме от нея...” 50

Време е да се замислим дали дълбоко в нас не живее една Марта,

която много се грижи и безпокои. Време е да осъзнаем, че когато Господ

идва с Новия Си Завет в сърцата ни не е нужно нищо друго, освен да

седнем при нозете на Спасителя и жадно да поглъщаме Словото Му. Това е

добрата част, която никой не може да ни отнеме. Нека открием онази

Мария в нас, която е пример за истинска надежда в Господа.

Всичко, с което светът ни провокира и привлича сърцата ни, е от

света, а не от Бога.

Но не светът, а Исус умря от любов към нас!

Не светът, но Бог ни дава Вечен Живот!

Когато поставим в сърцата си правилния критерий за надеждата, то ще

съумеем да разрешим всичките си проблеми, но ако не разрешим проблема

с греха и духовната смърт, значи да имаме в съдбата постоянен инкубатор

на проблеми.

Загърбвайки генералния проблем и опитвайки се да разрешим малките

проблеми, ние съзнателно даваме път на нови проблеми. Дяволът никога

50 (Лука 10:38-42)
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няма да ни остави да се огледаме и пред нас винаги ще има цял куп

трудности, които да родят цял куп надежди. Сигурно сте били свидетели на

най-разпространеното отклоняване на поканата за Спасение с мотива:

“Да, аз непременно ще помисля за Исус! Нека само да разреша един

проблем и като ми остане време ще Му обърна внимание...”

Запомнете, че вие никога няма да имате време за Исус, ако не

предпочетете Бог пред собственото си себелюбие и егоизъм!

Липсата на критерий е първият и основен белег на рефлекторната

надежда. В него винаги присъства категоричният почерк на лукавия.

А сега да видим кой е втория белег на рефлекторната надежда. Той се

нарича самонадеяност. Резултатите от този белег са толкова много, че

всеки сам може да си даде сметка колко опасен е той. Самонадеяният

човек няма правилна оценка на обстоятелствата. Надценяващ собствените

си сили и възможности той се хвърля да победи проблема и тогава попада

най-често в капаните на злощастието. Колкото по-самонадеян е човек,

толкова повече това говори за отсъствието на какъвто и да било разум и

преценка. Стълпове на самонадеяността са гордостта и високомерието.

Последните категорично говорят, че човек, попаднал под тяхната власт, е

жертва на дявола. Смея да твърдя, че най-фаталните мигове в човешката

съдба идват тогава, когато човек се надява само и единствено на себе си.

Грехът никога не е помогнал на ничия съдба, но най-често е скривал от

човешкото сърце пагубните последици от неговото присъствие.

Грехът е този, който шепне на самонадеяният:

“Няма да сбъркаш! Действай без да те интересува мнението на никого!”

И тъй като заплатата на греха е смърт, най-често смъртта свидетелства

за проявена самонадеяност.

Трети белег на рефлекторната надежда са:

Пожеланието и превъзнасянето.

Няма нищо по-смъртоносно от тези две крайности на надеждата.

Благодаря на Бог, че ни е дал ясна представа кой пръв ги прояви.

Да! Това беше херувимът Луцифер!

Ето защо онези, които попаднат под властта на пожеланието и

превъзнасянето, са обсебени от най-опитните демони на Сатана. В този
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свят на съблазни и изкушения съществуват хиляди начини на

самоунищожение, но тези два, за които говорим, са най-ефективните.

Когато човек започне съзнателно да се надява и иска нещо, което е вън от

възможностите му и против Божията Воля, тогава той изпада в греха на

пожеланието. Искам много внимателно да разсъждаваме върху това. Няма

нищо лошо например човек да пожелае да си купи сладолед. Той ще

извади от портфейла си нужните пари, ще го купи и ще го изяде. Това не е

грях. Грях е, когато пожелаеш нещо, което е вън от възможностите ти или

което не е писано за теб. В живота на човек има дадености, съобразени

със съдбата му. Човек трябва да се вмества в тези дадености, тоест, да

живее според стандартите, които са му отредени от Бог. Прекрачвайки

тези стандарти човек изразява бунт спрямо Бога, защото онова, към което

се стреми, не е негово и не му принадлежи. Едни стихове от “Псалмите” ни

илюстрират съвсем ясно категорията на пожелаващите:

“Затова гордостта като верижка окръжава шията им, насилието

ги облича като дреха. Очите им изпъкват от тлъстина; мечтанията

на сърцето им се превишават. Присмиват се и говорят нечестиво за

насилие; говорят горделиво, издигат устата си до небето и езикът

им обхожда земята...” 51

Такива хора са прегърнали в сърцето си надеждите на Сатана - да са

като богове на този свят. Те малко са внимавали в мъдростта на Божието

Слово, която казва:

“Когато седнеш да ядеш с началник, прегледай добре какво

има пред тебе иначе ще туриш нож в гърлото си. Ако те обладава

охота, не пожелавай вкусните му ястия, защото те са примамливи

гозби...” 52

Съблазните на този свят са толкова много и толкова силни, че мнозина

не могат да им устоят. Тогава някои сядат на масата със Сатана и той

бързо забива ножа си в гърлото им, като ги обладава с охота. Да позволиш

на мечтанията на сърцето си да се превишат - това значи да попаднеш в

примката на пожеланието и превъзнасянето. А от тази примка се излиза

много трудно. Нека имаме в сърцата си мъдрост от Господа. Мъдрост, с
51 (Псалом 73:6-9)
52 (Притчи 23:1-3)
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която да се обърнем към Бог и да Му кажем думите, които изрече Агур,

Массовия цар:

“Две неща прося от Тебе: Не ми ги отказвай преди да умра: -

Отдалечи от мене измамата и лъжата; не ми давай ни сиромашия,

ни богатство; храни ме с хляба, който ми се пада; да не би да се

преситя, и се отрека от Тебе и да кажа: Кой е Господ? Или да не би

да осиромашея та да открадна. И да употребя скверно името на моя

Бог...” 53

Нека запомним:

Сиромашията е тази, която може да доведе човека до пожелание!

Богатството е това, което може да доведе човека до превъзнасяне!

Хлябът, който ни се пада, е този, който ще ни държи далеч от едното и

другото!

Няма по-добро за човека от това, щото Божията мярка да запълва

живота му. Тогава и надеждата му няма да пострада от изкушенията на

дявола. Истина е, че живеем в несправедлив свят, който винаги се е

опитвал и ще се опитва да формира мисленето ни, желанията ни, мечтите

ни. Истина е, че много често очите ни ще виждат богаташи, имащи повече

земни блага от нашите. Истина е, че е възможно сърцето да се наскърби от

това, което вижда. Но по-съвършена от тези истини е Истината, с която

псалмопевецът казва:

“Не бой се, когато забогатее човек, когато се умножи славата

на дома му; защото когато умре няма да вземе със себе си нищо,

нито ще мине славата му на друг подир него, ако и да е ублажавал

душата си приживе, и човеците да те хвалят, когато правиш добро

на себе си, пак ще отиде при рода на бащите си, които никога няма

да видят виделина...” 54

Нашето сърце трябва да се научи да разпознава надеждите. А най-

прекрасният начин за това е като се довери на Божието Слово и започне

да се надява на Божията Воля.

След всичко казано до тук можем да обобщим, че рефлекторната

надежда идва от света, за да ни задържи в него. Нищо от този свят не е
53 (Притчи 30:7-9)
54 (Псалом 49:16-19)
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толкова важно, щото да му дадем приоритет в сърцата си и да се надяваме

на него. Надеждите, които идват от света, са обречени да приключат в

света. Къса или дълга, тяхната траектория има съдбата на снаряд, който

след апогея си е обречен да падне в пръстта.

Предстои ни да разгледаме другия вид надежда. Тази, която има вечен

и възходящ път нагоре. Тази, която идва от Исус, за да ни заведе при Него.

Така преминавам към втората точка от тази тема.
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2. НАДЕЖДАТА - КОРЕКТОР НА СЪДБАТА

Ако има нещо, което в най-голяма степен да отличава християнина от

останалите хора, то това е неговата надежда. Надежда, която променя и

коригира човешката съдба. Животът на Господ Исус Христос е най-

голямата надежда, която Бог някога е предложил на човешкия род. Три

думи обясняват нейната дълбока същност:

Път, Истина, Живот!

Идва ден в живота ни, когато ние научаваме за Спасението, което

Исус е извършил за нас. Идва ден, когато разбираме, че животът ни на

този свят може да има велика стойност, велик смисъл. Пораженията, които

светът оставя върху човешкото сърце, са много, но най-голямото от тях е

изкривената представа за надеждата. Ако попитаме човеците от света на

какво или за какво се надяват ще видим една ужасяваща малоценност в

отговорите им. Една безперспективност в погледа им. Надежди, заключени

в рамките на земното битие, надежди за оцеляване в съществуването, а не

за пълноценна реализация. Но ето, че идва Исус, Който предлага на човека

нещо ново. Една промяна в критериите и намеренията. Промяна, която не

зависи от обстоятелства, грижи и проблеми. Промяна, която е вечна и

съдбоносна.

В тези размишления искам да разберем какво представлява надеждата

от Исус и в Него. Предстои да видим как тя коригира и променя човешката

съдба. Ние вече говорихме за Вярата в Исус, но тя, сама по себе си, не е

достатъчна. Нужно е към нея да се прибави надежда, тоест, постоянно

упование в Божията Воля и обещания.

Казано по друг начин: Ако вярата в Исус е причина за нашето духовно

новорождение, надеждата е Животът ни след това, тоест, постоянното

общение с Божията Благодат, която ни прави да растем!

Нека сега разберем кой е двигателят на надеждата. Когато повярваме

в Исус ние заживяваме нов живот. Бог иска да промени нашата съдба и

затова Той ни дава Своето Слово, в което ни посочва какъв става животът

на тези, които уповават в Него. Първият импулс на нашата надежда е

желанието да живеем според Божията Воля. Ние постигаме това желание
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като общуваме с Исус и Му разкриваме нашите нужди и копнежи. Това

общение се нарича молитва. Молитвата е двигателят на надеждата. Когато

се молим и искаме от Небесния Отец благословения в Името на Исус,

тогава коригираме съдбата си и тя става отражение на Божието Слово. Има

някои най-важни белези на надеждата, които се постигат с усърдна

молитва, а тяхното постигане прави надеждата действително съдбоносна

за живота ни. Това са:

- Постоянството

- Твърдостта

- Дързостта

Нека започна с постоянството. Вече казах, че надеждата е животът ни

след нашето новорождение. Всички християни са деца на Всемогъщия Бог,

който Той е родил чрез Духа Си. Наблюдавайки моите деца, аз виждам, че

в живота им има неща, които се повтарят постоянно. Децата ми постоянно

огладняват, постоянно се хранят, постоянно ги къпем и обличаме със

съпругата ми. Изобщо - постоянство става белег на тяхното съществуване.

Такова постоянство е белег и на християнина. За да бъде благословен

вярващият трябва постоянно да общува с Библията, постоянно да се моли,

постоянно да пребъдва в братолюбието и съгласие с ближните.

Давид, молейки се на Бога, казва:

“Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай

вътре в мене...” 55

Постоянството е признак за неизменност в следването на избрания

път. Ако с наблюдение върху самите нас сме забелязали постоянство в

живота ни за Исус, то със сигурност нозете ни вървят нагоре.

Много хора са искали много неща от Бога. Бих казал, че Небето е

затрупано с молби и желания за всичко. Но Божият отговор идва само там,

където вярващият успешно е издържал изпита на постоянството. Няма ли

постоянство, няма и отговор. Апостол Яков ни предупреждава за липсата

на постоянство, като казва:

“Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа,

понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища...” 56

55 (Псалом 51:10)
56 (Яков 1:7-8)
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За да разберем какво значи да бъдем постоянни, то нека си спомним

притчата на Исус:

“В някой си град имаше един съдия, който от Бога не се боеше

и човека не зачиташе. В същия град имаше и една вдовица, която

дохождаше при него и му казваше: Отдай ми правото спрямо

противника ми. Но той известно време не искаше. А после каза: При

все, че от Бога не се боя и човеците не зачитам, пак, понеже тази

вдовица ми досажда, ще й отдам правото, да не би да ме измори с

безкрайното си дохождане. И Господ рече: Слушайте що каза

неправедният съдия. А Бог няма ли да отдаде правото на Своите

избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо

тях?” 57

Постоянството е признак на силна вяра, която постоянно подбужда

надеждата, а тя не дава покой на устните ни, докато не спечелим и не

свалим Божия отговор в материалния свят. Липсата на постоянство отваря

врата на съмнението, а то вече е силна преграда за какъвто и да е отговор

от Бога. Въпреки, че в това отношение липсата на отговор е също отговор.

Какво имам в предвид?

Виждате ли, Бог винаги знае как да ни даде очакваното, но в Неговите

очи е важно да се види доколко силно уповаваме на Словото Му и не сме

ли поставили Силата и Вярността Му под един знаменател с всички други

способи за постигане на надежда. Това може да се обясни убедително със

следния пример:

Имаме си тефтерче, пълно с телефонните номера на наши приятели.

Между многото имена там сме поставили и Името на Исус. Изведнъж в

живота ни се е появил проблем, който може да опропасти съдбата ни.

Нужна е помощ и ние грабваме телефона да звъним на приятелите. Първо -

на Петър. Уви - не отговаря. После на Иван. Уви - не отговаря. Изгубили

търпение звъним на Георги. Същият резултат. Накрая е останало Името и

“телефонният номер” на Исус.

Звъним и на Него. Уви... не отговаря.

57 (Лука 18:2-7)
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Тук мнозина затварят слушалката и оставят проблемът да ги победи.

Исус не отговарял! Как ви звучи това? Докато Петър, Иван и Георги може

наистина да не са в къщи, то какво да кажем за Божия Дух? Може ли Този,

Който изпълва Небето и земята, да Го няма?

“Но - ще каже някой - аз звънях, но никой не се обади!”

А достатъчно настойчив ли беше? Защо сред имената на големите си

приятели си оставил на последно място Името на най-големия си Приятел -

Исус Христос? Защо си пренебрегнал Този, Който умря от любов към теб?

Нека знаем, че липсата на Божий отговор е свидетелство за две неща:

Първото - в сърцето на молещия се има авторитет, по-голям или пък

поставен наравно с Божия Авторитет.

Второто - липсва постоянство или има неправилен мотив в молитвата.

Когато станем постоянни в общението си с Бог ние ще сме забележими

за Неговия поглед. Така, както ние сме сигурни, че като се стъмни ще

видим на небосвода луната, понеже тя е постоянно там, така и Бог желае

да пребъдваме постоянно в Него, тоест:

Да ни вижда винаги там, където трябва да бъдем!

Постоянството е позиция, която се отстоява и засилва всеки ден. Бог

винаги има какво да върши за нас и ние винаги има какво да вършим за

Бога. Ако се надяваме на Исус постоянно, то и Той ще извършва постоянно

съдбите Си над нас. В заключение:

Приятелство и взаимно доверие между нас и Бог съществува тогава,

когато бъде закрепено с едно постоянно общение!

А сега да преминем към твърдостта, като втори белег на надеждата в

Исус Христос. След едно по-дълго общение със Словото съм забелязал как

един символ на твърдостта пресича като червена нишка Стария и Новия

завет. В “Псалмите” Давид се обръща към Бога, казвайки:

“Бъди ми силна канара, укрепено здание, за да ме спасиш.

Защото Ти Си моя канара и крепост; затова заради името Си

ръководи ме и оправяй ме...” 58

Канарата - ето духовният символ на твърдостта, която Бог иска да

притежаваме. Ние ще израстваме в Исус Христос пред очите на хиляди

58 (Псалом 31:2-3)
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духовни противници, които, според духовния коментар от Библията “ще се

съветват да ни тласкат от висотата ни...” Именно тогава Бог ни иска

непоклатими и твърди като канари. Твърдостта е състояние, по-високо от

постоянството, защото присъствието й означава, че е дошло времето да

бъдем изпитани доколко безрезервно вярваме в Исус и достойни ли сме да

Го последваме навсякъде и във всичко. Това става ясно с думите на

Спасителя, записани в “Евангелието от Матея”:

“И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се

оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара;

и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и

устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана

на канара...” 59

Когато ние строим духовния си дом, общувайки с Божието Слово и

Святия Дух, трябва да имаме в ума и сърцето си тези Христови напътствия.

Какво забелязваме в тях? Именно фактът, че “дъждът”, “реките” и

“ветровете” се устремяват върху къщата, но не могат да я съборят. Това

говори, че тази къща вече е построена и закрепена на канарата. Стихиите

са дошли не когато разумният човек е строил къщата си, а едва след като

тя е била построена. Как да разбираме това? Ясно е, че има един период,

даден от Бога, когато човек трябва да построи къщата си без да му се

пречи от никого. Този период се нарича благовремие. Голяма заблуда е да

смятаме благовремието за своеобразна битка с дявола, защото всичко през

този етап се постига бързо и категорично, ако се осланяме на Бога. Искам

да знаете, че благовремието не е битка с дявола, но подготовка за битката

и освежаване преди духовния сблъсък. Някои пропиляват благовремието,

тоест, приемат напразно Божията Благодат. След това се чудят защо

толкова лесно падат и се обезсърчават. Запомнете:

Тайната на успешния растеж е в предварително изкованата твърдост,

в пълноценната подготовка за сблъсъка със силите на злото!

Надеждата ни трябва да бъде изкована от твърдост, а спойката между

ума и сърцето, сиреч, увереността - по-силна от напъните на дявола. Ние

трябва да тежим на мястото си, така, както една канара в планината,

59 (Матея 7:24-25)
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защото твърдостта е преди всичко отстояване на растежа, постигнат от

общението с Божията Благодат!

Най-успешният начин за постигане на твърдост е чрез пост и молитва.

Когато постим и се молим Святият Дух ни изпълва и нито едно демонично

усилие не може да ни сломи. Няма лесни формули за пътя към Небето и аз

знам, че на този път устояват само твърдите души, тоест, онези които се

закаляват в страданията и скръбта. Спомнете си думите на Исус, Който

казва:

“Чрез твърдостта си ще придобиете душите си...” 60

Този стих е много дълбок, макар, че на пръв поглед не се забелязва.

Исус говори за “придобиване” на душа, а не просто за нейното опазване.

Ние се нуждаем от нови, осветени и благословени души, съизмерими със

стандартите на Божията Святост. Учението на Исус Христос е Път, Истина и

Живот, но е нужно те да бъдат затвърдени в нас, тоест, положени така, че

никой и нищо не може да ги отмести. Едва тогава сме придобили душата си.

“Как да разбирам това придобиване? Какво трябва да сторя, за да

може твърдостта да придобие душата ми?” - такива въпроси ще възникнат

съвсем естествено и аз искам да им дам отговор. Има някои най-важни

белези на твърдостта, които подсказват за нейното присъствие.

Първият и основен белег е дисциплинирането на ума!

Умът е най-уязвимото място в нашата личност, което дяволът атакува

винаги и навсякъде. Ето защо този ум трябва да бъде защитен. Божието

Слово е онзи цензор в ума ни, на когото трябва да позволим да изпита

всяка мисъл и намерение, дошли към нас или родени от нас. Отхвърляйки

грешните пожелания и мисли ние ще се усъвършенстваме, а осветеният ни

ум ще потиска все по-успешно желанията на плътта и изкушенията на

лукавия.

Вторият белег е покоряването на плътта и поставянето й в състояние

на немощ!

В своя дълбок смисъл немощта е състояние на смърт за плътските

желания. Плътта няма никаква сила и мощ върху сърцето и ума. Това не

60 (Лука 21:19)
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значи, че тя е престанала да яде, да пие вода или да диша, но че всички

тези дейности определя приоритетно Божията Сила в християнина.

Една от убедителните илюстрации за немощ можем да намерим в

думите на Исус през нощта, когато се молеше в Гетсиманската градина.

“Постойте тук и бдете заедно с Мене!” - каза Той на учениците Си.

Това, което последва, показа, че те все още не бяха покорили волята на

плътта си и затова заспаха. Бащинският укор, който им отправи Христос,

са думи към всички нас:

“Как! не можахте ли ни един час да бдите с Мене? Бдете и

молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото -

немощно...” 61

Тази зависимост, за която говори Исус, показва, че с нарастване

силата на духа, отслабва силата на плътта! Бодрият дух е свидетел за

немощна плът, а бодрата плът за немощен дух! От казаното до тук ние

можем да разберем, че твърдостта, към която сме призвани, е духовна.

Тялото ни никога няма да бъде съгласно с волята на духа. То трябва да

бъде научено и задължено да я изпълнява! Друг убедителен пример за

силата на човешкия дух при немощно тяло е свързан с личността на

Апостол Павел. Този съвършен Божий служител искрено признава в своите

послания:

“Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех...” 62

Бог бе допуснал върху Павел да се стовари огромна немощ, дотолкова

голяма, че дори да се смущава умът му. Апостолът хвърля допълнителна

светлина над това във “Второто послание към Коринтяните” където казва:

“А за да не се превъзнасям много поради премногото

откровения, даде ми се трън в плътта, пратеник от Сатана да ме

мъчи, та да не се превъзнасям. Затова три пъти се молих на

Господа да се отмахне от мене; и Той ми рече: Доволно ти е Моята

благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И тъй с

преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да

почива на мене Христовата сила. Затова намирам удоволствие в

61 (Матея 26:40-41)
62 (1 Коринтяни 2:3)
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немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа;

защото когато съм немощен, тогава съм силен...” 63

Колко от нас могат да получат удоволствие с гореизброените от Павел

неща? Колко от нас могат да разделят радостта на духа от радостта на

плътта? Колко от нас могат безрезервно да приемат Господно решение за

наложена немощ? И най-сетне - колко от нас разбират, че немощта е най-

съвършена защита от гордост и превъзнасяне? Нека запомним:

Дисциплинирането на ума и покоряването на плътската воля са белези

на твърдата надежда в Господ Исус Христос!

Предстои да разгледаме най-високото състояние на надеждата в Бога -

дързостта. Аз не познавам друго условие, чието действие да извършва

такива качествени съдбоносни скокове, както дързостта. Тя е нещо, което

може никога да не сториш, но ако намериш сили да го направиш, ще

видиш в живота си невероятното.

Искам, преди да навлезем в дълбочината на темата, да споделя някои

мои наблюдения върху процесите в Църквата. Чувствително голям брой

християни са свикнали с утвърдените и трасирани посоки на вярата.

“Аз съм обикновен християнин!” - заявяват мнозина и предпочитат да

живеят обикновения си живот с обикновени реалности. Такива хора няма

да разберат посланието на тази тема, защото то е призив към необикновени

християни с необикновен живот.

Има една завеса пред сърцата на вярващите, която те си поставят

сами, като по този начин ограничават съдбоносната Воля на Всевишния.

Каква е тази завеса? Това е своеобразното канализиране на вярата в Исус,

като един от начините на живот за човека.

Обикновена вяра в обикновен Бог с обикновени възможности!

Не се чудете на това, което ви пиша! Наскоро очите ми дори видяха в

християнска книжарница книга със заглавие “Обикновено християнство”.

Не помня кой е авторът, но дори и не ме интересува кой е. Фактът, че

вярата в Бога се облича с понятия като “обикновен” говори по-скоро за

християнска религия, отколкото за християнска вяра. Само в религията

човешкият живот остава обикновен, защото липсва промяната от Духа на

63 (2 Коринтяни 12:7-10)
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Живия Бог. Светът не може да променя човека. Светът просто задържа

развитието му до онези граници, които му изнасят. За съжаление духът на

света си проправя път и намира място и в евангелски общества. Тогава

вярващите от тези общества заявяват:

“Аз съм спасен и новороден! Сега Исус иска от мен да си посещавам

църковните събрания, да слушам проповеди, да се моля, да си плащам

десятъка и да давам дарения. Повече от това не е необходимо и аз мисля,

че се справям добре...”

Така звучи изповедта на обикновен християнин. Нека обаче знаем, че

пътят на Христовата Църква е създаден и утвърден не от обикновени, а от

чудни Божии служители. В Божиите критерии вярващите в Исус никога не

са били обикновени хора. Бог иска поколение на здравина и конфронтация

с царството на дявола! Като последно поколение в Църквата пред нас стои

задачата да продължим да изграждаме пътя на Господния народ. И този

път трябва да бъде белязан от могъщи Божии дела, които издигат Славата

на Исус Христос.

Казах “могъщи”, а не обикновени! Достатъчно е, че светът е обикновен,

за да бъде обикновена и Църквата. Спомнете си стиха от “Откровението на

Йоан”, където за вярващите е записано как побеждават дявола:

“А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на

своето свидетелстване...” 64

На какво ще бъдем свидетели ние? На обикновен бог?!!

Тогава просто няма да победим дявола, защото и той, ако и да не е

Бог, разтърсва света със знамения и чудеса, така щото “да заблудят, ако

е възможно, и избраните” 65 Божият Син дойде на този свят, за да

извърши делата, които никой преди Него не е вършил. Исус дойде, за да

ни каже, че освен призива: “Вярвай” е оставил и друг призив: ”Дерзай!”

А ние, вдъхновени от втория призив, да извършим чудесата и знаменията,

които никой слуга на Сатана не ще може да извърши. Ето затова ни е

нужно дръзновение. Как се полага основата на дръзновението?

Първото, което трябва да направим, е да заживеем с мисълта, че:

Богът, в Който вярваме, не е Бог на възможното, а на пречудното!
64 (Откровение 12:11)
65 (Матея 24:24)
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Небесният Отец копнее да отворим сърцата си за Неговото Слово и

изява. Това естествено означава, че в нас трябва да се родят желания,

които са вън от възможностите на ума и естествената човешка сила. Тези

желания са пробив на вярата, която казва, че в Исус всичко е възможно.

Нека разгледаме това с един пример от “Евангелието на Матея”:

“А в четвъртата стража на нощта Той дойде към тях, като

вървеше по езерото. И учениците, като Го видяха да ходи по

езерото, смутиха се и думаха, че е призрак, и от страх извикаха. А

Исус веднага им проговори, казвайки: Дерзайте! Аз съм; не бойте

се. И Петър в отговор рече: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда

при Тебе по водата. А Той рече: Дойди. И Петър слезе от ладията и

ходеше по водата да иде при Исус...” 66

Ето една от най-нагледните евангелски илюстрации на дръзновение.

Призивът дойде от Исус. “Дерзайте!” - каза Той. И Петър реши да дерзае.

Той поиска нещо, което бе вън от физическите му възможности, вън от

логиката на ума му. Петър можеше дори да не се обади и да изчака Исус да

стигне до ладията. Той можеше да си каже съвсем по човешки:

“Я да си трая! Кой съм аз, че ще ходя по водата? Исус ходи, но Той Си

е Господ! Кой съм аз, че да дръзвам подобно нещо?!!...”

Днес Църквата има нужда от много Петровци, които да излязат от

ладията на религиозния страх и да тръгнат по водите на дързостта. Днес е

време, когато Небето кънти от призива “Дерзайте!” - но много християни

предпочитат да останат в обикновеното си християнство. Защо се получава

така? Къде да търсим врага на дръзновението? Нека да обясня това. В

дръзновението има нещо много лично, което не подлежи на колективен

консенсус. Когато искаме да бъдем дръзновени ние трябва да изключим

всякакво съобразяване с човешки авторитети, защото те ще ни спънат и

върнат назад. Единственият, на Когото трябва да съобщим за дръзновеното

си желание, е Исус. И когато получим отговора Му: “Ела! Стори го!”

трябва да тръгнем, независимо от обстоятелствата и човешките мнения.

Бог благоволи в дръзновението по особен начин, в някои случаи дори

66 (Матея 14:25-29)
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неподлежащ на духовно обяснение. За да се убедим в това ще разгледаме

примера с едно от най-съдбоносните дръзновения, записани в Библията:

“В това време Езекия се разболя до смърт; и пророк Исайя,

Амосовия син, дойде при него, та му рече: Така казва Господ:

Нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш. Тогава

Езекия обърна лицето си към стената та се помоли Господу,

казвайки: Моля Ти се, Господи, спомни си сега как ходих пред Тебе

с вярност и с цяло сърце, и върших това, което е угодно пред Тебе.

И Езекия плака горко. Тогава дойде Господното слово към Исайя и

рече: Чух молитвата ти, видях сълзите ти; ето Аз ще приложа на

живота ти петнадесет години...” 67

Представете си какво дръзновение е нужно, за да отблъснем една

съдба от Бога и да поискаме друга, по-добра от нея. Този случай поразява

ума с много неща. Първо - пред Езекия бе дошъл не кой да е, а пророк

Исайя. Второ - не друг, но само Бог бе казал:

“Езекия, ти ще умреш!”

Но царят не се примири с новината. Той дръзна да се помоли на

Всевишния за друга съдба. Той се надяваше, че Бог ще размисли, за да го

използва още много години на този свят. Това е голямо дръзновение. То е

направило голямо впечатление в Божиите очи и затова Бог му е отделил

достойно място в Словото Си. А в какво се изразяваше дръзновението на

Езекия? Кой бе върхът на това дръзновение? Израилевият цар беше болен

и разбираше, че смъртта му е близо, че съдбата му е на път да приключи.

Но той заяви едни думи към Бог. Думи, пълни с голяма дързост:

“Ето, излезе за моя мир гдето имах голяма горест; и Ти, от

любов към душата ми, си я избавил от рова на тлението, защото Си

хвърлил зад гърба ми всичките ми грехове. Защото преизподнята

не може да Те хвали; смъртта не може да Те словослови; ония,

които слизат в рова, не могат да се надяват на Твоята вярност.

Живият, живият, той ще Те хвали, както аз днес; бащата ще извести

на чедата си Твоята вярност. Господ е близо да ме спаси; затова ще

67 (Исайя 38:1-5)
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пеем моите песни със струнни инструменти в дома Господен през

всичките дни на живота си...” 68

Минавайки през горнилото на скръбта, сърцето на Езекия стигна до

върха на дръзновението. Въпреки недвусмисленото слово на Бог, изречено

чрез пророк Исайя и показващо, че е настъпил края на Езекия, той не пада

в малодушие и отчаяние, но извиква:

”Живият, живият, той ще Те хвали, Господи!”

Подтекстът на този сърдечен изблик е ясен:

“Господи, Ти Си видял, че ще умра. Но аз зная, че за Тебе има нещо

по-желателно от моята смърт. Адът не издига хваление към Тебе, но аз ще

Те хваля и в този час, защото си Бог на пречудното и невъзможното. Аз

добре зная, че не заради мен, но заради Святото Си Име ще извършиш

чудото, което очаквам от Теб, за да издигам през остатъка на дните си

Твоето Свято и велико Име...”

Ето така дръзновението се превръща в коректор на съдбата, за да

извърши онова, което не е по силите на никое друго сърдечно състояние.

Ние трябва и можем да възложим всичките си очаквания на Исус. И когато

произнасяме Неговото Свято Име да имаме необходимата готовност, че

непременно ще се случи чудното и необикновеното. Моля ви, запомнете:

Да се надяваш на Бога за онова, което се постига по човешки, значи

да ограничиш Силата Му чрез изкривените си представи и да решиш в

сърцето си, че Той е досущ като теб!

Истинската промяна на човешката съдба идва чрез истинска надежда.

А надеждата, която струи от страниците на Божието Слово е една:

Да бъдем като Исус Христос!

Апостол Йоан казва:

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

какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни

Нему, защото ще Го видим както е. И всеки, който има тая надежда

на Него, очиства себе си, както Той е чист...” 69

Постоянството, твърдостта и дързостта са трите духовни стълпа на

надеждата. Тя е тази, която ни дава достъп пред Божия престол. Тя е тази,
68 (Исайя 38:17-20)
69 (1 Йоаново 3:2-3)
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която ще направи реален и достъпен светът на Божия Дух, областите на

Божия сила и Слава. Тя е условието, което ни дава вход към обиталището,

което сме направили за Троицата. В “Посланието към Евреите” е казано:

“...да имаме голямо насърчение ние, които сме прибeгнали да

се държим за поставената пред нас надежда; която имаме за

душата като здрава и непоколебима котва, която прониква в това,

което е отвътре завесата; гдето Исус като предтеча влезе за нас...” 70

Ето такова е призванието на надеждата в Исус Христос!

Това е съдбата, която Бог предлага на всеки, който Му се надява!

Да проникнем с надежда зад завесата на плътта, която скрива от нас

толкова велики и пречудни неща!

Нека Исус ви благослови с тези истини и да ви даде сила за тяхното

усвояване и постигане! Нека не на думи, а в истина и в действителност

надеждата ви в Бога извърши необходимата корекция във вашата съдба!

Нека съдбата ви от Бога да бъде Съдбата на Исус, Който пребъдва в

сърцата ви! Амин и Амин!

70 (Евреи 6:18-20)
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IV. ЛЮБОВТА - СИЛА НА СЪДБАТА

“Много води не могат угаси любовта, нито реките могат я

потопи...” 71

Така, както увереният алпинист се движи твърдо и неуморно по пътя

си и никога не сваля поглед от върха, към който се стреми, така в съдбата

на Бога има връх, по-желателен от всички други. Този връх е Христовата

Любов. През целия си живот на вяра в Исус ние ще се стремим към това

Съвършенство на Божията Сила и Благодат. В досегашните размишления се

спрях върху съдбоносните проявления на вярата и надеждата. Разбрахме

колко важни и отговорни са те. Сега предстои да видим как Любовта влияе

върху човешката съдба. Като начало ще се спра върху думите на Апостол

Павел:

“И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-

голяма от тях е любовта...” 72

Естествено е да разбираме, че Любовта ще извърши най-важното в

нашата съдба. Защо най-важно? Отговорът е:

Защото, ако Вярата е достъп, а Надеждата - упование в Бога, Любовта

се явява действие на Святия Дух към нас, в нас, и от нас към ближните и

Бога!

Има един Апостол на Исус Христос, когото аз наричам “Апостолът на

Любовта” защото в неговите послания съм открил що е Любов и как се

постига. Нека прочетем част от думите му:

“Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога;

и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не

люби, не е познал Бога, защото Бог е любов...” 73

В този стих се вижда, че Апостолът нарича християните “възлюбени”.

Това показва, че преди да започнем да се обичаме помежду си, ние вече

сме обикнати от Бога. Той ни е възлюбил. И тази Любов, с която ни е

71 (Песен на песните 8:7)
72 (1 Коринтяни 13:13)
73 (1 Йоаново 4:7-8)
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възлюбил, Бог иска да проявяваме помежду си. Исус донесе на този свят

Съвършената Любов и целта на тази тема е да разберем как тази Любов

променя човешките съдби. Неслучайно съм поставил заглавие, показващо,

че Любовта е Сила на съдбата. Човешкият живот може да е незабележим за

останалите хора и следата, която оставя личността, да бъде нищожна.

В света се раждат, живеят и умират милиарди хора, но малцина от тях

заблестяват по неповторим начин. Малцина успяват като светкавица да

разтърсят суетния ход на цивилизацията, за да бъде примерът им предаван

на бъдните поколения. Ние, християните, имаме своята светкавица, чийто

лъч прорязва небосводите на времената, за да осветява всяко човешко

поколение. Тази светкавица е заредена с Примера на Исус Христос и

Апостолите. Всеки, който е следвал този пример, е приел и сходна съдба -

да има силен и забележителен живот за Бога. Дълго време съм искал да

разбера защо Любовта е неподвластна на времето. Какво извършва тя? Как

оставя следа върху човешките сърца? Как променя съдбите? За да получим

отговор на тези въпроси е нужно като начало да размишляваме върху

думите, с които Йоан Кръстител определи мисията на Исус Христос:

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

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

огън...” 74

Йоан Кръстител беше силна и съдбоносна личност. Неговото служение

разтърси Израил. Хората се тълпяха край него, за да слушат проповедите

му и да се покаят пред лицето на Всевишния. Народът го имаше за пророк

и думите му тежаха с особено голям авторитет. Чрез Йоановото служение

Бог извърши съдба над Израил, като подготви благоразположен народ за

Волята Си. А за съдбоносното служение на Кръстителя Божият вестител

Гавриил още преди зачатието му пророкува:

“И ще обърне мнозина от израилтяните към Господа техния

Бог...” 75

И ето, че този Божий мъж, който ясно съзнаваше колко съдбоносно е

служението му и колко силно помазанието му, заявява на всеослушание:

74 (Матея 3:11)
75 (Лука 1:16)
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”Исус е по-силен от мене! Аз ви кръщавам с вода за покаяние,

но Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън!”

Израилтяните трябваше да разберат, че има нещо много по-ценно от

покаянието, по-силно и съдбоносно от осъзнатата греховност. И това беше

кръщението с Духа и Огъня на Небесния Отец, което щеше да им даде Исус

Христос. Божият Син идеше да донесе на човешкия род нещо, което винаги

му е липсвало - Сила в съдбите му. Сила, която ще ни даде Святият Дух.

Сила, която Йоан нарече Огън.

Какъв е този Огън? Спомнете си Христовите думи:

“Огън дойдох да хвърля на земята; и какво повече да искам,

ако се е вече запалил?” 76

Тези думи говорят сами по себе си. За тях не е нужен коментар. Какво

повече да иска Исус след като изпълни съвършено Волята на Своя Отец?

Един голям и непознат Огън беше пламнал на земята. Огън, който щеше да

бъде най-жестокият кошмар за Сатана и всичките му демони.

В края на земния Си път, часове преди да бъде разпнат, Господ каза

важни думи на учениците Си:

“Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас;

пребъдвайте в Моята любов...” 77

Искам да направя тези думи още по-ясни за разбиране и затова ще

предам, както имам дълбоко в духа си, техният духовен заряд:

“Мои приятели! Аз запалих в сърцата ви Огъня на Божията

Любов! Постарайте се така, щото този Огън никога да не угасне!

Горете в този Огън и занесете пламъка му в света, за да запалите в

него всички човешки сърца. Вие сте Моята Църква, Моето Огнище,

което запалих с Мисията Си! Нека всякога в това Огнище да има

живи въглени, които да предават Огъня напред в поколенията...”

Огънят - това е Христовата Любов. Ние ще размишляваме върху този

Огън, за да видим как той става съдбоносен за хората. Нека си послужа с

една притча, дадена ми от Духа, за да положа фундамента на тази тема:

“Един човек си вървял по пътя в тъмното. Внезапно забелязал в

далечината някаква светлина. Когато се приближил, видял, че това
76 (Лука 12:49)
77 (Йоан 15:9)
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било запален Огън, около който били насъбрани хора. Един от

хората сърдечно поканил човека да седне при тях и той приел

поканата. Не стоял и минута, човекът понечил да стане:

- Как издържате такава топлина? - попитал той и продължил:

 - Та вие живи ще изгорите!

- Както сам виждаш Огънят не ни е повредил, но напротив -

помага ни!

- А защо аз не мога да издържа като вас? - попитал човекът.

- В теб има твърде много неща, които трябва да изгорят, за да

останат само онези, които горят, но не изгарят. - казали хората. И

за да бъде убедително свидетелството им, влезли до един в Огъня,

който ги горял без да ги изгаря. Впечатлен от видяното човекът

силно поискал да бъде като тях.

- Искам и аз да постигна това! - извикал той и смело влязъл в

Огъня. След кратък миг на страдание и болка Огънят навлязъл в

човека, за да изгори нещата, които трябвало да изгорят. Не след

дълго човекът бил досущ като останалите. Горял, но не изгарял.

- Какво ще правя от тук нататък? - попитал той. Тогава Огънят

му проговорил:

- Ще ходиш по пътя си да гониш тъмнината и запалваш други

като теб. Аз винаги ще горя в сърцето ти и Моят Пламък ще бъде на

устните ти и ръцете ти. Пълен с чудния Огън човекът възрадван

продължил пътя си и не след дълго запалил с Огъня мнозина други

човеци...”

В тази притча, продиктувана ми от Святия Дух, е изявена съдбата на

всеки, чието сърце бъде запалено от Христовата Любов.

В притчата различаваме четири съдбоносни етапа, които ще изброим и

разгледаме поотделно. Ето тези етапи:

1. Огънят, който свети или Любовта, която просвещава с Истина.

2. Огънят, който преобразява или Любовта, която пречиства.

3. Огънят, който изпепелява или Любовта, която воюва за Спасението

на човешките души.

4. Огънят, който се разраства или Любовта, която покорява и завладява.
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Всеки, който повярва в Исус Христос, приема в съдбата си тези етапи.

Те са Силата, нужна на човешкия живот, за да бъде съдбата на този живот

велика и необикновена. Начинът, по който са подредени етапите, показва

пътя на Святия Дух към всяко човешко сърце и душа, както и назначението

на Божия Огън в човека. Нека започна разглеждането на първия етап.
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1. ОГЪНЯТ, КОЙТО СВЕТИ

(ЛЮБОВТА, КОЯТО ПРОСВЕЩАВА С ИСТИНА)

Проповядването на благовестието, сиреч, Истината от Бога, е едно от

най-важните проявления на Христовата Любов. В притчата видяхме, че

първото нещо, което съзря човекът, беше Светлината на Огъня. Светлина,

от която мракът се е уплашил и е избягал. Истина, пред която лъжата няма

никакъв шанс и отстъпва разгромена.

Говорейки за Исус, Апостол Йоан казва:

“В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И

светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана...” 78

Първото, с което хората ще забележат Присъствието на Христовата

Любов у нас, е Светлината й. Нека да прочетем точните думи на Спасителя

от “Евангелието от Матея”, за да разберем в какво се състои Светлината:

“Вие сте виделината на света. Град, поставен на хълм, не може

да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на

светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека

свети и вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви

дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата...” 79

Няма сила, която да скрие Светлината, тъй както няма дух, който да е

по-силен от Божия Дух. Има обаче едно условие, за да бъде Светлината

ефективна и то е да положим Божия Огън в светилника. Как да разбираме

това? Отговорът се крие във факта, че Огънят не може да гори сам за себе

си или от само себе си. Той винаги гори нещо или нещо винаги е причина

да гори огън. В печката причина да гори огън са дървата или въглищата.

Ако няма дърва или въглища, то не ще успеем да запалим Огън. Той няма

какво да гори. Нужно е себеотдаването на някакъв материал, неговото

пожертвувание за Огъня. Исус казва, че Неговият Огън трябва да гори в

Светилника, а затова е нужно и наличието на Масло.

Светилникът и Маслото са двете условия за Христовия Огън!

78 (Йоан 1:4-5)
79 (Матея 5:14-16)
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Ние трябва да поставим Огъня в Светилник пълен с Масло, за да бъде

голяма Светлината за всички около нас. Ето, че стигам до въпросите:

Какво представлява Светилникът? Кой е Светилникът? Отговорът ще

открием в азбучния псалом, където псалмопевецът изповядва пред Бога:

“Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката

ми...” 80

Божието Слово - ето Светилникът, който ще пръска изобилна Светлина

и ще гони мрака. Какво още е нужно на този Светилник? Както вече казах

- нужно е Масло. За какво иначе ще ни е потребен този Светилник, ако в

него липсва причината за Светлината, тоест, Маслото, което Огънят ще

запали? Естествен е стремежът да разберем какво е Маслото. За да дадем

ясен отговор на това трябва да знаем, че силата на Божието Слово е в

неговата истинност. Истината е Светлината, която то ни дава. Но за да

усвоим тази Светлина ни е нужен водител и учител, сиреч, Онзи, Който да

ни освети и направи способни да разберем Истината. За Него Исус казва:

“А когато дойде Онзи, Духът на истината ще ви упътва на всяка

истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще

говори, и ще ви извести за идните неща...” 81

От този стих разбираме, че Маслото е потвърждаващото Присъствие на

Святия Дух, Неговото Помазание в нашите сърца. Маслото не говори само

от себе си, но Огънят, тоест, Божията Любов, която гори чрез него ни дава

истинска Светлина. Всеки християнин трябва да бъде наясно с това.

Нека обобщя трите фактора на Истината:

Първи фактор: Огънят, тоест, Божията Любов в нас.

Втори фактор: Светилникът, тоест, Божието Слово.

Трети фактор: Маслото, тоест, Помазанието от Святия Дух.

Съединени тези фактора ни правят да светим така, както иска Исус.

Трябва да разберем и друго, а именно че отсъствието на който и да е

от трите фактора прекратява ефекта и на останалите два.

Ето, например, какво ще се случи при липса на Огън, тоест, ако

нямаме Любов към ближните. Много просто - липсата на Любов ще доведе

до липса на Помазание, защото Святият Дух няма да се яви като свидетел
80 (Псалом 119:105)
81 (Йоан 16:13)
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на служение, в което липсва Любовта. Единственото, което ще имаме, са

библиите ни, но те ще бъдат думи без Дух, без стойност, без сила.

Нека видим липсата и на втория фактор – Божието Слово. Нямащи

това Слово, ние няма къде да положим Маслото, което ще запалим с Огъня,

защото призванието ни е най-вече да свидетелстваме за Исус, а Неговият

Живот, Път и Дела са записани в Словото.

А сега да погледнем и на третата липса - отсъствието на Маслото. Ние

отново ще имаме светилниците си, но те няма да светят, защото Огънят

няма какво да запали, за да свети. В това отношение можем да прочетем и

едно от отговорните предупреждения на Исус към Църквата. Ето Неговата

притча:

“Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици,

които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца.

А от тях пет бяха неразумни и пет разумни. Защото неразумните,

като взеха светилниците, не взеха масло със себе си. Но разумните

заедно със светилниците взеха масло в съдовете си...” 82

Днес можем с абсолютна точност да забележим реализацията на този

стих. Една част от църквите са станали неразумни, тоест, наскърбили са и

са похулили Божията Благодат за сметка на езическите ритуали, традиции

и идолопоклонство. Духът на Истината се е отдръпнал от онези, които

правят произволна плътска интерпретация на Божието Слово. Такива църкви

имат светилници, но в тях няма нито Огън, нито Масло, нито Любов, нито

Истина.

Нека продължа с Христовата притча за да видим какво се е случило с

тях.

“А посреднощ се нададе вик: Ето младоженецът иде, излизайте

да го посрещнете! Тогава всички ония девици станаха и приготвиха

светилниците си. А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от

вашето масло, защото нашите светилници угасват. А разумните в

отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас, и за вас, по-добре

идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят,

младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и

82 (Матея 25:1-4)
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вратата се затвори. После дохождат и другите девици и казват:

Господи! Господи! - отвори ни. А Той в отговор рече: Истината ви

казвам; не ви познавам...” 83

Светилник без Масло в себе си е ненужен. Той не може по никакъв

начин да послужи на притежателя си защото е загубил основното си

предназначение - да свети. Без потвърждаващото Присъствие на Святия

Дух Библията е просто хиляда и двеста страници затворени от корици!

Моля ви да разберете, че Маслото е най-важното условие и критерий

за истинско богослужение в очите на Исус Христос. Църкви, в които няма

Помазание от Святия Дух, са вредни и опасни за духовното бъдеще на

човека. Те не са място, където той ще получи благословение. Имаме ли

Маслото, Огънят сам ще дойде, защото са създадени условия за неговото

горене. Как се придобива Масло? Как се печели Помазание?

Има един боговдъхновен способ за това, който искам да разгледам,

защото той е съдбоносен за Христовите служители. Усвояването му ще ни

направи могъщи слуги на Господа, защото колкото повече е Маслото в

Светилника, толкова по-силен е Огънят и по-изобилна Светлината!

Моля ви да отворим Библията на “Притчи” и прочетем стиха, който ни

дава отговора за придобиване на Помазаниe от Бога:

“Защото както, като се бие мляко, изважда се масло...” 84

Млякото - ето мястото, от където ще извадим Маслото. Започнем ли да

разбиваме млякото, то непременно по стените на съда ще започне да се

отделя Масло. Вярвам, че никой не е толкова плътски настроен, за да

смята, че става дума за мляко, каквото продават в магазина. Това е едно

друго мляко за което Апостол Петър насърчава в своето първо послание с

думите:

“...пожелавайте като новородени младенци чистото духовно

мляко, за да пораснете чрез него към спасение...” 85

Виждате ли, че млякото е за младенци, за новородените в Христос. Но

идва миг, когато това мляко няма да ги удовлетворява, защото те ще

пораснат. Идва миг, когато те ще започнат да разбиват млякото и да

83 (Матея 25:6-12)
84 (Притчи 30:33)
85 (1 Петрово 2:2)
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отделят от него скъпоценното масло. Какво ще стане тогава с млякото?

Естествено това, че то ще се сгъсти, тоест, ще се превърне в твърда храна.

Храна не за младенци, но за пораснали в Исус Божии служители.

“Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението

за правдата, понеже е младенец; а твърдата храна е за

пълнолетните, които чрез упражнения са обучили чувствата си да

разпознават доброто и злото...” 86

Разбирате ли, че Помазанието от Бога е свидетелство за духовна

зрялост, за хора, които чрез упражнения, тоест, чрез разбиване на млякото

са извлекли от него помазанието и така са го превърнали в твърда храна!

Прицелът на всеки християнин е Исус. Ние искаме да бъдем като Исус.

Нека тогава си спомним, че за Него пророк Исайя предрече:

“Ето девица ще зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануил.

Сгъстено мляко и мед ще яде, когато се научи да отхвърля лошото и

да избира доброто...” 87

Ние трябва да се научим да сгъстяваме Божието Слово, за да извлечем

навременно скъпоценното помазание от него и така да обучим сърцата си в

пътя на правдата. Има само една мая, която може да сгъсти Словото и тя е

вярата в Исус, защото:

“вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово...”
88

Запомнете: Да сгъстявате Божието Слово - значи да направите Исус

реален от всяка страница на това слово, тоест, да концентрирате всички

истини за Него в сърцата си! Тогава притежавате Помазание от Бога!

Светлината е първото свойство на Огъня, което ще се прояви в нас, за

да освети пътя на нозете ни и направи ясен смисъла на съществуването ни.

Да издигнем високо нашите библии, запалени от Божия Любов, чрез Духа

на Истината - ето това значи да бъдем вестители на Светлината.

Никой човек не може да бъде спасен от Бога, ако преди това не е чул

за Исус, ако не му е благовестено Божието Царство и ако сърцето му не

бъде посетено от Христовата Светлина. Такъв е Огънят, който свети.

86 (Евреи 5:13-14)
87 (Исайя 7:14-15)
88 (Римляни 10:17)
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2. ОГЪНЯТ, КОЙТО ПРЕОБРАЗЯВА

(ЛЮБОВТА, КОЯТО ПРЕЧИСТВА)

Идва миг, когато човек осъзнава колко много се нуждае от помощ.

Идва миг, когато разбираме, че в нас е вкоренена една система от навици,

страсти, рефлекси и пожелания, които никога не ни носят добро. Мнозина

заявяват:

“Какво да правя, като съм такъв? Много добре си знам недостатъците,

но нищо не може да помогне! Нямам сили да се справя с проблема в мен.

Това е положението...”

Самият аз съм изговарял подобни думи и съм бил вързан с въжетата на

непреобразеният си ум. Човек наистина, сам по себе си, няма сила да се

справи успешно с греха, който живее в него. Пророк Еремия казва:

“Господи, познавам, че пътят на човека не зависи от него, не е

дадено на човека, който ходи, да оправя стъпките си...” 89

Думите на пророка са абсолютната Истина. Затова между много

измерения на Благата Вест, която ни донесе Исус, има едно, вдъхващо

съвършена надежда и увереност. Божият Син ни казва:

“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух...” 90

В притчата, която вече прочетохме, видяхме как човекът имаше едно

първоначално смущение. Той се плашеше от горещината на Огъня и не

можеше да издържи Присъствието му. Когато повярваме в Исус, започваме

постепенно да осъзнаваме колко дълбоки поражения е оставил грехът

върху мисленето и делата ни.

Светлината ни харесва, но топлината ни плаши. Истината ни покорява,

но разпъването на грешното естество ни ужасява. Грехът се плаши от

Божия Огън. Той ни е владял толкова дълго, щото в никакъв случай не

иска да предаде позициите си. Той разбира, че е безкрайно по-слаб от

Огъня на Духа и затова търси начин да задържи властта си върху ума и

сърцето ни. Бог Святи Дух силно желае с Присъствието Си да прегори

89 (Еремия 10:23)
90 (Деяния 1:8)
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властта на греха и да ни освободи. Големият проблем пред много хора е:

Могат ли да влязат в Огъня? Имат ли нужната увереност в сърцата си, за

да изхвърлят непотребното от себе си, тъй щото Огънят да го изпепели

завинаги? Винаги съм обичал да казвам, че всеки човек е като една златна

ваза. Много често тази ваза е толкова замърсена с кал и нечистота, щото

самият човек вече не е сигурен дали калта и нечистотата не свидетелстват

за дълбоката му същност. Но нека видим какво казва Божието Слово по

този въпрос:

“А в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но

и дървени и пръстни; и едни са за почтена употреба, а други за

непочтена. Прочее, ако някой очисти себе си от тези заблуждения,

той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен за

стопанина, приготвен за всяко добро дело...” 91

Примерът, който Апостол Павел дава е дълбок и много поучителен.

Виждате ли, много хора живеят със заблудата, че са непотребни съдове. Те

са в плен на лъжата, че нищо не струват, че са дървени и пръстни и никога

не могат да сторят нещо Свято и Добро. Едва вкусил от Божията Любов,

грешникът бяга от Църквата, мислейки си:

“Тук не е за мен. Тези хора са Святи, а аз порочен. Тези хора Бог

обича, а от мене е отвратен. Никога не съм бил способен на нещо свястно

и никой не е длъжен да търпи присъствието ми в Божия Дом. Там е само за

златни и сребърни съдове, а в моя живот мръсотия никога не е липсвала...”

Прочее, ако грешникът очисти себе си от този заблудителен начин на

мислене, ще бъде съд за почтена употреба. Какво искам да кажа ли?

Именно това, че ако калта и нечистотата, полепнали по златната ваза

бъдат отстранени, тя ще блесне в цялата си красота!

Нека се научим да гледаме на себе си с Божиите, а не с човешките

очи. Ако отворим книгата на пророк Захарий ще открием как Бог гледа на

Своята Църква. Ето Неговите думи:

“И в цялата земя, казва Господ, две части от жителите й ще се

изтребят и изчезнат, а третата ще се остави в нея. И тая трета част

Аз ще прекарам през огън, пречиствайки ги както се чисти

91 (2 Тимотей 2:20-21)
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среброто, и изпитвайки ги, както се изпитва златото. Те ще

призоват Моето име и Аз ще ги послушам; ще река: Тия са Мои

люде; а те ще рекат всеки един: Господ е мой Бог...” 92

В Божиите очи ние сме сребърни и златни, тоест, благородни и

достойни за Спасение. “Достойни защо?” - ще попита някой. Достойни

затова, защото сме купени с драгоценната Кръв на Божия Агнец. И ето

това благородство иска Бог да заблести в нас, като се покорим на Духа Му

и оставим Огънят Му да ни пречисти и изпита. Така разбираме какво има в

предвид Апостол Петър като казва:

“Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда

върху вас, за да ви опита, като че ли се случва нещо чудно; но

радвайте се загдето с това вие имате общение в страданията на

Христос, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата

слава...” 93

Не случайно Петър казва “Не се чудете!”, понеже мнозина почват да

се чудят. Те са счели, че кръщението със Святия Дух е достатъчно, но са

забравили да прочетат както казва Йоан Кръстител за Исус:

“Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън...” 94

Именно в огненото кръщение ще проличи дали наистина сме Христови

и ставаме ли участници в страданието Му. Защото за огненото кръщение

Исус казва:

“Но имам кръщение, с което трябва да се кръстя и колко се

утеснявам докле се извърши!” 95

Ако Исус е имал утеснение, то и ние ще имаме, но не да се уплашим, а

още повече да се одързостим и извършим Божията Воля. Пречистващото

действие на Христовата Любов е наистина съдбоносно за нас и това може

да стане още по-убедително със следващия пример.

Нека поставим пред съревнование два абсолютно еднакви модела

автомобили, с еднакви двигатели и мощност. А сега да прикачим на единия

две ремаркета, натоварени максимално, а другият да оставим ненатоварен.

92 (Захария 13:8-9)
93 (1 Петрово 4:12-13)
94 (Матея 3:11)
95 (Лука 12:50)
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Даваме старт и автомобилите потеглят. Ще видим как автомобилът без

товар ще развие максимална скорост, докато другият ще пъпли едва-едва.

По-бързо ще се движи и пристигне до целта си ненатовареният автомобил.

Когато Бог ни освободи от товара на греха, ние ще имаме голяма сила

в живота си и ще финишираме успешно. Животът, натоварен с грехове, не

само, че е слаб, но финишира на погрешното място - в дълбоката тъмнина

и вечна изолация от Исус Христос. Поради тази причина нека се стремим

да влезем в пречистващия Огън на Духа.

Нека знаем, че има нещо по-важно и актуално от собственото ни

мнение и това е Божията Воля, изявена в Библията. Запомнете:

Влизането в Огъня става тогава, когато се съобразиш не с онова, което

ти мислиш, а с това, което казва Бог!

Оставиш ли калта и нечистотата да развият формули и позиции в ума

ти, ще пропуснеш мига на просветлението, че си златен, а не пръстен съд!

Мнозина ще се запитат:

“Сигурно ли е, че след като вляза в Огъня ще бъда преобразен?”

Доказателствата за положителния отговор на този въпрос са много, но

преди да ги приведа искам да положите в ума си следващите няколко

изречения. Библията е необикновена книга. Необикновеното в нея е това,

че разкривайки ни Себе Си, Бог прави това по начин, достъпен за човешкия

ум. Светлина и мрак, огън и вода, вятър и звезди - това са словесни

заместители, които Бог използва на много места, за да ни накара да

проумеем, че освен физически явления, съществуват и духовни такива,

които в духовния свят въздействат така, както познатите ни до този момент

- в материалния свят.

Ако огънят в материалният свят преобразява всяко нещо, което гори,

то какво да кажем за Божият Огън? Ако материалният свят се покорява на

ненарушими закони, то колко по-ненарушими ще са законите на Духа.

Когато Исус казва “Огън”, то това е огън! А щом е огън, то ще притежава

всичките свойства на огъня. Друг е въпросът дали този Огън ще гори в нас.

Но щом сме се видели истински във Вярата и Надеждата, щом сме имали

желание да прочетем книгата до тук, то ще имаме и силата да разберем

това послание.
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А сега нека да разберем кога влизането в Огъня ще бъде съдбоносно и

ефективно. Аз отново ще се върна на притчата, с която започнах тази

тема. Там видяхме, че човекът влезе в Огъня, но важното за нашия поглед

е фактът, че около този Огън имаше хора. Тези хора поддържаха Огъня

постоянно и той беше силен. Човекът бе влязъл в Огън предварително

разпален от други хора. Човекът беше попаднал в общество от люде, които

го обичаха, които бяха готови да се жертват за него, да се молят за

спасението му, да поемат теготите му, да съпреживяват в страданието му,

да му вдъхват кураж и решителност.

Човекът бе влязъл в Христовата Църква!

Църквата е огнището, в което ще изгори старото ни естество!

Църквата е място на изобилен Огън, където пълноценно и съдбоносно

се запалват човешките сърца!

Ако до този момент сме били християни, непознаващи съдбоносното

значение на Огъня за слабите и неуверените, грешните и непокаяните, то

върху нас попада укор от Бога. Когато човек влезе в църковното събрание

той трябва да чувства Огъня, да гори от Огъня, да бъде запален от личния

ни пример на братолюбие и жертвоготовност.

Много от нас са имали собственото си наблюдение, че в Църквата

идват много хора, но остават малцина. Не сме ли се замисляли, че за да

устоят нашите братя и сестри на атаките на света и дявола, е нужно да

бъдат запалени много силно, тъй щото да усетят Христовата Любов като

щастие без аналог, като пълнота, която не ще намерят на никое друго

място. Ние не можем да хвърляме укор върху човека, който е дошъл веднъж

и повече не желае да идва за общение с нас. Проверихме ли гредата в

собственото си око? Бяхме ли изобилни в любовта си към него? Исус казва:

“По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате

любов помежду си...” 96

Ако някой не е познал, че сме Христови, проблемът не е в него, а в

нас самите. Градът, поставен на Хълма, не може да се укрие, но не се ли

получава на практика нещо друго?

Не става ли така, че светът успява да скрие града?

96 (Йоан 13:35)
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Знайте, че ако успява, причината е една:

Ние не сме построили града на Хълма Сион, а в долината на светското

подражателство и религиозна политика!

Христовата Любов е велика отговорност за всеки последовател на

Божия Син! Поддържането и разпалването на Божия Огън, с цел - огненото

кръщение на всеки християнин, е най-дълбокият смисъл на Спасението в

Господ Исус Христос.
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3. ОГЪНЯТ, КОЙТО ИЗПЕПЕЛЯВА

(ЛЮБОВТА, КОЯТО ВОЮВА ЗА СПАСЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ

ДУШИ)

Едва ли има човек, който да не знае трите цифри: 160. Това е номерът

на телефона, с който уведомяваме за възникването на пожар. И докато за

човеците има някаква надежда, че службата, занимаваща се с гасене на

пожари, ще успее да потуши огнената стихия, то за дявола такава надежда

няма. Той е обречен на изпепеляване, а царството му - не само да изгори,

но никога да не се възстанови. Първият, усетил изпепеляващата сила на

Божия Огън над себе си, е падналият херувим Луцифер. Фактът на това

можем да прочетем в “Книгата на пророк Езекиил”, където е записано:

“Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез

неправедната си търговия; затова извадих огън изсред тебе, който

те изяде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички,

които те гледат...” 97

Както всички духовни същества, така и Луцифер бе създаден от Бога,

за да бъде съвършен. По своя духовен статут той беше много високо в

Божиите очи. Беше създаден с помазание да засенява и да утвърждава

Славата на Божието величие и мощ. Но Луцифер омърси светилищата си и

превърна помазанието си в търговия и гнусна пресметливост. Така от син

на зората и огъня (както се превежда името “Луцифер”) херувимът стана

Божий противник, тоест, Сатана. Плод на неговата пресметливост бе и

човешкото грехопадение. Чрез изкушението към Адам и Ева херувимът за

сетен път оскверни смисъла на своето съществуване. Затова Бог извади

Любовта Си изсред него, като го лиши от Святост и го обърна на пепел по

земята. А заедно с него обърна на пепел и всички онези ангели, (наричани

днес “демони”) които не опазиха своето достойнство, но подкрепиха бунта

на засеняващия херувим. Така съдбата на Сатана и една трета от Небесните

ангели беше да напуснат обиталищата на Всевишния Бог.

97 (Езекиил 28:18)
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Тази съдба бе действие на Божия Огън и позиция на Божията Любов!

Бог, Който с Любовта Си милееше за човеците, които създаде, Бог, Който с

Любовта Си милееше за цялото Господно Войнство от началства, власти и

сили, Бог, Който с Любовта Си искаше да съхрани и запази всичко Свято,

като Дело на ръцете Си, ...с Тази Любов Бог отстрани нечестието от

пределите Си и промисли Спасение и Изкупление за човешкия род.

Демоните никога няма да забравят Силата, която ги изхвърли от

Небето. Тя ще преследва като кошмар всичките дни на съществуването им.

Апостол Яков много точно определя състоянието на падналите ангели:

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

вярват и треперят...” 98

Христовата Любов е опасно нещо за бесовете. Нейното присъствие

държи демоничната ярост на почетно разстояние и е съвършена защита за

всеки християнин. Любовта е Съвършенството, дадено ни от Бога. Няма по-

голяма сила от нея. В тази глава искам да разгледам Христовата Любов под

друг ъгъл. Ъгъл, който ще ни покаже какви са нейните отношения със

силите на тъмнината. В един от псалмите си Давид заявява:

“Не мразя ли, Господи, ония, които мразят Тебе? И не гнуся ли

се от ония, които се подигат против Тебе? Със съвършена омраза ги

мразя, за неприятели ги имам...” 99

Виждате ли, че Давид говори за “съвършена омраза”?

Мнозина смятат, че омраза не може да ни обзема под никакъв предлог,

но ето, че онзи, за който се казва, че бе “мъж по Сърцето на Бога”,

говори за съвършена омраза. Казано по друг начин - Давид подсказва, че:

Съвършената любов към Бога е Съвършена омраза към дявола!

Бих добавил - ефективна и поразяваща омраза спрямо дявола. Искам

да знаете, че дълбоко в нас Светият Дух изгражда едно друго проявление

на Огъня, а именно - любов към Бога. Когато се научим да обичаме Бога

ние ще горим по нов начин, който ще е унищожителен за бесовете. Тогава

нашата любов ще поразява и изпепелява царството на Сатана.

Първият въпрос, на който ще дам отговор, е:

Кои са белезите на съвършената любов към Бога?
98 (Яков 2:19)
99 (Псалом 139:21-22)



79

Изследвайки този въпрос аз забелязах три главни белега:

Първи белег: Вдъхновение

Втори белег: Всеизгаряне

Трети белег: Ревност

Постигайки тези три белега ние ще имаме в себе си истинска любов

към Исус и ще бъдем в готовност да излезем на битка с началствата и

властите на Сатана. Запомнете:

Тайната на успешния християнски живот се крие в любовта към Бога!

Мнозина стигат само до там, щото да искат любов от Бога, да бъдат

обичани и опазени от злото, да бъдат винаги обекти на бащинска грижа и

внимание. Но Любовта е взаимно понятие. Огънят изисква себеотдаване,

за да е наистина полезен и силен. Както дървото отдава от себе си всичко,

което е за горене и от неговото отдаване се ражда топлина и светлина,

така и християнинът трябва да отдаде на Божията Любов всичко от себе

си, да се покаже съпричастен към желанието на тази Любов, дошла към

него. Аз ще размишлявам поотделно за всеки от трите белега, за да

осветим умовете си и да се научим да обичаме Бог.

Нека започна с първия белег.
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А) ВДЪХНОВЕНИЕТО ИЛИ ЛЮБОВТА КЪМ БОЖИЕТО СЛОВО

Случвало се е да общувам с различни хора. В разговорите си в всички

тях съм искал да направя по-достъпно Спасението, което ни дава Господ

Исус Христос. И когато съм се позовавал на някой цитат или известна

случка от Библията е ставало така, че събеседниците ми са отговаряли по

схемата:

“Знам това! Не съм неграмотен! И аз също съм чел Библията...”

След подобна декларация, готови на всякакъв спор, събеседниците ми

са изпитвали задоволство, че под един или друг начин оправдават стария

си начин на живот. Много пъти изпитвах смущение от подобни отговори.

Защо реагират така на благовестието? Какво ги тласка към подобни

реакции? Един ден Бог ми каза:

“Стефане, запомни, че не прочитът, а вдъхновението от

Библията е свидетелство, че онзи, който общува с нея, е започнал

да Ме обича!”

Ние четем много литература. Очите ни се плъзгат по вестници, по един

или друг роман, по един или друг учебник. Но малцина са нещата, които

ще ни завладеят истински.

Божието Слово е Божие Откровение към човешкия род!

Когато отворим Библията и започнем да я четем Бог идва при нас и ни

казва:

“Ето, това съм Аз! Такива са Моите пътища и съдби! Такива са

Моите правила и закони! Такива са Моите изисквания към твоята

душа! Такова е Спасението, което ти предлагам!”

Да се вдъхновиш от Библията значи да я превърнеш в притегателен

център за твоето сърце, в желателно място, където да пребъдваш, като

размишляваш над вечните й истини! Вдъхновението е първият сигнал в

сърцата ни, че дълбоко в нас се е родило едно чудесно отношение към

нашия Творец. В азбучния псалом е казано:

“Твоето слово е добре пречистено, затова слугата Ти го

обича...” 100

100 (Псалом 119:140)
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Първият сигнал от нашата любов към Бог е любовта към Словото Му.

Да обичаме Библията, това значи да бъдем вдъхновени от нея и да я

поставим като абсолютен авторитет на нашия живот. Но в какво се крие

тайната на вдъхновението? Как се стига до вдъхновение? Отговорът е:

Вдъхновението е плод от реализацията на духовен закон, законът на

потвърдената Истина!

Думите на Исус ще ни дадат още по-ясна представа за това:

“А когато дойде Утешителят, Когато Аз ще ви изпратя от Отца,

Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за

Мене...” 101

Когато четем Библията без предубеждение, тоест, с настройката, че

има нещо по-важно от човешкото ни мнение и това е Божият поглед върху

реалностите, тогава притежаваме готовност за вдъхновение. А самото

вдъхновение е фактът, че Духът на Истината потвърждава в сърцата ни

онова, което сме прочели и приели от Библията!

Резултатът е силно пламнал огън от благоговение, преклонение и

искрена любов към Небесния Отец.

Има някои дяволски съпротивления срещу вдъхновението, които искам

да изоблича. Мнозина сядат и отварят страниците на Свещеното Писание с

желанието да го изследват. Четат го така, както биха чели учебник по

история или философия. Накрая затварят последната страница и казват:

“Това е моето мнение!”

Тази нагласа е дълбоко погрешна и обречена в самото си начало. С

такава нагласа са чели Библията и Маркс, и Енгелс, и Ленин, но и тримата

са се извратили в мъдруванията си, за да бъдат сега в едно незавидно и

печално място. Ние можем да изследваме комара и мравката, въздуха или

химическите елементи, тоест, всичко, над което Господ ни е поставил в

положение на владетели. Но Той не ни е поставил като владетели над

Неговата Същност. Обратно - Неговата Същност владее над нас, дори това

да не харесва на някои. Съдбата на всичко съществуващо е в Божията

ръка. От това следва, че не ние ще изследваме Бог, но Бог ще изследва

101 (Йоан 15:26)
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нас! Не ние имаме човешки приоритети върху Истината, но Истината има

Божии приоритети върху нас! Лудост е да затвориш Бог в рамките на

собственото си мислене и да кажеш:

 “Господи, Ти Си това и това!”

Твоето изследване няма да заинтригува неизследимия Творец, но само

още повече ще те отдалечи от пределите на Истината. Давид, обръщайки

се към Бога, казва:

“Изследвай ме, Господи, и изпитвай ме, опитай вътрешностите

ми и сърцето ми...” 102

Ако си зададем въпроса: Как Бог ще отговори на молитвата на Давид,

тоест, как ще го изследва и опита сърцето му и духовните му начала, то

отговорът ще намерим в “Послание към Евреите”, където е записано:

“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...” 103

Хората, живеещи с нечисти помисли, никога няма да искат Божието

Слово да ги изследва. Хората, обичащи греха си, никога няма да бъдат

вдъхновени от Библията. Спомнете си думите на Исус:

“И ето що е осъждението: светлината дойде на света, и

човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата

им бяха зли. Понеже всеки човек, който върши зло, мрази

светлината, и не отива към светлината да не би да се открият

делата му; но който постъпва според истината, отива към

светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по

Бога...” 104

Да отиваш към Светлината с желание Бог да те очисти и освети, тоест,

да признаеш дълбоко в себе си, че си грешник, имащ нужда от Божието

Спасение - такъв мотив ще те направи изобилно вдъхновен от Библията.

Нямаш ли подобен мотив, ти по-скоро стоиш в тъмнината и ако и да

прочетеш Библията сто пъти, пак Бог няма да ти се открие в нея.

102 (Псалом 26:2)
103 (Евреи 4:12)
104 (Йоан 3:19-21)
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Нека в края на тези размишления да обобщя факторите за постигане

на вдъхновение:

Първо: Отказ от собствено мнение или заучени клишета от света.

Второ: Дълбоко сърдечно желание не ние да изследваме Библията, а

Библията да изследва нас, за да прегори лъжите и заблудите, битували в

сърцата ни и умовете ни!

Трето: Непоклатимо убеждение, че четейки Словото позволяваме на

Святия Дух да ни говори и общува с нас!

А сега да премина към втория белег.
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Б) ВСЕИЗГАРЯНЕТО ИЛИ ЛЮБОВТА КЪМ СВЯТИЯ ДУХ

Някога в Стария Завет израилтяните правеха жертвоприношения към

Бога, с цел омилостивяване на греховете им. Жертваха се агнета и юници,

които се заколваха, а след това се изгаряха. Докато дойде мигът, в който

Исус Христос Сам стана Жертвен Агнец за Спасението на цялото човечество.

От този миг жертвите и всеизгарянията станаха духовни. Един друг Огън

щеше да гори не агнета и юници, но сърцата и умовете на вярващите. Един

друг жертвен принос щеше да се извършва пред Лицето на Всевишния.

Жертви на Правда и принос на дълбока Любов!

На много места в Евангелията Исус ни говори за тези жертви, за да

подчертае колко отговорна е любовта към Всевишния Бог. Нека прочетем

какво казва Господ:

“Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота

си, заради Мене, ще го намери...” 105

Да изгубиш живота си заради Исус - това значи да го пожертваш за

Божието Царство!

Вече казах, че старовременните жертваха агнета и юници пред Божия

олтар. Онова, което трябва да знаем, е, че животните които се жертваха

бяха без недостатък:

“Ако пък приносът му за всеизгаряне е от стадата, от овците

или от козите, нека принесе мъжко без недостатък...” 106

Когато ние искаме да се пожертваме за Исус Христос, трябва да бъдем

без недостатъци, тоест, без грехове. Ето в това се крие разликата между

Огънят, който изгаря старото ни естество, тоест, Божията Любов към нас, и

Огънят, който ни прави жертвоготовни, тоест, нашата любов към Бог. Правя

тези размишления, за да бъде ясно, че докато не осветим и пречистим

умовете и сърцата си ние няма да сме готови за никакво пожертвувание!

Любовта към Бога изисква святост в мислите и делата!

Аз отново ще се върна на притчата, която положих за основа на тази

голяма тема. В нея хората казаха на човека, че в него има много неща,

105 (Матея 10:39)
106 (Левит 1:10)
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които трябва да изгорят, за да останат онези, които горят, но не изгарят.

Затова запомнете:

Жертвоготовността за Исус и Божието Царство е Огън, който винаги ни

гори, но не изгаря!

Ето затова Исус говори, че трябва да изгубим живота си, за да го

намерим. Във всеки човек грехът се опитва да търси позиции и власт. И

става така, че на мнозина животът се превръща в един постоянен грях.

Хората толкова силно обичат греха, щото си мислят, че с неговата загуба

губят живота си. Но този стар и грешен живот е противник на Бога. Едва

когато Божията Любов прегори властта на греха идва новия живот. Живот,

отдаден на Исус Христос и пълен с истинска Любов към Духа на Живия

Бог!

Нека видим какво представлява всеизгарянето, тоест, жертвоготовната

любов към Святия Дух. За целта ще разгледам едно жертвоприношение от

Стария Завет:

“И Ной издигна олтар на Господа; и взе от всяко чисто животно

и от всяка чиста птица, та ги пренесе за всеизгаряния на олтара; и

Господ помириса сладко благоухание...” 107

Така, както димът от обикновен огън се издига към небето, така и от

нашата любов към Святия Дух се издига ухание към обиталищата на

Небесния Отец. В стиха от “Битие” е казано, че за Бог това беше сладко

благоухание, тоест, нещо, което Той харесва и в което се удоволства.

Защо е сладко нашето благоухание пред Бога? Какво извършва то?

Отговорът ще намерим във “Второто послание към Коринтяните”, където

Апостол Павел казва:

“Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тия, които

се спасяват, и за ония, които погиват. На едните сме смъртоносно

ухание, което докарва смърт, а на другите сме животворно ухание,

което докарва живот. И за това дело кой е способен?” 108

Неслучайно Апостолът пита кой е способен на това дело.

А отговорът е следният:

107 (Битие 8:20-21)
108 (2 Коринтяни 2:15-16)
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Способен е само онзи, който е жертвоготовен! Способен е онзи, в

когото гори любов към Святия Дух! Способен е онзи, който издига

благоуханието на своята обич към Възкръсналия Спасител!

От думите на Апостол Павел разбираме и нещо друго. Той говори, че

Христовото благоухание докарва на едни - смърт, а на други - Живот. Но

кой друг може да бъде смъртно поразен от любовта ни към Бога, освен

дяволът? Нашата жертвоготовност е наистина смърт за дявола! Лично за

себе си съм разбрал, че едно дело може да бъде успешно, само, ако

двигателят за неговото извършване е Любовта. Принудата, насилието и

задължителността за изпълнението на едно или друго дело са лостове от

религиозната власт на Сатана. Докато в любовта към Бог има огледално

състояние, което показва, че колкото повече обичаме Бог, толкова повече

мразим дявола! Самата любов към Бога вече е позиция против дявола. Ето

защо благоуханието на тази Любов ще бъде пожар за нечестието. Бог е

видял непобедимата Си войска именно по този начин. Люде, пълни с

Божия Огън. Хора, призвани от великия стих на Божието Слово:

“Идат люде много и силни, подобни на които не е имало от

века, нито подир тях ще има до годините на много поколения. Огън

пояжда пред тях и пламък опаля подир тях...” 109

Когато ние започнем да изпепеляваме заблудата и бесовете, които я

обслужват, тогава не просто извършваме съдба над тъмнината, но най-вече

ставаме съдбоносни за нашите ближни, защото там, където няма дявол,

има Божия Благодат и Спасение.

Святият Дух върши много чудесни неща в нас, но за най-превъзходно

аз считам готовността ни за всеизгаряне, тоест, бликналото в нас желание

да бъдем съгласни с Божията Воля, да осветим душите и сърцата си за

храм на Христовата Любов. Ето такава е истинската Любов към Бог.

109 (Йоил 2:2-3)
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В) РЕВНОСТТА ИЛИ ЛЮБОВТА КЪМ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Не е лесно да се обясни ревността. Тя е състояние, в което не можеш

да различиш кое в теб е по-силно - Любовта към Исус или Любовта към

ближните. Никой, разбира се, не може да раздели Любовта по този начин,

защото обичайки ближните, човек обича Бога и обичайки Бог, човек обича

ближните си. Все пак искам да надзърнем в тази тема, понеже в нея е

скрито едно особено тайнство. Тайнството да пребъдваш в Любовта. Днес

Църквата се намира във времена, белязани от пророческите думи на

Спасителя, Който казва:

“Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на

мнозинството ще охладнее. Но който устои докрай, той ще бъде

спасен...” 110

Огънят е започнал да охладнява и това е факт. Много църкви губят

силата на Христовия пламък, за да се превърнат в своеобразни центрове

за бизнес и просвета. Много църкви търсят удобни светски модели и

клишета за да “влязат в крак” със съвременността. Дипломи и членски

карти, конференции и конгреси са на път да опорочат смисъла на Божието

Спасение. В Живота на Исус има един забележителен пример, когато в

сърцето на Божия Син лумна ревността по чистото и Святото Божие дело.

Ето този пример:

“И като наближаваше пасхата на юдеите, Исус възлезе в

Ерусалим. И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби,

и тия, които седяха и разменяха пари; и направи бич от върви и

изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; изсипа

парите на среброменителите, и прекатури трапезите им; и на тия,

които продаваха гълъбите, рече: Дигнете ги оттук; не правете

Бащиния Ми дом, дом на търговия. Учениците Му си спомниха, че е

писано: “Ревността за Твоя дом ще ме изяде...” 111

Днес, когато подкупни духовници се опитват да превърнат вярата в

търговия, е нужно повече от всякога да помним този пример от Живота на

Господ Исус Христос. Ние трябва да поревнуваме за съвършена чистота в
110 (Матея 24:12-13)
111 (Йоан 2:13-17)
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богослуженията, защото в противен случай огнището може да изгасне и

пътят на Истината да се похули. За да разберем как се разпалва ревността

трябва да видим кои са причините тя да угасва. За мен съществуват две

основни причини, пагубни за ревността към Бога:

Първата: Компромиси със света

Втората: Отказ от поемане на отговорност, тоест, апатия и безразличие

Нека видим отблизо първата причина. Какво представлява компромисът

със света? Преди всичко - отстъпление от Божието призвание. Църквата

има една неотклонна повеля и тя е да доведе целия свят под съдбите на

Всевишния Бог. Подобно на нея и светът има своя повеля:

Да доведе цялата Църква под религиозната власт на дявола!

Това показва, че победите на Църквата няма да станат със скръстени

ръце, но с битки срещу духовните сили на нечестието, със събаряне на

крепостите в умовете на хората, с конфронтация против заблудите и

греховността, с молитвена дързост и постоянство. Много хора се хлъзват

опасно, представяйки си вярата в Исус като своеобразен комфорт. Този

комфорт прилича на това да седнеш пред телевизора и да наблюдаваш

директен репортаж от театър на военни действия. Седиш и наблюдаваш

как нашите се бият с враговете. Седиш и стискаш палци нашите да победят.

И когато нашите побеждават се чувстваш комфортно. “Ние победихме! -

казваш ти - “Враговете са по-слаби от нас!” Една от първите прояви на

компромис със света е “стискането на палци”. На Бог не са Му нужни

зрители, седнали в комфортните си кресла, а войни. И едва ли тези, които

се чувстват комфортно в Църквата, са разбрали, че са пленници на

особено опасна категория демони. Демони, които нашепват, че всичко е

наред, когато нищо или много неща не са наред.

Демони, които превръщат вярващия в самодоволен консуматор!

Виждате ли, когато Исус отиде в Ерусалим при Господния Храм, там

имаше много хора. Една огромна сбирщина от търговци, среброменители,

простолюдие. Минавайки всяка сутрин покрай тях първосвещениците дори

не забелязваха мерзостта, която беше покварила Святото място. А защо не

я забелязваха? Много просто - защото се чувстваха комфортно! За тях

гледката бе част от пейзажа, част от ежедневието, нещо напълно нормално
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и естествено. Тези хора отдавна бяха Божии слуги, но зрители, завладени

от демоните на комфорта. И колко ли от тях са преживяли дълбок сърдечен

смут и изобличение в мига на Христовия гняв, роден от огнена ревност?

Беше станало така, че не Ерусалимският храм доведе света под съдбата на

Бога, но светът беше довел израилтяните под съдбата на дявола.

Не можем да стоим с наведени глави, когато светското подражателство

тържествува от амвона! В Божието Слово има остри въпроси, пълни с

изобличителен огън:

“О, ти, който се наричаш Якововия дом, смалил ли се е Духът

Господен? Такива ли са делата му?” 112

За компромисите със света Апостол Яков изрече тежки думи:

“Прелюбодейци! Не знаете ли, че приятелството със света е

вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света,

става враг на Бога. Или мислите, че без нужда казва писанието, че

Бог и до завист ревнува за духа, който е турил да живее в нас?” 113

Виждате ли, Бог ревнува за духовното в нас, а не за плътското. И ако

Той има такава ревност за сърцата ни, то не трябва ли и нашите сърца да

имат същата ревност за Бога? Много от нещата, които ще ни предложи

светът, на пръв поглед ще изглеждат безобидни, но в самата си същност

ще бъдат извори на голяма съблазън. Аз няма да се спирам на съблазните

в Църквата. Нека всеки от нас се огледа около себе си и изпита в Божието

Слово онова, което наблюдават очите му. И ако огнището се е превърнало

в купчина сгурия - да го запали отново с огъня на ревността.

Една от най-лукавите схеми на поведение, която може да предложи

светът, почива върху лъжливата пословица:

“И вълкът сит, и агнето – цяло!”

Казано по друг начин - това е мирен договор със света. Светът няма да

атакува Църквата, но и тя няма да му пречи. Все едно Бог и Сатана са си

стиснали ръцете и са казали:

“С враждата дотук! От днес ставаме партньори!”

Не е трудно да открием църкви, които са станали партньори със света.

Партньорството изисква толерантност. А каква по-голяма толерантност за
112 (Михей 2:7)
113 (Яков 4:4-5)
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света от тази - да бъде рекламодател на съгласната с него църква? Пуснете

телевизора си и проверете коя църква има мирен договор със света!

Веднага ще я забележите! Но дали вълкът и сит, а агнето - цяло? Моля ви

да запомните, че вълкът е сит само тогава, когато е изял агнето, а агнето е

живо само тогава, когато е в кошарата на Пастиря, Който Живота Си дава

за овцете! Нужно е съвършено благочестие, за да отстояваме любовта си

към Исус. Нужна е огнена ревност, за да бъде Божията Любов изляна

върху нас. Белегът, по който ще познаем, че стоим твърдо в Господ Исус

Христос, ни казва сам Той в “Евангелието на Йоан”:

“Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил.

Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от

света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази...” 114

Не може да се чувстваш комфортно, когато си обект на омраза, но

дълбоко в себе си ще имаш нещо по-желателно от комфорта, а именно:

Мир с Бога! Ревност за Божиите неща! Твърдост и Сила за устояване!

А сега да се спра на втората причина, пагубна за ревността. Бягството

от отговорност е своеобразно дезертиране от Църквата. Мотивът, който

беглецът използва, е плитък, но за съжаление все още твърде ефикасен.

Ето какво казва той:

“Кой съм аз, че ще поемам такъв товар на плещите си? Има много по-

достойни от мене! За тази работа си има предузнати и предопределени...”

 Този тип мислене е причина много църкви да са хилави, без пробивна

мощ в Духа. Начинът подобно мислене да бъде унищожено, ще открием в

“Първото послание към Коринтяните” където Апостол Павел казва:

“...вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина

мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина

благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами

мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами

силните...” 115

И знаете ли какво се получава? “Глупавото нещо” на света казва:

“Аз съм глупаво и не е моя работа да поемам кръста на мъдрите!”

“Немощното нещо” на света казва:
114 (Йоан 15:18-19)
115 (1 Коринтяни 1:26-27)
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“Аз съм немощно и не е моя работа да поемам кръста на силните!”

Никога не хвърляйте укор против Божията Благодат!

Не се ли покорите на Божия Глас, вие ще станете много по-глупави и

немощни, отколкото сте всъщност. Такава е целта на дявола! Така той

държи в шах призваните от Господа! Време е да му напомним стиха на

Апостол Павел и да извършим Божията Воля, според Божия план.

А ето и друг тип мислене, който е своеобразен “хит” в църквите:

“Исус победи смъртта и взе победата! Аз не мога да притуря нищо към

това! Нали всички демони са победени от Исус? Защо тогава искате от

мене неща, които вече са направени?”

Исус победи смъртта и дявола, но ти успя ли? Ако ти не можеш да

притуриш нищо към Христовата победа, то защо не позволяваш на тази

победа да притури към теб? Ако всички неща са направени, то защо все

още милиарди хора по света живеят в грях и тъмнина?

“Но - ще каже някой - и аз в началото бях много запален по Божиите

дела, но това са младежки импулси, а сега - като понатрупах опит и

годинки в Църквата, съм малко по-умерен и вече не се паля толкова...”

Угодна ли ще е една такава изповед пред Бога?

Не казва ли Исус нещо друго:

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

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

Да, Отче, защото така Ти се видя угодно...” 116

Независимо дали си на десет или петдесет години ти можеш да бъдеш

от угодните младенци на Бога, от пълните с огнена младежка ревност,

които знаят как да воюват с дявола и как да разпалват Божията Любов.

Ревност и апатия са два крайни духовни антипода!

Говорейки за младенците Исус иска да ни провокира да бъдем винаги

млади по дух, млади по дързост, млади по сила. Млади, а не грохнали

старци, изгубили живеца на ревността.

Аз зная, че последното време в Църквата принадлежи на ревностните

християни. Време е да се събудят тези, за които в Словото е писано:

116 (Матея 11:25-26)
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“Из устата на младенците и сучещите укрепил си сила поради

противниците Си, за да накараш да млъкне врагът и отмъстителят...”
117

Апатията и безразличието, тоест, белезите на безотговорността, са

най-страшните врагове на Христовата Църква. Те я лишават от пребъдване

в Огъня, от пълнотата на Божията Любов. Липсата на ревност не може да

се оправдае с никакви разумни аргументи. Поставете се на мястото на

Огъня и помислете как бихте се чувствали, ако поради небрежност, мързел

и липса на отговорност престанат да ви подават дърва. Словото казва:

“Дето няма дърва огънят изгасва...” 118

На двора има цели купчини, но оня, от когото зависи донасянето им,

или е разсеян, или е заспал. Как бихте понесли това? Няма ли да ви боли,

че някой пренебрегва основното ви желание - да горите и пак да горите?

Ревността е пълноценната реализация на Божия Огън чрез нашето

служение към Исус Христос! Ревността е Любовта към Исус Христос, Чиято

Воля е винаги и навсякъде да горим и спасяваме!

Докато на този свят има тъмнина и зло, докато милиарди човешки

души погиват от властта на лукавия, докато не бъде изтребен и последния

дух на Сатана, Бог ще гори и търси хора, които да носят Пламъка Му в

света. Говорейки за ненаситните неща, Массовия цар Агур ясно посочва

сред тях и огънят:

“Три неща има, които са ненаситни, - дори четири, които не

казват: Стига! - Адът и неплодната утроба, земята, която не се

насища с вода и огънят, който не казва: Стига...” 119

Наше дълбоко призвание е да се вслушаме в този стих. Да разберем

колко важно е огънят да предвари ада, за да отидат човешките души във

Вечното Спасение. Сърдечният ни мотив по постигането на всичко това се

нарича ревност за Господа.

117 (Псалом 8:2)
118 (Притчи 26:20)
119 (Притчи 30:15-16)
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4. ОГЪНЯТ, КОЙТО СЕ РАЗРАСТВА

(ЛЮБОВТА, КОЯТО ПОКОРЯВА И ЗАВЛАДЯВА)

Ето, че стигнах до последният четвърти етап. Той се явява обобщение

на останалите три. В Библията има една чудесна книга, която се нарича

“Деяния на Апостолите”. Съдържанието на тази книга показва в пълна

степен какво значи покоряващ и завладяващ Огън.

Често съм се замислял:

Каква дързост и каква ревност са имали Христовите пратеници в онези

времена, за да изпълнят Христовата повеля? Как е било възможно това

масово разпространение на Християнството? Как, без да се уплашат, тези

велики мъже са заставали пред царе и властници, пред религиозни водачи

и политици и Бог е засвидетелствал по превъзходен начин тяхното дело?

Отговорът, до който винаги съм стигал, е, че няма по-голяма стихия от

огъня, както и няма по-голяма сила от Божията Любов! Да! В Любовта се

крие тайната за мащабните успехи на първите благовестители. Един ден

молих Бог да ми разкрие Своя поглед върху човечеството. Тогава получих

видение с едно огромно поле от пшеничени класове. Тогава Бог ме попита:

“Знаеш ли как може да се пожъне това поле?”

Аз отговорих:

“Да, Господи! Чрез Твоята велика Любов!...”

А Той продължи със заповед:

“А сега вземи пламъче от огъня в сърцето си и го поднеси само

към един от класовете...”

Аз запалих един от пшеничените класове, след което чух глас:

“Наблюдавай внимателно това, което ще се случи!”

И тогава пред погледа ми се откри нещо грандиозно и могъщо. Огънят

започна да се предава от клас на клас и колкото повече класове горяха,

толкова по-огромни ставаха езиците му. Постепенно пожарът сви полето в

обръч от дим и огън. Не след дълго от предишната картина беше останал

само спомен. Огънят бе изгорил всичко. Тогава Бог ми каза:
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“Това поле беше пълно с всички човешки души, които съм

видял, че ще се спасят. Аз зная това! Аз виждам всички, които ще

се спасят!

Днес ти запали огън от тази страна на полето, но знай, че други

като теб го запалват отвсякъде. И от средата, и от покрайнините на

север и юг, изток и запад. Аз улавям с погледа Си близкото време,

когато житните класове ще горят с пълна сила, за да бъдат огън за

Спасение и пожар за унищожение...”

Нека всеки, в когото живее Духът на Живия Бог, получи потвърждение

на това видение. Лично за мен то е най-вълнуващото, което съм имал. Аз

знам, че няма да се намери сила, която да спре Огъня. Аз знам, че всеки,

който е запален от този Огън, ще бъде спасен. И както огънят в дълбините

на вулканите изригва, за да разтърси земята, така Божият Огън изригва, за

да разтърси бездната и ада, за да опожари шатрите на нечестието, за да

въздаде от пламенния Божий Гняв над всеки дух, причинил смърт и зло на

човешките души.

В края на тази книга моето послание към всички читатели е:

Приемете Божия огън в сърцата си!

Приемете Силата на съдбите си!

Приемете Вечната Христова Любов!

Аз не се страхувам за съдбата на тази книга. Тя дойде от Съдбоносния

Бог, за да бъде съдържанието й съдбоносна Истина за човешките души.

Искрено вярвам и се надявам, че всеки един е уловил от нея пламък, който

ще носи вечно в сърцето си. Нека Бог ви благослови и направи огнени за

Христовото дело на тази земя! Амин и Амин!

Авторът
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