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НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА

Идвал ли ви е наум въпросът по какво християнинът се различава от

останалите хора? Всеки има собствено мнение по този въпрос и отговорите

могат да са всякакви, според знанието и надеждата, целите и устрема на

вярващия. Но един нов, вдъхновен от Библията отговор, промени дълбоко

в мен представата за християнина. Святият Дух ме благослови да съзра

едно ново духовно състояние в последователите на Исус. Състояние на

респект и власт, огън и здраво хванат скиптър. Състояние на необикновено

изпълване със Силата на Святия Дух.

“Да облечем мантиите, които Бог ни предлага в Словото Си!” - това ще

бъде центърът, на който ще са подчинени разсъжденията в тази книга. Да

свалим дрипите на плътското, суетното и световното и да се облечем с

мантиите, давани от Всемогъщия Бог - това ще бъде прицелът за сърцата

на всички, които ще прочетат тези разсъждения. Един военачалник е

развълнуван, възрадван и удовлетворен, когато Неговата оръжейница с

целия наличен арсенал е в ръцете на войните Му. Днес Исус Христос е

отворил Своята Небесна оръжейна зала, откъдето ние трябва да вземем и

облечем доспехите на вярата, за да бъдем не просто непобедими, но

“повече от победители” над дявола.

Вярвам, че темите, разгледани в тази книга, ще са благословение за

християните. За онези християни, които са разбрали, че съдбата им е да

бъдат завинаги войници на Исус Христос, защото:

“...нашата борба не е срещу плът и кръв, а срещу началствата,

срещу властите, срещу световните владетели на мрака на тоя свят,

срещу духовете на злото в небесните места...” 1

“По какво християнинът се различава от останалите хора?” В края на

тази книга ще имате един по-добър отговор, една превъзходна надежда за

духовното ви утвърждаване и израстване. Авторът

1 (Ефесяни 6:12)
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1. НОВИТЕ ДРЕХИ НА НОВИЯ ЗАВЕТ

“Но вие не сте така познали Христос; понеже сте чули и сте

научени от Него, (както е истината в Исус) да съблечете според

предишното поведение стария човек, който тлее по измамителните

страсти, да се обновите в духа на своя ум, и да се облечете в новия

човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на

истината...” 2

Когато бъдем новородени, ние имаме нужда да се облечем с ново

убеждение, нова мисъл, нов поглед и ново стремление. Святият Дух е Този,

Който ще се грижи за нас и ще ни облича в пълнотата на Господ Исус

Христос. Главният фактор, който ще определя обличането ни в Святостта на

Бога, е духовният растеж. Нашата дреха винаги ще отговаря на израстването

ни в Божието Слово. С тези начални разсъждения се надявам да разберем

и усвоим една опитност, която винаги ще ни дава правилния поглед към

Бог и нас самите. Тази опитност се обуславя от неизбежността на бебешката

и детската възраст, като етапи от съзряването на духовния човек.

За мнозина заглавието на тази книга е достатъчно провокиращо:

“Облечи своята мантия!”

Но неговият подтекст е по-дълбок, а именно:

“Порасни в Господ Исус Христос! Достигни християнско пълнолетие и

едва тогава застани пред Всемогъщия Бог и поискай своята мантия...”

Този подтекст показва, че в живота си на вяра ние ще имаме няколко

етапа на “събличане” и “обличане”, докато влезем в пълнотата на Божиите

планове за нашия живот и служение към Господ Исус Христос. Апостол

Петър ни казва:

“...пожелавайте като новородени младенци чистото духовно

мляко, за да пораснете чрез него към спасение...” 3

А сега да се спра върху разглеждането на въпроса какви са етапите на

християнския растеж. Това са детският, младежкият и бащинският етап!

2 (Ефесяни 4:20-24)
3 (1 Петрово 2:2)
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Нека започна разсъжденията си с детския етап. Всички преминаваме

през него и не е възможно да го прескочим. Не зная дали сте родители, но

лично за себе си мога да кажа, че имам четири деца и отглеждането и

възпитанието им не е никак лесна работа. В началото аз и моята съпруга

повтаряхме една операция по много пъти на ден. Това беше подмяната на

мръсни с чисти пелени върху телцето на всяко от бебетата. Докато растяха

първите ми две деца имах чувството, че нуждата от тези пелени никога

няма да свърши. На моменти гриженето ни дори се превръщаше в тегота и

дразнение. Слава на Бога, защото в Него отегчаване и дразнение няма и

Любовта Му е толкова голяма към нас. В детския етап на вярата Бог върши

за нас същото, което и ние за скъпите си бебета. Той подменя пелените ни!

Неговата Благодат прощава греховете ни и ни очиства от всяко беззаконие

и тъмнина! Когато някое от моите бебета подмокри пелените си, то става

неспокойно и започва да плаче. То вече не се чувства добре в тези пелени,

защото го дразнят. Така и християнинът не се чувства добре, когато е

съгрешил, защото от греховете се дразни съвестта му.

“Господи, очисти ме от греха ми!” – тези думи са повтаряли всички

християни, защото всички в началото сме младенци. Ето как Апостол Йоан

се обръща към дечицата в своето “Първо съборно послание”:

“Пиша вам дечица, защото ви се простиха греховете заради

Неговото име...” 4

Докато сме деца винаги ще имаме склонност да съгрешаваме, понеже

умът ни е все още слаб и необновен в пълнотата на Божието Слово.

А сега да дам ход на духовния растеж...

Пораснали малко и приключили с периода на пелените децата все още

остават деца. Характерен белег на детското в тях става подражателството.

Пелените ги няма и новите дрехи, досущ като на възрастните, дават повод

за ново самочувствие:

“Я сега да правя като пастор Хикс! Я сега да проповядвам като

евангелизатор Игрек! Я да полагам ръце и хората да падат в Духа! Хм, не

падат... Тогава ще ги понатисна малко...”

4 (1 Йоаново 2:12)
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Ето с такива мисли и действия мнозина сравняват своята дрешка с

мантията на някой генерал, не можейки да осъзнаят, че този някой е

извървял път и платил цена, за да влезе в Божията Слава. Белегът, който

със сигурност показва, че растем и дрехите ни стават къси, е Святостта,

тоест, животът без грях. Бог не иска просто някакви служители, които да

запълват бройката. Бог иска превъзходни служители.

“За да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено

приготвен за всяко добро дело...” 5

Грехът е петно, замърсяване, нечистота. И докато в сърцата ни се

забелязва неговото действие, то все още сме в детския период на вярата.

Аз отново ще припомня главното, което постоянно трябва да правим:

“...пожелавайте като новородени младенци чистото духовно

мляко, за да пораснете чрез него към спасение...” 6

Винаги ли обаче младенците пожелават чистото духовно мляко? Не!

Основание за тази констатация ми дава едно наблюдение, една опитност

от собствените ми деца, които, хващайки с ръце какъвто и да е предмет,

бързат да го захапят с току-що порасналите зъбки, решили, че може би е

по-вкусен от млякото. Така постъпват много младенци във вярата. Но

Апостолът говори само за “чистото духовно мляко”, за Божието Слово,

понеже всяка друга храна е или суета, или отрова. (Под този знаменател,

разбира се, не слагам духовните коментари на християнски автори, понеже

тяхното помазание се състои именно в това - водени от Святия Дух да

задоволяват духовния глад на вярващите - б.а.) Затова нека изведа като

правило за духовния растеж следното:

Общението ни с Божието Слово, слушането на проповеди, както и

усърдният молитвен живот ще ни осигурят бърз духовен растеж и все по-

властни и авторитетни дрехи над нашето духовно естество!

За разлика от пелените, при които грехът е често срещано явление,

мантиите са дрехи, за които грехът е недопустим. Самият им факт говори,

че вече сме напуснали детското, за да влезем в пълнотата на нашето

призвание и избиране от Бога.

5 (2 Тимотей 3:17)
6 (1 Петрово 2:2)
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Един от факторите, с който често се противим на Божията промисъл за

духовния ни растеж, е носталгията по детската възраст. Някои християни

правят всичко възможно, за да останат деца през целия живот на вяра. За

тях вярата в Бога е едно вечно благовремие, лишено от духовно воюване

или ходатайство. Пеленките и носенето на ръце, гледането на битката с

демоните като на някаква игра или куклен театър, както и убеждението

им, че винаги друг е отговорен за живота им, ги прави да бъдат с детски

ум, детски възможности и детска беззащитност. Имайки знание и опитност

от подобни носталгии, Апостол Павел ни провокира с думите си:

“Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като

дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм детинското...” 7

Винаги има един момент, когато Исус идва при нас, за да ни каже (не

за обида, но за насърчение) че всичко, което сме правили за Него до този

момент, е било игра и детско занимание. Божията Благодат и Милост са

стояли над нас и Неговата Отеческа Любов е прощавала греховете ни. Но

призивът на Спасителя вече е друг:

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

нека вдигне кръста си, и така нека Ме последва...” 8

С Божията Милост сме вървели дотук. С този стих вече идва Волята на

Отец, Неговото желание и ревност да ни направи силни и да прослави

Името на Своя Син чрез нашето служение в Църквата. На духовния фронт

няма място за деца. Там са нужни войници, здраво екипирани и помазани

със Сила за победни битки. Така пристъпвам към разглеждането на втория

етап - младежкият. Младежите, които са стигнали до своите осемнадесет-

двадесет години, знаят какво имам предвид. Точно това е времето, когато

те отбиват военната си служба, когато възмъжават и гледат на живота по

нов начин, когато разбират, че е дошло времето да вземат всичко в своите

ръце, за да реализират пълноценно заложбите и силите си.

“Писах вам, младежи, защото сте силни, и Божието Слово

пребъдва във вас, и победихте лукавия...” 9

7 (1 Коринтяни 13:11)
8 (Матея 16:24)
9 (1 Йоаново 2:14)
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Сила и победа - тези две свидетелства са характерни за духовната

младежка възраст. Йоан казва ясно:

“Победихте лукавия!”

Не просто “опитахте се” или: “дръзнахте да се биете”, но... победихте.

Така разбираме, че етапът, в който нашето духовно естество се облича с

най-голяма власт и притежава огън и ревност за Божиите неща, е времето

на младостта. Това е времето на Исус Навин, Гедеон, Елисей, Неемия и

Тимотей. В следващите теми от книгата аз подробно ще разгледам как тези

Божии човеци са обличали своите мантии.

А сега нека хвърля поглед върху последния етап - Бащинството. Какъв

е този етап? Какво представлява той? Бог ми даде да го видя, но някак

отдалеч, като силует на желан връх. Малцина са онези, които стигат до

бащинството. Пръв го направи Авраам, който с право бе наречен от Бога

“Отец на множество народи”. Все пак, ако трябва да определя като

възраст Бащинството, то е следното:

Бащинството е възраст, когато Божият служител, от позицията на

дълбока и всеобхватна мъдрост, имайки опитност от дълъг и славен живот

за Бога, започне да обучава и възпитава духовни синове в познаването на

Истината и Съвършено ходене пред Небесния Отец. Апостол Павел също е

един от тези, които, след като се облече с мантия, стигна до бащинството,

до властта от Бог, дала му право да заяви:

“Защото, ако имахме десетки наставници в Христос, пак мнозина

бащи нямате; понеже аз ви родих в Христос Исус чрез благовестието.

Затова ви се моля, бъдете подражатели на мене...” 10

Бащинството е възраст, когато Божият служител не просто довежда

мнозина при Исус, но с живота и личния си пример спомага и утвърждава

растежа на духовните.

“Писах вам бащи, защото познавате Този, Който е отначало...” 11

Тези думи визират познаването на Бог Отец. А да познаваш Бог Отец

означава да имаш постоянен достъп до Неговия Престол, тоест, да бъдеш в

онази категория служители, за които Словото казва:

10 (1 Коринтяни 4:15-16)
11 (1 Йоаново 2:13)
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“Те отиват от сила в сила; всеки един от тях се явява пред Бога

в Сион...” 12

Бащинството е връх и предел на християнската вяра. Фокусът на

моите разсъждения обаче ще бъде младежката духовна възраст, защото

нейното постигане е задача пред повечето християни. Този качествен и

победоносен скок са извършили много Божии слуги, записани в Словото и

в предстоящите разсъждения ние ще видим как те са направили това.

За вас, които имате в ръцете си тази книга, достъпът до съдържанието

й е безпроблемен. Вие ще решите дали да я четете или не. Но за да

разберете дали тя ще бъде необходимото благословение за вас, тоест,

нещото, което сте търсили дълбоко в сърцата си, ви предлагам духовен

тест, едни въпроси, на които трябва да си отговорите - пред Бог и пред

самите вас. Ако отговорите ви са искрени и утвърдителни, то значи, че

тази книга е именно за вас, защото духовните дрехи, в които сте били

досега, вече са ви станали къси и неудобни. Тогава с прочита на тази

книга приемете, че е дошло времето на духовната ви зрелост и обличане с

мантия. Ето и въпросите:

Имате ли усещането, вашето вътрешно наблюдение, че проповедите от

амвона следват някаква тематична повторяемост и вече са ви скучни,

тоест, не могат да ви научат на нищо ново? Да! / Не!

Събирате ли се с братя и сестри, вън от църковното събрание за едно

по-обстойно и дълбоко разглеждане на Божието Слово? Да! / Не!

Имате ли лични просветления и откровения от Святия Дух, ваши

“бисери”, които не можете да споделите с всеки от вярващите? Да! / Не!

Имате ли сън или видение от Святия Дух, което пазите дълбоко в себе

си? Да! / Не!

Имате ли опитността, духовната сетивност, че в личните ви часове на

общение с Библията, огънят, който ви запалва отвътре, е по-силен и

въздействащ, отколкото в църковното събрание? Да! / Не!

Случва ли ви се Бог да ви говори лично (не вашите мисловни диалози,

които са предсказуеми и покорени на волята ви, но онзи непредсказуем

Глас на Духа) в сърцето и ума? Да! / Не!

12 (Псалом 84:7)
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Извират ли свободно и безпрепятствено в ума и в гласа ви стихове от

Божието Слово, когато говорите с ближните, когато проповядвате или

наблюдавате явленията на света? (Не да прелистяте Библията и да търсите

къде беше онзи интересен стих, но Духът директно да вложи думите Си в

устните ви...) Да! / Не!

Имате ли откровения, които, според цензурата на ума ви, изглеждат

смущаващи и “еретични”, но дълбоко в себе си знаете, че са истина и

тайна, която бихте споделили само с онзи човек, който Бог ви посочи, че е

способен да я разбере? Да! / Не!

Чувствате ли бариери и ограниченост за изявите си в църквата, която

посещавате? Да! / Не!

Имате ли непоклатима сигурност, (духовна, а не умствена) че ако в

този момент Бог ви повери отговорност за братя и сестри, ще се справите

със същия успех (или по-голям) като вашия пастор? Да! / Не!

Казвате ли твърдо и без задръжки духовното си мнение, когато

(евентуално) бъдете смутени от религиозна политика или човешки контрол

в църквата? Да! / Не!

Търсите ли присъствието на Исус Христос във вашия пастор и готови

ли сте да напуснете църковното събрание, ако това присъствие го няма?

Да! / Не!

Чувствате ли, че от известно време отношението на братята и сестрите

към вас е станало странно и необяснимо, сякаш ви дели преграда от тях?

Да! / Не!

Изпитахте ли удовлетворение да отговаряте на този тест? Да! / Не!

Ако вашето “Да” присъства на повечето от отговорите или на всичките

отговори, то духовната ви дреха е станала къса и е дошло времето да

побеждавате дявола навсякъде и във всички битки.

Следващите редове са написани специално за вас!

Бог да ви облече и благослови със Своето Свято Присъствие! Авторът
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2. МАНТИЯ! - КАК ДА Я РАЗБИРАМЕ?

Вярвам, че от предишната глава сте разбрали необходимостта да се

облечем с новия човек, създаден по Образа на Бога. И все пак във вас със

сигурност може да са останали въпросите:

“Как да разбираме мантията като духовна дреха? Какво означава да се

облечем с такава мантия?”

Аз не съм избрал думата “мантия” произволно. Святият Дух говори в

сърцето ми, че това е думата, която символизира Неговото специално

изливане върху отделни хора от Божия народ. Мантията в пълна степен

отговаря на Божията Воля и очакването, което Господ Исус Христос има

спрямо повярвалите в Неговото Име. Има няколко най-важни основания за

обличане с мантия, които искам да изброя, за да разберем самата духовна

същност на мантията. Ето главните основания за обличане с мантия:

Първо: Исус е Цар на царете и Господ на господарите.

Второ: Църквата е призвана да шества в Славата на Бога.

Трето: Божието Слово отговаря на точната актуалност в духовните

реалности.

Четвърто: Мантията е изискване на Божиите стандарти.

Пето: Мантията е Божият отговор за духовния Изход и Преход на

Църквата!

Нека започна с първото основание. Нашият Господ Исус Христос е Цар

на царете и Господ на господарите. Фактът, че Божието Слово определя

Исус по този начин, е показателен не само за Божия Син, но и за онези,

които вярват в Неговото Име и са Го приели за Свой Цар и Господ. И точно

тях Божието Слово нарича “царе” и “господари”. Исус не е Цар и Господ

на земни царе и господари, защото земните царе и господари са от света и

слушат волята на света. Колко показателен е стихът от псалома, където е

записано:

“Опълчват се земните царе, и управниците се наговарят заедно

против Господа и против Неговия Помазаник, като казват: Нека

разкъсаме връзките им, и нека отхвърлим от себе си въжетата им.
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Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще им се поругае.

Тогава ще им продума в гнева Си, и в тежкото Си негодувание ще

ги смути, казвайки: Но Аз поставих Царя Си на Сион, святия Мой

хълм...” 13

Този стих има духовно продължение, скрито за повечето човеци и това

продължение гласи:

“И ако Моят Цар е на Сион, на Святия Ми Хълм, то царете, на

които Той е Цар, ще сложат върху вас връзки, и ще ви вържат с

въжета...”

Бог гледа на нас, като на Свои царе по тази земя. И за нас е важен

погледът, който Той има върху нас, а не този, който ние имаме върху себе

си. Когато произнесем думата “цар”, то виждаме, че тя е носител на много

качества и достойнства. Царят е символ на власт. Царят е символ на

богоизбиране. Царят е символ на тържество. Царят е явен изразител и

олицетворение на своето царство. Исус донесе на земята Божието Царство.

Той ни казва:

“Божието Царство не иде така щото да се забелязва; нито ще

рекат: Ето, тук е! Или: Там е! Защото, ето Божието Царство е всред

вас...” 14

Как ще разберем, че Божието Царство е всред нас? Естествено - по

неговите представители - царете на Господ Исус Христос. За разлика от

земните царе, които може да нямат никакво покритие с длъжността си на

царе, нито пък висотата, която да отговаря на царската им власт, царете

на Исус Христос се познават и изявяват на света именно чрез Царството,

на което служат. На всеки от тях приляга съвършената изповед, записана в

един от псалмите:

“Господи, в Твоята сила ще се весели царят; и колко много ще

се радва в избавлението Ти! Изпълнил си желанието на сърцето му,

и от молбата на устните му не си го лишил. Защото си го предварил

с благословение на блага; положил си на главата му корона от

чисто злато. Той проси от Тебе живот; и Ти си му дал дългоденствие

до вечни векове. Голяма е славата му чрез Твоето избавление; чест
13 (Псалом 2:2-6)
14 (Лука 17:20-21)
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и величие си положил на него; защото си го поставил да бъде за

благословение до века, развеселил си го с радост в присъствието

Си; защото царят уповава на Господа, и чрез милосърдието на

Всевишния няма да се поклати...” 15

Виждате ли в какъв Съвършен път ни е призовал да ходим нашият

Господ? Да търсим не благословение, но самите ние да сме благословение

за хората. Именно тогава даваме свидетелството пред Небето и земята, че

вървим по стъпките на Авраам и сме негови духовни потомци.

А сега главното. Един цар ще бъде познат от хората тогава, когато има

белезите на своето царуване. Стихът от псалома, който цитирах, показва,

че Бог полага на главите ни корони от чисто злато. Тези корони са духовни

и отговарят на нашите преобразени умове, съобразни с Ума на Господ Исус

Христос. И освен короната, върху духовните ни естества заблестяват в

неповторима красота едни най-нови дрехи, едни мантии, които са най-

категоричният белег за духовната ни власт. Ето за тези мантии ще говоря

във всичките глави на тази книга. Нямаме ли мантия и корона, то нямаме

никакво основание да се наричаме царе на нашия Господ Исус Христос.

Моля ви да не смятате, че Божието Присъствие върху вас вече означава

мантия, защото, както вече говорих в първата глава, християнинът минава

етапи на своето духовно развитие. Вие не бихте сложили мантия на своето

бебе, нали? Така и Бог не слага мантии върху младенците. Това трябва да

ни покаже, че има различни проявления на Божието Присъствие. Едно е

Присъствието, което очиства от греха и утешава в скръбта, а съвсем друго

- това, което облича християнина в мантия. Първото се нарича Божия

Милост, а второто - Божия Воля. Нужно е израстване и изпълване с

познание за Помазаника, приятелство с Него, съвършено доверие към

плановете Му за нашия живот, и едва тогава - стъпки към обличане с

мантия. В настоящото време има мнозина, които много приличат на онзи

цар от известната приказка на Андерсен - “Новите дрехи на царя”. Те могат

да носят най-скъпите костюми или блестящи епитрахили, но ако там, на

аудиенцията им, пристигне само едно детенце в Христа Исуса, ще вдигне

пръстчето си, ще посочи самозванеца и ще извика:

15 (Псалом 21:1-7)
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“Я, вижте, царят е гол!”

Голи ли ни иска Господ? Помним ли сериозното предупреждение на

Спасителя:

“Ето, ида като крадец. Блажен оня, който бди и пази дрехите

си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му...” 16

Нека помним тези думи, за да се стремим към Съвършено обличане от

Святия Дух, към мантиите, които днес Небето ни предлага. А сега да се

спра на второто основание, а именно – призванието на Църквата да шества

в Славата на Бога. В “Книгата на пророк Исайя” има обръщение към всички

нас. То все още зове християните:

“Събуди се, събуди се, облечи силата си, Сионе; облечи

великолепните си дрехи, Ерусалиме, свети граде; защото отсега

нататък няма да влезе в тебе необрязан и нечист...” 17

Исус е приготвил за нас великолепни дрехи. Святият Дух копнее да ни

изпълни със Силата Си, защото това е Неговото предназначение, според

верните Христови думи:

“Но ще приемете Сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще

бъдете свидетели за Мене...” 18

Днес Исус стои отдясно на Отец в Съвършена Слава и великолепие.

Наша длъжност пред Бога е да засвидетелстваме тази Слава на целия свят.

Но за да сторим това е нужно да се облечем с онова духовно присъствие,

което само ще говори за себе си. Някога Моисей се върна от планината

Синай след четиридесет дневно общение с Бога. И Славата на Бога така се

беше запечатала на лицето му, че Божият помазаник слагаше покривало,

за да не заслепява израилтяните. Моисей беше свидетел на Бог Отец и

духовната му дреха бе съвършено отражение на Божията Слава.

Може би ще реагирате:

“Да, но това беше Моисей! А ние не сме Моисеевци!”

Именно защото не сме Моисеевци ние трябва да предидем пред Бога в

Слава, многократно по-голяма от тази на Моисей. Нека счетем човешките

16 (Откровение 16:15)
17 (Исайя 52:1)
18 (Деяния 1:8)
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си мнения за лъжливи, но Божието Слово за истинско, защото същото това

Слово казва за Исус:

“Понеже Той се удостои със Слава, толкоз по-голяма от

Моисеевата, колкото по-голяма е почитта, що има оня, които е

строил къщата, от почитта, що има къщата. Защото всяка къща се

строи от някого, а Тоя, Който е устроил всичко, е Бог...” 19

Ние сме призвани да бъдем свидетели на Христовата Слава и величие.

Ето защо изворите на нашето изпълване със Святия Дух и пълнотата, която

ни е обещана в Името на Исус, трябва да потърсим и открием в Божието

Слово. Нека прочета какво говори псаломът за Църквата Христова:

“Всеславна е царската дъщеря във вътрешността на палата;

облеклото й е златоткано. Ще я доведат при царя с везани дрехи;

нейните другарки, девиците, които я следват, ще Ти се доведат, с

веселие и радост ще се доведат; ще влязат в царския палат. Вместо

бащите Ти, ще бъдат чедата Ти, които ще поставиш за князе по

цялата земя. Ще направя Името Ти паметно през всичките

поколения; затова племената ще Те възхваляват до вечни

векове...” 20

Псаломът говори, че Църквата е всеславна и облеклото й е изтъкано

от злато. Вярваме ли ти това? Искаме ли го? С Божия поглед ли гледаме на

нас или с клишетата на света? Не превърнаха ли мнозина Славата на Бога

в традиционен поздрав, лишен от причината за неговото изговаряне? Те

викат наляво и надясно “Слава на Бога”, когато такава Слава просто няма.

Моля ви, замислете се над това! Славата на Бога не е поздрав! Тя е

преживяване на Божието Присъствие и Съвършена пълнота! Запомнете, че

ние можем да викаме “Слава на Бога”, само, когато Бог се прославя чрез

вярата ни в Исус! Но как ще се прослави Бог? Отговорът е:

С мантиите, които днес падат от Небето върху Църквата!

А защо падат тези мантии?

С отговора на този въпрос преминавам към третото основание за

духовните мантии, а именно - актуалността в духовните реалности.

19 (Евреи 3:3-4)
20 (Псалом 45:13-17)



16

Като Вездесъщ и Всевиждащ Дух, Бог е изговорил Словото Си така,

щото то да заключва в себе си Началото и Краят, Алфата и Омегата. Няма

събитие, личност, нито обективни или субективни реалности, които да

изненадат Бога. Понеже всичко, което се случва, е разположено във

времето, а Бог говори за това време и за Собствената Си Вездесъща Сила,

казвайки:

“Вие сте Мои свидетели, казва Господ, и служителят Ми, Когото

избрах, за да Ме познаете и да повярвате в Мене, и да разберете, че

съм Аз, - че преди Мене не е имало Бог, и подир Мене няма да има.

Аз, Аз съм Господ; и освен Мене няма спасител. Аз възвестих, и

спасих, и показах, когато не е имало между вас чужд бог; затова

вие сте Ми свидетели, казва Господ, че Аз съм Бог. Да, преди да е

имало време, Аз съм...” 21

В Библията, като Божие откровение към нас, ние можем да намерим

мястото си в духовните реалности. И понеже дяволът не може да изненада

с нищо Бога, то каквато и тактика да приложи, каквито и духовни варианти

да измисли, те винаги ще са предречени от Словото на Живия Бог и

изобличени от Него.

Защо ви говоря всичко това или каква връзка има то с мантиите?

Искам да ви разкрия отговора, като поставя за основа на размишленията

си факта, че Библията е изява на Божията пълнота. Тя е Свещено Писание.

В нея е записан животът на много личности, за да придобие четящият не

просто информация, но това, което Апостол Павел разкрива на Тимотей:

“Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за

изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да

бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко

добро дело...” 22

Какво представлява Съвършеното приготвяне на Божия човек?

Преди всичко:

- Да приеме поука от неуспехите на личностите, записани в Библията.

- Да бъде изобличен чрез Истината в онова, което го препъва.

- Да приеме поправление, тоест, Божият изходен път в живота си.
21 (Исайя 43:10-13)
22 (2 Тимотей 3:16-17)
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- Да приеме наставление от единственият Наставник Исус Христос.

- Да бъде усъвършенстван от Святия Дух и облечен в духовна мантия.

И най-вече, за да имате пълно разбиране за мантията, то приемете, че

това е да шестваме в Духа и Силата на велики личности от Божието Слово!

Бог е все още Същият и няма никакво намерение да се изменя:

“...у Когото няма изменение, или сянка от промяна...” 23

Словото Му е все още същото и ще остане завинаги същото:

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

преминат...” 24

Всичко, което става на Небето и земята, и което ще става до свършека

на света, е видяно от Бога и Той има Своето библейско действие във всеки

миг и секунда от времето на този свят. Ето защо Бог копнее да види хора,

готови да вземат от Духа Му помазанието, което Той е изливал върху

Своите велики мъже и жени, записани в Словото Му. Светът е все още в

лукавия и докато е там ще бъде атакуван от Божието помазание, за да

бъде извършена Съвършената Воля на Спасителя:

“Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в

Името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко,

що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до

свършека на века. [Амин]...” 25

Разбирате ли, че ако Бог е бил удовлетворен от Своите слуги и те са

намерили място в Словото Му, то това е примерът, който да следваме? Ако

гледаме с очите на Библията този свят, то много скоро ще разберем, че зад

маските на съвременните понятия и идеологии стои същият дявол, който се

противеше на Божия народ, когато Бог го извеждаше от Египет. Разбирате

ли, че и днес има Ваал и Астарта, Езавел и Юда Искариотски? И ако някога

хора като Исус Навин и Гедеон, Елисей, Неемия и Тимотей извършиха

съвършено Божията Воля, то именно Духът и Силата на тези човеци ще ни

направят ефективни срещу царството на дявола? Не търсете нови доктрини

или теологически бумове! Те няма да нахранят духа ви.

23 (Яков 1:17)
24 (Матея 24:35)
25 (Матея 28:19-20)
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“Правене много книги няма край, и много четене е труд на

плътта...” 26

Ние трябва да извършим Божията Воля така, както я извършиха

Неговите слуги в древността. Защото с тяхното покорство и вяра, смелост и

дързост, себепожертвувание и любов, те намериха заслуженото си място в

залата на Божията Слава, за която говори цялата единадесета глава от

“Посланието към Евреите”. И виждате ли как завършва тази глава:

“...за нас Бог промисли нещо по-добро...” 27

Ето това “по-добро” нещо е мантията. Мантията е Божият отговор

против усилията на нечестието за задържи властта си върху човешкия род.

Спомнете си писаното за служението на Йоан Кръстителя. Той предиде в

Духа и Силата на Илия, тоест, облече духовната дреха на старозаветния

пророк. И когато Господ погледна на Йоан Кръстителят, Той видя не нещо

друго, но... Илия:

“И ако искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да

дойде...” 28

А сега нека помислим. Как ще реагира дяволът, ако Бог днес погледне

към земята и “види” пророк Илия, Исус Навин, Гедеон, Елисей, Апостол

Павел, Апостол Петър, Сила и Варнава? Няма ли Духът и Силата на тези

Святи Божии хора да напише голям некролог на сатанинското царство?

Искам да знаете, че една съществена част от плановете на Исус Христос в

това последно време е свързана с изливането на мантии и утвърждаването

на могъщи пророчески служения, които ще дадат на Църквата готовност за

грабването. Мантията не е своеобразен лукс. Тя ще бъде необходимото

условие за участващия в грабването. Ето защо трябва да видим четвъртото

основание за изливане на мантии, а именно, че те са изискването на

Божия стандарт. Как да разбираме това?

Предстои изпълнението на библейското обещание, че Исус пак ще се

върне и ще ни вземе при Себе Си, така щото където е Той, да бъдем и ние.

Поколението, участващо в това обещание, няма да види тление, което от

26 (Еклесиаст 1:9-10)
27 (Евреи 11:40)
28 (Матея 11:14)
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само себе си говори, че е нужна готовност на Църквата. За тази готовност

Бог говори със стиха от “Книгата на пророк Малахия”:

“Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и

страшен ден Господен...” 29

Този стих веднъж вече беше изпълнен от Йоан Кръстител, когато той

обръщаше Израил към служението на Исус, но днес този стих е обърнат не

към Израил, а към Църквата. Защо към Църквата? Отговорът е:

Защото, както пророк Илия беше грабнат в Небето и не видя тление,

така и ние ще бъдем грабнати от Господ Исус приживе. И не е нужно да

сме професори по теология, за да разберем, че ни е нужен Духът и Силата

на пророк Илия, тоест, неговата мантия. Йоан Кръстител имаше мантията

на пророк Илия, но нека видим какво ни казва Исус:

“Истина ви казвам: Между родените от жени не се е въздигнал

по-голям от Йоан Кръстител; обаче най-малкият в небесното

царство е по-голям от него...” 30

Някой може да реагира, че все още не е в Небесното Царство, но

такава реакция ще е само свидетелство, че не е цар. А аз вече говорих, че

сме призвани за царе на Господ Исус Христос. Царят е представител на

Царството, а не пътник към това Царство. И ако ние сме царе на Исус, то

несъмнено върху духовните ни естества ще заблестят мантии. Даже за

мнозина това да си остане непостижим критерий, пак Спасителят ще ни

насърчи с думите:

“А от дните на Йоан Кръстител досега небесното царство насила

се взема, и които се насилят го грабват...” 31

Да се насилим! - какво значи това? Това значи да употребим Силата на

Святия Дух, която е предназначена да ни подготви за Небето.

Там, в Небето е невъзможно да стоим в плътски или душевни дрехи.

Там, в Небето е невъзможно да стоим с грешни сърца и покварени умове.

Там, в Небето, всеки квадратен сантиметър пулсира от Божията Святост и

Любов. Ето затова са ни необходими и съответните дрехи, с които ще

застанем пред Трона на Всемогъщия и Агнето.

29 (Малахия 4:5)
30 (Матея 11:11)
31 (Матея 11:12)
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Нека сега да видим как се реализира Божият стандарт с един служител

на име Исус, (не става дума за Исус Христос - съвпадение на имената -

б.а.) който попада в Небето:

“И Господ ми показа великия свещеник Исуса, стоящ пред

ангела Господен; и Сатана стоеше отдясно му, за да му се

възпротиви. И Господ рече на Сатана: Господ да те смъмри, Сатано;

да! Да те смъмри Господ, Който избра Ерусалим. Не е ли този една

главня, изтръгната из огън? А Исус бе в нацапани дрехи, като

стоеше пред ангела. И ангелът, проговаряйки, рече на стоящите

пред него, като думаше: Съблечете от него нацапаните дрехи. А

нему рече: Ето, отнех от тебе беззаконието ти, и ще те облека в

богати одежди. Тогава рекох: нека турят хубава митра на главата

му. И тъй, туриха хубава митра на главата му, и го облякоха с

дрехи, докато ангелът Господен стоеше близо. И ангелът Господен

заяви на Исуса, казвайки: Така казва Господ на Силите: Ако ходиш

в пътищата Ми, и ако пазиш наредбите Ми, тогава пак ще пазиш

дома Ми, и пак ще пазиш дворовете Ми, и ще ти дам свободен

достъп между стоящите тук...” 32

Първото, което прави впечатление в този стих, е това, че Сатана стои

отдясно на свещеника и иска да му се възпротиви. Защо? Защото в този

момент Исус е в нацапани дрехи, тоест, в него има някакво беззаконие. Но

Божията Милост възпира дявола и в следващия момент виждаме как се

отнема беззаконието на свещеника и той се облича с мантия. За разлика от

свещеника Исус, който беше под Закона, ние днес имаме Божията Благодат

и не е нужно Господ да ни грабва при Себе Си и чак тогава да ни отнема

греховете. Днес Бог е при нас с Духа Си и желае да потвърди Своя

стандарт за нас - стандартът на духовните мантии. Тогава, както говори

стихът от “Захария”, ще имаме свободен достъп в съвета на Господа. И сега

обърнете внимание на това, че свещеникът Исус, имайки мантията върху

себе си, ще върши четири главни неща:

- Ще ходи в пътищата на Бога

- Ще пази наредбите на Бога.

32 (Захария 3:1-7)
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- Ще пази Дома на Бога

- Ще пази дворовете на Бога.

Виждаме най-характерното при мантията, а именно - че онзи, който я

има, става “пазач”. Днес Исус има нужда от Своите пазачи, които ще

защитят Църквата от влиянието на света. Днес Исус вика онези, които ще

се вслушат в Гласа Му и ще намерят съдбите си и призванието си в стиха

от “Книгата на пророк Исайя”:

“На стените ти, Ерусалиме, поставих стражи, които никога няма

да мълчат, ни денем, ни нощем. Вие, които припомняте на Господа,

не замълчавайте и не Му давайте почивка, догдето не утвърди

Ерусалим, и догдето не го направи похвален по земята...” 33

Ерусалим ще стане похвален по земята едва след Второто Пришествие

на Исус, когато ще настъпи Милениумът. Затова този стих визира Божиите

избраници, които ще пазят Църквата във времето на нейното грабване.

Тези, които ще бъдат стражи и пазачи. Естествено, че не всички ще

пожелаят Божия стандарт. И Бог ще им припомни пророческите думи на

отстъпилата църква:

“Намериха ме стражарите, които обхождат града, биха ме,

раниха ме; пазачите на стените ми отнеха мантията...” 34

Моля ви, заживейте с копнежа по това служение - да бъдете стражи и

пазачи на Божията Истина. Тогава в сърцата ви непременно ще гори желание

да се посветите стопроцентово на Господ Исус Христос.

А сега нека ви запозная и с последното основание за духовна мантия.

Мантията, като Божий отговор за духовния Изход и Преход на Църквата.

Има голяма разлика между Изход и Преход и аз искам да ви убедя в това.

Някога Бог извърши над Своя народ Израил както духовен Изход, така и

духовен Преход. Изходът беше от Египет и за неговото осъществяване Бог

помаза пророк Моисей и брат му Аарон. Но в мига, когато Изходът беше

осъществен, Бог каза на Моисей, че няма да види обещаната земя, защото

за Прехода на Израил беше нужно ново поколение и нов лидер - Исус

Навин. Четиридесет години Моисей води Божия народ, догдето не измря и

последния човек от старото поколение, което се бунтуваше на Божията
33 (Исайя 62:6-7)
34 (Песен на песните 5:7)
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Воля. Поколението на Корей, Датан и Авирон. Поколението, което не

вярваше в могъщата Божия Сила и бързо забрави мощните дела на Йеова в

Египет. Поколението, което си извая златно теле, за да му се кланя. Така

дойде времето на Исус Навин. Поколението на Исус Навин. Поколение не

въздишащо, но гръмогласно. Поколение, което събаря крепостите и стените

по пътя на Господния народ. Как да разбираме разликата между Египет и

пустинята? Как да разбираме разликата между Изход и Преход? Тази

духовна картина в пътя на Израил е същата и пред пътя на Църквата.

Защото и Църквата Христова има своя Изход и Преход.

Нека сега да ви покажа духовната разлика между тези две понятия.

Когато Божието Слово ни говори за Изход, то се има предвид, че се излиза

от мястото на робство и перспективата пред нозете ни е Пътят на Исус

Христос.

Благовестието за Исус Христос в този свят е единственият изход за

човешката душа! Веднъж повярвал в Исус, човекът започва да се отърсва

от връзките на този свят, който е духовният Египет. Но виждате ли, че след

Египет не идва веднага Ханаан, но пустинята? Защо е така? Отговорът е:

Защото пустинята е място на изпитание. Място, в което човек трябва

да остави всички онези причини и фактори, които му пречат да общува със

Святия Дух. Самият факт, че това е пустиня, недвусмислено показва, че е

място, лишено от живи води. Днес има църкви, които са лишени от живи

води. Те са останали вътре в пустинята и нямат никакво намерение да я

напускат. Защо? Защото е твърде силен споменът за “Египет”, твърде

властно привличането на света, твърде притегателни светските модели на

общуване. Такива църкви гръмко афишират, че Господ Исус Христос е сред

тях в пустинята. Но Божият Син знае колко силна е религиозната власт на

Сатана и затова предупреждава:

“Прочее, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята, не излизайте...” 35

Искам да знаете, че съществува троичност в човека. Троичност, която

в един момент отговаря на света, религията и Бог. Плътта на човека

отговаря на света. Докато сме в света, ние сме плътски, тоест, цялото ни

мислене и поведение се обуславя от пожелания, страсти и съблазни.

35 (Матея 24:26)
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Душата отговаря на религията. Докато сме в религията, ние сме душевни

християни с необновени умове, склонни да се преклоним пред всякакви

авторитети и доктрини, пред идоли, гибелни ереси и бесовски учения.

Духът в нас отговаря на Бог. И едва когато станем духовни, ние сме в Бога

и Бог е в нас, защото:

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

да се покланят...” 36

Това разбиране ни дава знанието да кажем, че Изходът е от плътското

към душевното, а Преходът - от душевното към духовното!

Голямата отговорност пред Църквата е извършването на Прехода, тоест,

излизането от пустинята на религията до местата, където животворящото

Присъствие на Святия Дух ще ни направи пълни с Христовата Святост,

Сила и божественост. Точно за тази най-отговорна задача Бог е заповядал

служението на мантиите, на онези превъзходни духовни дрехи, с които ще

осъществим не победата, но тържеството на Христовата Църква.

В размишленията ми върху мантиите Бог насочи ума ми към няколко

личности от Свещеното Писание, които са чудесно олицетворение и пример

на хора, влезли в пълнота на служение към Всевишния Бог. Тези личности

са Исус Навин, Гедеон, Елисей, Неемия и Тимотей. Във всеки от тях

заблестява по неповторим начин Съвършено изявената Воля на Исус за

истинския лидер и предводител на Божия народ.

А сега да премина към темите, свързани с тези личности.

36 (Йоан 4:24)
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3. ПЪТЯТ НА ИСУС НАВИН

(СМИСЪЛЪТ НА ДУХОВНИТЕ МАНТИИ)

Четейки Свещеното Писание винаги забелязвах поразителната прилика

и сходство между историята на старозаветния Израил и новозаветната

Църква на Господ Исус Христос. Така придобих разбиране, че Всевишният

Бог е оставил Своя велик почерк по такъв начин, че да прави съвременно

и актуално Вечното Си Слово. В “Посланието към Евреите” Святият Дух е

отворил една скоба в осма глава, с цел проницателните и жадни за Истина

човеци, отново и отново да се връщат към изворите на еврейската история,

записана в Библията. Ето тези думи, в които за служителите на Живия Бог

е казано:

“…(които служат на онова, което е само образ и сянка на

небесните неща)…” 37

Така Исус Навин, водачът на Израил след Моисей, служеше на онова,

което е образ и сянка на Небесното и Вечното. И неговото служение пред

Отец беше толкова категорично и чудесно, щото в пътя си Исус Навин

постави духовните жалони за всички поколения Божии служители до

свършека на света. Смисълът и призванието на Небесните мантии е да

минем по пътя на Исус Навин и да употребим духовните жалони, поставени

от Бога на този път. В настоящата първа тема ще се опитам да покажа най-

важните от тях. Усвоявайки ги, ние ще придобием победоносната вяра в

Бога. Нека пристъпя към тяхното разглеждане.

Народът на Израил бе осиротял. Великият Божий пророк Моисей беше

склопил очи. “Не се издигна вече в Израиля пророк като Моисей...” 38

- говори Божието Слово. Това е вярно. Но имаше един израилтянин, който

беше близо до Моисей от началото на младостта си и неотлъчно следваше

Господните пътища. Този младеж беше Исус Навин. От този момент върху

него падаше отговорността да продължи Божието дело. След смъртта на

Моисей Бог посети сърцето на Исус Навин, за да го подготви за славните

37 (Евреи 8:5)
38 (Второзаконие 34:10)
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дела, които щеше да извърши в живота си. Между многото напътствия,

които Бог говори на приемника на Моисей, има едни думи, които изразяват

в най-голяма степен Божията Воля за великия лидер:

“Само бъди силен и твърде дързостен, та да постъпваш

внимателно според целия закон, за който слугата Ми Моисей ти

даде заповед; не се отклонявай от него ни надясно ни наляво, за да

имаш добър успех, където и да идеш…” 39

Сила и твърда дързост бяха необходими, за да се изпълнява Божия

Закон. Тези две духовни качества бяха нещо повече от примирителното

покорство на останалите от израилтяните. Бог не искаше автоматично

изпълнение на едно или друго Негово повеление, но Сила и Дързост в

отстояването на Волята Му. Аз ще размишлявам върху това, за да разберем

прицела на Божиите напътствия. Законът, който Моисей остави на евреите,

беше много труден за изпълнение. В него имаше твърде много клаузи,

които да се спазват. Това неизменно го превръщаше в юзда и хомот за

израилтяните. А Бог не каза на Исус Навин “Бъди послушно добиче!”, но:

“Бъди силен и твърде дързостен!”

Как да разбираме призива на Отец към слугата Му? Преди всичко -

като видим каква е целта и предназначението на Закона. Апостол Павел ни

разкрива това с думите:

“Защото ни една твар няма да се оправдае пред Него чрез дела,

изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването

на греха…” 40

Законът щеше да показва греха. Какво щеше да бъде отношението на

Исус Навин към този грях? Ето какво:

Той трябваше да бъде силен! Да отблъсне греха със Сила!

Той трябваше да бъде твърд, да има нужната смелост за отстояване на

Господната Воля. Спомнете си прочетеното в началните глави на “Битие”.

Спомнете си какво Бог каза на Каин:

39 (Исус Навин 1:7)
40 (Римляни 3:20)
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“Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш

добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми; но ти трябва

да го владееш…” 41

Сега разбирате ли защо Бог каза на Исус Навин да бъде силен и

твърде дързостен? Силата и дързостта са духовните устои на Божия лидер,

чрез които той трябва да владее над греха! Грехът има много проявления и

едно от тях е това, че може да депресира човека до такава степен, щото в

сърцето му да не остане никакво желание да върви с Господа. “Защо да

вървя, след като отново ще падна? Има ли смисъл от ходенето ми с Бога,

след като се случва твърде често да Го наскърбявам с беззаконие?” - ето

такива въпроси навява извършеният грях. Единственият начин да устоим

над тях е да бъдем дързостни, твърде дързостни. Дързостта е качество,

което винаги преодолява над греха. Пътят към Престола на Благодатта е

невъзможен без упражняване на дързост. Словото казва:

“Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на

благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която

да помага благовременно...” 42

В Божиите очи не е важно дали падаме, а колко бързо се изправяме,

след като сме паднали. Запомнете:

Силата и Дързостта са главните качества на мантията, която Бог ни

дава в нашето служение за Него!

Да бъдем силни и дързостни - значи да бъдем свободни, радостни,

удовлетворени. Ако някога, в историята на Израил, се случваше евреите да

се впускат в духовни блудства след идолите и боговете на езичниците, то

причината е, че не разбираха целта на Божия Закон и имаха негативно

отношение към Божиите заповеди. Те не влагаха сърцето си в поклонение

към Бога, но по-скоро страхът и ужасът на респектирания ум. Така и днес в

много служения, където Исус Христос не е свобода, но религия, се усещат

синдроми на мъчително клатушкане между идолопоклонство и фанатизъм.

И това е така, защото вярващите са изгубили достъпа си до Силата и

Дързостта. Сила от Святия Дух - да владеят над греха, и Дързост - да не се

плашат от греха.
41 (Битие 4:7)
42 (Евреи 4:16)
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Второто нещо, което Бог каза на Исус Навин, е да не се отклонява от

Закона ни надясно, ни наляво, за да има добър успех. Как да разбираме

това? Преди всичко - вярата в Бога е път. Ако вярата е истинска, то пътят

е прав и сигурен, бърз и директен. Бог винаги изпълнява Словото Си и

онези, които вярват в Името Му, ще се намерят в стиха от псалома, където

за Божията Вярност се казва:

“…води ме през прави пътеки заради Името Си…” 43

Дяволът мрази този стих. Той няма никакво намерение да гледа как

напредваме в пътя си, но ще ни атакува, за да се отклоним. А нашето

отклонение вече ще бъде не само забавяне, но заблуда и изолация от

Святия Дух. Времето, което ще пропилеем, ходейки из тресавищата на

Сатана, ще е безвъзвратно изгубено. Бог няма да ни го вмени за правда,

но за бунт и грях. И, ако искаме да продължим, ще трябва да се върнем на

онзи етап от пътя, където сме се отклонили. Ако отворим “Откровението на

Йоан” ще прочетем как Бог се обръща към служителя на една от църквите,

казвайки му:

“И тъй, спомни си откъде си изпаднал, и покай се, и върши

първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе (скоро) и ще вдигна

светилника ти от мястото му, ако не се покаеш...” 44

Виждаме как Бог заповядва на служителя Си да си спомни къде се е

отклонил, да се покае, тоест, да се обърне отново към Истината, и да

върши първите си дела, тоест, тези на първоначалния път. Отклоним ли се

наляво или надясно, ние вече сме изгубили преднина, авторитет и време,

поради моментно лекомислие. За да разберем какво се крие зад символите

“ляво” и “дясно” трябва да настроим умовете си в духовна възприемчивост

към следващите няколко реда. В тях има знания, които могат да ни

направят още по-сигурни на пътя към Небето. Нека ги видим:

Ние сме Църквата на Исус Христос, Неговото Тяло в този свят. Пред

пътя на това Тяло има ляво и дясно отклонение. И както човешкото тяло

има лява и дясна половина, така и Църквата има същите. От лявата ни

половина е сърцето. Ето защо атаките на Сатана отляво ще бъдат атаки

против сърцето. От дясната ни страна е десницата ни, така щото атаките
43 (Псалом 23:3)
44 (Откровение 2:5)
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на Сатана отдясно ще бъдат атаки против силата ни. Така стигам до

въпроса кои са левите отклонения пред Църквата. Естествено - онези,

които атакуват християнското сърце. Това са сектите, гибелните ереси и

бесовски учения, които наводниха света. Нерядко лековерни християни

напускат Църквата и тръгват наляво, за да прободат сърцата си в общение

с блуднически духове. Смъртоносно е това ляво отклонение! То води до

хула против Святия Дух и вечен грях пред Лицето на Всевишния.

Ето и другият въпрос:

Кои са десните отклонения пред Църквата? Естествено - тези, които

връзват силата ни. Това е християнската религия. Това са пътищата на

религиозните демони, които утвърждават властта на човешките авторитети

и плътски служения. Това са пътища, директно водещи в Православието и

Римокатолицизма. Ето въпросите, които са своеобразно потвърждение за

това, че става дума за отклонение надясно:

Може ли страхлив и уплашен човек, който гледа с тъжна набожност,

да бъде силен? Могат ли иконите и кандилата да дадат сила, като тази на

Бог Святи Дух? Може ли огънят на свещта (който и най-слабото течение ще

угаси) да е по-мощен и въздействащ от Огъня на Духа? Може ли литургия

на черковно-славянски да разтърси сърцата така, както мощната помазана

проповед? Могат ли мощите (обожествената мъртва плът) да бъдат по-

силни от Божието помазание? И най-вече:

Може ли Велиал да победи Христос?

Не, разбира се! Каква сила бихме имали, ако Сатана ни е прерязал

десниците? Ето затова вторият жалон по пътя на Моисеевия приемник Бог

определи като заповед за неотклонение. От това можем да направим

важното заключение:

Пътят напред без отклонение наляво или надясно е духовна сигурност

в Господ Исус Христос!

Минавам по-нататък в тези размишления, за да разберем какви други

жалони постави Бог на пътя на Исус Навин. Ето с какви думи Господ

продължи да насърчава сърцето на Израилевия водач:

“Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да

размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш
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внимателно, според всичко, каквото е написано в нея, защото

тогава ще напредваш в пътя си и ще имаш добър успех...” 45

От този стих виждаме, че Божията Воля за силния лидер е не само да

бъде на пътя, но да напредва по този път! Днес в Църквата се забелязват

две категории християни - туристи и алпинисти. И двете категории са на

пътя, но докато едните са потърсили някоя по-дълбока сянка, под която

заспиват и забравят да се събудят, други отдавна са сменили широкия път

със скални зъбери и тесни процепи, за да изкачат върха и да стъпят на

Канарата. Да напредваме в пътя си! - това иска Бог от нас и ни дава

движещите сили на този напредък с думите:

“Нека Библията да не се отдалечава от устните ви! Но да

размишлявате върху нея денем и нощем, за да постъпвате

внимателно според всичко записано!”

Проповед и размишление! - това са следващите два жалона по пътя

към Небето. Мантията, която Господ Бог ще ни даде, ще се употребява

изключително за проповядване на Божието Слово. Няма друга дейност,

която да извиква такова удовлетворение в Божието Сърце, като тази да се

проповядва Спасението в Името на Исус Христос. Библията не трябва да се

отдалечава от устата ни, за да напредваме в пътя си. Апостол Петър казва:

“Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява

Божии словеса; ако служи някой, нека служи като такъв, който

действа със силата, която му дава Бог, за да се слави във всичко

Бог чрез Исус Христос, Комуто е славата и господството до вечни

векове…” 46

Да прогласяваме Благата Вест! - това ще ни направи да преуспяваме в

служението си за Господ Исус Христос, понеже именно в това дело се

събира смисъла на всяко богослужение. В критериите на Всевишния няма

друга дейност, която да е така изявена като благоугодна Нему. В “Книгата

на пророк Исайя” Бог заявява:

45 (Исус Навин 1:8)
46 (1 Петрово 4:11)
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“Колко са прекрасни върху планините нозете на онзи, който

благовества, който проповядва мир! Който благовества добро,

който проповядва спасение!” 47

Как обаче да проповядваме Христос, ако не сме научени от Него? Как

да занесем Истината на ближните си, ако тя не е осветила цялото ни

сърце? Ключът към готовността за проповядване на Божието Слово се крие

в размишлението. Бог иска да размишляваме над Словото Му, но мнозина

предпочитат да не размишляват. Мнозина прегръщат готовите формули и

дефиниции на теологията. Мнозина прегръщат в сърцата си казармения

принцип:

“Изпълнявай и не размишлявай!”

Но Бог каза нещо друго на Исус Навин:

“Размишлявай! Не бъди в плитчините, а в дълбочините на

Словото Ми!”

Искам да получите правилното разбиране на Божията повеля. А то е

следното:

Размишлението е необходимото условие, за да влезе в сърцата ни не

буквата, а Духът на Божието Слово!

Буквата се приема лесно, моментално. Не е нужно никакво усилие за

нея. Но единствено и само дълбокото размишление може да премахне

плътската завеса пред умовете ни, за да възприемем Истината. Ето един

пример за това. Писано е във “Второзаконие”:

“Да не обвързваш устата на вола, когато вършее...” 48

Четейки тези думи, буквалистът ще каже:

“Господи, толкова години си обработвам земята и все с грижа за

говедата, както Ти Си наредил! Нито веднъж не съм обвързвал устата на

воловете си, когато вършеят… Изпълнявам Словото Ти! Нали виждаш…”

Но в “Първото послание към Коринтяните” Апостол Павел ще заяви

друго:

“По човешки ли говоря това? Или не казва същото и законът?

Защото в Моисеевия закон е писано: “Да не обвързваш устата на

вола, когато вършее”. За воловете ли тук се грижи Бог, или го
47 (Исайя 52:7)
48 (Второзаконие 25:4)
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казва несъмнено заради нас? Да; заради нас е писано това; защото

който оре, с надежда трябва да оре; и който вършее, трябва да

вършее с надежда, че ще участва и в плода…” 49

Ние трябва с надежда да орем в дълбоката почва на Евангелието, за

да пожънем своевременно плодовете на своя труд, на размишленията

денем и нощем. Едва тогава Небесната мантия ще ни бъде по мярка и ще

тръгнем в път на превъзходни победи за Исус Христос. Защото сам Апостол

Петър казва за нас, че сме:

“…избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог

придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви

призова от тъмнината в своята чудесна светлина…” 50

Какво представляват превъзходните победи за Господа?

Ясно е, че за да ни дава мантии, Бог е видял, че те ще извършат

Неговите очаквания, а именно - да се покаже превъзходството на Исус

Христос над всички Господни врагове. В следващите разсъждения аз ще се

спра по-подробно на този въпрос. След като Бог даде Своите напътствия

на Исус Навин, не оставаше нищо друго, освен Израилевият водач да

продължи пътя на Господния народ към обещаната земя.

Първото голямо препятствие пред Исус и израилтяните беше река

Йордан. Там Бог щеше да извърши велико знамение за народа Си, с което

да прослави Силата Си. Затова Исус Навин каза на хората:

“Осветете се, защото утре Господ ще извърши всред вас чудни

дела…” 51

Четем, че първото условие, за да извърши Бог чудеса и знамения, е

осветяването. Какво е осветяването? Това е покоряването на нашите дух,

душа и тяло пред Духа на Истината. Господ няма да извърши чудните Си

дела, ако хората не са осветени, ако не са подготвили сърцата си като

съдове за Божията Слава. Днес ние имаме само една Воля, която може да

ни освети и това е Волята на нашия Спасител. А Словото казва:

49 (1 Коринтяни 9:8-10)
50 (1 Петрово 2:9)
51 (Исус Навин 3:5)
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“С тази воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус

Христовото тяло веднъж завинаги...” 52

“Защото с един принос Той е усъвършенствал завинаги онези,

които се освещават…” 53

Един от големите скокове, който прави вярата ни, е да осъзнаем какво

ни дава Христовият принос и към какво ни призовава Христовата Кръв.

Много често ние не искаме да вземем онова, за което вече е платена цена,

като смятаме, че е нужна друга цена, а не цената на Христовата Кръв.

Истинските победители и свещеници на Бог знаят как да ползват правото,

дадено им от Христовата саможертва. Ето това право:

“И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исус дръзновение да

влезем в светилището, през новия и живия път, който Той е открил

за нас през завесата, сиреч, плътта Си, и като имаме велик

Свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце в

пълна вяра...” 54

Бог иска да влезем в Светилището Му, тоест, в пълнотата на Святия Му

Дух, защото Божието действие ще извърши чрез нас най-голямото чудо.

Забележете, че Исус Навин казва:

“Господ ще извърши всред вас чудни дела...”

Не “пред” нас, но “всред” нас!

Това иде да покаже, че думите на Израилевия водач са духовни и той

няма предвид река Йордан в нейния географски смисъл. Понеже реката е

“пред” израилтяните, а Бог ще извърши чудото “всред” народа Си.

Как тогава да разбираме онзи Йордан, който стои не само пред Божия

народ, но и всред него?

Преди всичко, искам да знаете, че река Йордан е преобраз на духовни

течения, които завличат човешки души надолу, а не нагоре. В “Славянския

библейски конкорданс” ще прочетем, че името “Йордан” в смисловия си

превод е:

“Спускане или слизащ надолу…” (стр. 73)

52 (Евреи 10:10)
53 (Евреи 10:4)
54 (Евреи 10:19-22)
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Божията Воля за нас е не да отиваме ”надолу” но да се стремим

“нагоре”. Има една категория човеци, които Йордан е завлякъл с духовните

си течения надолу. Точно към тях Исус се обръща с думите:

“Вие сте от тия, които са долу; Аз съм от ония, които са горе.

Вие сте от този свят; Аз не съм от този свят...” 55

Сега вече сме убеден какъв е духовният преобраз на река Йордан. Той

олицетворява реката на света. Твърде много течения има в нея. Непознали

Спасителя Исус, светските човеци намират някъде в религиозните течения

своето място, своето русло на живота, в което - грабнати от инерцията на

традицията и установените стандарти - смятат, че живеят. Милиони човеци

се раждат и умират, често пъти без да имат възможност да избягат от това

русло. Клишетата на света са до болка познати и не е нужно тук да ги

изброявам. Искам само да знаете, че Църквата не върви успоредно на

света. Тя не е един от вариантите на живот.

В нея е Истинския Живот!

От друга страна, тя не е дори с посока, обратна на света, защото така

би трябвало изобщо да я няма. А Исус, молейки се за първостроителите на

Църквата, каза на Отец:

“Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от

лукавия…” 56

Така разбираме, че единствената алтернатива на Божия народ е да

пресече реката на света с такава вяра, щото Господ да отдели вода от вода

и християните да преминат по сухо, тоест, неопетнени и неосквернени от

световните политики и религии.

Една от честите грешки, която църковни лидери допускат, е тази, че

тръгват по протежението на реката с надеждата, че някъде надолу по

течението ще открият мост… Но да преминем по мост над реката, то значи

да оставим гордата вода да си тече, необезпокоявана от служението на

Господните помазаници. Ами самите ние? Откъде сме взети или по-скоро

изтръгнати? От Марс ли паднахме или Божии човеци ни благовестиха Исус,

за да повярваме и да се спасим? Тези Божии човеци са изпратени от Исус в

света, за да ни отнемат от властната прегръдка на лукавия и да бъдем от
55 (Йоан 8:23)
56 (Йоан 17:15)
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този миг Божий, а не светски, Истински, а не лукави, житни класове, а не

плевели. Ето затова мост над река Йордан няма! Нейните води трябва да се

отдръпнат, за да премине Господният народ по сухо. А сега нека да ви

пренеса в размишления върху по-важния въпрос:

Как Бог направи отдръпването на някогашния Йордан?

Именно така, че израилтяните извършиха необходимото условие на

Всевишния Бог. Те се покориха на заповедта на Исус Навин, която вече

цитирах, но отново ще припомня:

“Осветете се, защото утре Господ ще извърши всред вас чудни

дела…”

Едно от неотклонните призвания на служителите с мантия е да работят

усърдно за осветяване на Господния народ. Ако погледнем от Небето към

земята ще видим впечатляваща, но и доста обезпокояваща гледка. Бог ми

я показа и в първия момент аз изтръпнах. Представете си една луда, бясна

и шумна река, която се движи с голяма скорост. И отстрани на единия бряг

- стотици хиляди и милиони хора, стъписани от грохота на водната стихия.

Някои тръгват с голяма доза безразсъдство, влизат в реката и тя ги грабва

и повлича надолу. Други просто стоят и чакат някой да им покаже изхода.

Само че те не знаят, че тук вече не става дума за изход, но за преход.

Преходът е след “Книгата Второзаконие”! Преходът е в служението на

Исус Навин, в жалона, наречен “осветяване”.

Осветяването е необходимото условие, за да преминем победоносно

през света! Тогава се реализира и чудото от Господ в нас, а именно, че

Любовта и Светлината на Исус са покорили така сърцата ни, щото страхът

от дявола и света е напуснал и е дошло дръзновението на едно здраво

поколение - поколението на Исус Навин. Исус изрече пророчески думи за

това поколение:

“Вие сте виделината на света. Град, поставен на хълм, не може

да се укрие…” 57

Ако този свят лежи в лукавия и е пълен с тъмнина и беззаконие, то не

е ли нужна Господна Светлина, за да се отдръпне тъмнината и Славата на

Бога да озари земята? Ще имат ли съобщение Божията Святост и водите на

57 (Матея 5:14)



35

Йордан? Ще могат ли да погълнат с тъмнина Светлината на Христос и

Църквата?

Не! Няма да могат! Те ще се отдръпнат!

Обичам винаги да се позовавам на най-убедителния евангелски факт,

показващ какво значи властна мантия от Бог. Може би ще бъдете подсетени

от Святия Дух, че ще акцентирам върху служението на Йоан Кръстителя.

Той също влезе в река Йордан, но нека забележим, че реката не успя да го

завлече надолу. Не! Йоан Кръстител стоеше като стълп на Божията Правда.

Стълп, застанал в изключителна конфронтация с духовните сили на

нечестието в небесните места. Плътският и естествен човек ще забележи

само един човек, влязъл до кръста в една река. Но Йоан Кръстител не

беше на курорт, подобно на много тщеславни пастори днес. Неговата

мантия говореше на сърцето му и му изявяваше мястото, посочено от Бог –

религиозното царство на дявола, което трябваше да бъде разбито с

проповядване на покаяние и с умиване на сърцата от Словото на Живия

Бог. И ето, че от проповедите на Кръстителя река Йордан се отдръпна.

Тогава някои преминаха по сухо от другата страна, а други не посмяха. Ще

различим преминалите от непреминалите по това, че едните посрещнаха

Господ Исус като Цар, викайки “Осанна”, докато другите дочакаха часа на

предателството от Юда, в който с фанатични възгласи разпнаха Божия

Син.

Моля ви да приемете всичко това дълбоко в сърцата си, защото днес

нещата се повтарят. Библията винаги е била като кръговрат за човешките

поколения. Всяко поколение извървява своя път до Бога и предава Вестта

за Исус на следващото. Разликата е само в това, че кръговете все повече и

повече се приближават до Исус и до свършека на света. И ето, че е дошло

времето на нашето поколение. Поколение, което ще напълни земята със

Славата на Бога, защото поднебесните сили на нечестието вече са

обречени да се предадат пред мощното изливане на Святия Дух. Във всяко

поколение Святият Дух прави прочит на Свещеното Писание и дава път на

сърцата, които търсят Помазаника. Но в това последно поколение, което

сме ние, освен прочита ще има и край.



36

Нека сега да ви покажа още едно условие, което направи така, че

Йордан отдръпна водите си. “Книгата на Исус Навин” показва, че това

стана, след като бяха избрани дванадесет мъже измежду племената, които

стъпиха във водите на реката, така щото тя отдръпна водите си и Израил

премина по сухо. Не е ли това един чудесен преобраз, едно иносказание за

Апостолите на Исус Христос? Не бяха ли те онези дванадесет мъже, които,

стъпили с нозете си в света, направиха така, че той се смути и отдръпна

влиянието си? Спомнете си как Апостол Павел се обръща към Римляните:

“Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исус Христос за всички

ви, гдето за вашата вяра се говори по целия свят…” 58

В онова време Рим беше най-точното олицетворение на света. Той

беше славата на света, центърът на света. Но точно там Бог насочи

Светлината Си, за да започне за вярата в Исус да се говори по целия свят.

Не е възможно отнякъде да минава Господния народ и това да не доведе

до отзвук, до мощен резонанс, до промяна. Какво друго извърши Исус

Навин? Ето какво заповяда той на хората си:

“Заминете пред ковчега на Господа вашия Бог всред Йордан, и

вдигнете всеки от вас по един камък на рамената си, според

числото на племената на израилтяните, за да бъде това белег

между вас. И утре, когато чедата ви попитат: Защо са ви тия

камъни? - Тогава ще им кажете: Понеже водата на Йордан се раздели

пред ковчега на Господния завет, когато ковчегът преминаваше

Йордан, водата на Йордан се раздели. И тия камъни ще бъдат за

спомен до века на израилтяните...” 59

Днес силите на тъмнината треперят от едни други камъни, превърнали

се в гранитна основа на Христовата вяра:

“…понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и

пророците, като е крайгълен камък сам Исус Христос, върху Когото

всяко здание расте за храм свят на Господа; в който и вие се

вграждате в Духа за Божие обиталище...” 60

58 (Римляни 1:8)
59 (Исус Навин 4:5-7)
60 (Ефесяни 2:20-22)
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От размишленията върху това първо препятствие пред пътя на Исус

Навин и Господния народ можем да направим два извода.

Първият извод е, че нишките, от които е изтъкана нашата мантия, са

вярата в Исус Христос и проявяването на Божията Светлина! Служението с

такава мантия ще направи така, щото светското неверие и религиозни

политики ще се отдръпнат, за да се утвърди пътят на Господния народ!

Така неизменно се ражда и вторият извод:

Нашето Дръзновение и Сила от Святия Дух са тези, които ще поставят

всред реката на света Учението на Исус Христос, Апостолите и пророците.

Така гордата река ще отдръпне вълните си и водите си, а Господният

народ ще премине неосквернен през света!

Така, най-накратко, изглежда духовният прочит на тази част от пътя

на Господния народ. Нещата обаче не приключват дотук. Бог е дал на Исус

Навин толкова властна мантия, щото Славата на Господното Име тепърва

ще има да се изявява. След река Йордан препятствията на Господния

народ не приключиха. Предстоеше битка с царя на Ерихон и неговите

храбри и силни мъже. Това бе особена по рода си битка. Всемогъщият Бог

бе изпратил за предводител на тази битка една Личност. Нека ви покажа

как Исус Навин се срещна с тази Личност:

“И когато беше Исус при Ерихон, повдигна очи и видя, и, ето

насреща му стоеше човек с измъкнат нож в ръка; и Исус пристъпи

при него и му рече: Наш ли си, или от неприятелите ни? А той рече:

Не; но за Военачалник на Господното войнство сега дойдох аз. И

Исус падна с лицето си на земята и се поклони; и рече му: Що

заповяда Господарят ми на слугата си? А Военачалникът на

Господното войнство му рече: Изуй обущата си от нозете, защото

мястото, на което стоиш, е свято. И Исус стори така…” 61

Има само Един, Чието присъствие осветява земята, само Един, Който е

достоен да бъде Военачалник на Господното войнство – Божият Син Исус

Христос. Да! Това беше Той! Исус беше слязъл от Небето на земята, за да

предвожда Божиите ангели, които в духовния свят щяха да водят битка с

демоните на Луцифер, окупирали Ерихон. Исус Навин Му се поклони, като

61 (Исус Навин 5:13-15)
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падна с лицето си на земята, защото бе разбрал, че това е Бог и защото

имаше мъдростта да проумее, че не може да бъде реализирана победа в

материалния свят, ако такава не се е случила в духовния свят!

Осъзнаването на тази знаменателна среща между Израилевия водач е

задача пред всеки, който иска да се облече с мантия от Исус. В срещата

ние ще забележим три най-важни стъпки на вярата в Бога:

Първа стъпка: Повдигането на очите към Исус.

Втора стъпка: Поклонението пред Исус.

Трета стъпка: събуването на старите обуща и обуването в нови!

Нека сега да разгледам първата стъпка. Трябва да ни е пределно ясно,

че духовната битка е сблъсък на духовни авторитети. Ерихон е не просто

препятствие. Ерихон е крепост. Тя не може да се респектира от какъвто и

да е авторитет, но само и единствено от Божия Авторитет. Спомнете си

колко отговорно ни напътства Апостол Павел в посланието си:

“Защото ако и да живеем по плът, по плът не воюваме. Защото

оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни

за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко,

което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме

всеки разум да се покорява на Христос...” 62

Исус Христос е Авторитетът! На Него трябва да се отдаде Славата и в

Неговото Име трябва да се покоряват противниците на Господния народ.

Ето защо, когато застанем пред нашия Ерихон, ние трябва да повдигнем

очи и погледнем нагоре, към Него.

“Какво е Ерихон?” - би попитал някой. Отговорът е:

Ерихон е царството на дявола, построено с крепостите, които лукавият

е изградил в умовете и сърцата на хората!

Ако отново отворим Славянския библейски конкорданс ще прочетем

нещо много важно в смисловия превод на думата “Ерихон”. Името означава

“парфюм”. Не е трудно да се досетим, че пленниците зад крепостите на

Ерихон са омаяни от ученията на дявола. Те буквално са дрогирани от

евтиния одеколон на Луцифер.

62 (2 Коринтяни 10:3-5)
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Когато за пръв път Святият Дух ми даде това откровение за Ерихон, в

ума ми моментално изплуваха думите на Апостол Павел към Галатяните,

които бяха категорично потвърждение на откровението. Ето какво казва в

посланието си Божият помазаник:

“О, несмислени галатяни, кой ви омая вас…” 63

Ето кой! Този, който ги е извикал неподготвени пред крепостите на

Ерихон, и там те, вместо да победят противника си, са станали негови

пленници. Те малко са внимавали в служението на Исус Навин и нещата,

които Божият лидер извърши преди битката. Четем, че Исус Навин беше

пред Ерихон и “повдигна очите си”, за да види Военачалника на

Господното войнство. Така всеки църковен лидер трябва да изпълни това

първо условие, тази първа духовна стъпка, предвещаваща категоричната

победа и Слава. Спомнете си, че Исус е предупредил точно нас, като

последно поколение, което е свидетел на пророческите изпълнения на

времето:

“А когато започне да става това, изправете се и повдигнете

главите си, защото изкуплението ви наближава…” 64

Знайте, че Божията Сила ще дойде само в онова служение, което е

насочило духовния си поглед към Военачалника. Ако някъде се е появило

безсилие, запустение или укор, то това означава, че всички в подобно

събрание са навели главите си надолу и търсят отговора помежду си или в

безплодните усилия на плътските измишления, вместо в Името, даващо

победата навсякъде и във всичко. Такава е първата стъпка - повдигането

на очите и погледа към Исус. И моля ви - не реагирайте и не казвайте:

“Как ще видя Исус, след като Той е невидим?”

Запомнете: Силното виждане отговаря на силното вярване! Ако ние

силно вярваме в Исус, то ще повдигнем очите на сърцата си и непременно

ще Го видим, хванал в ръката Си Меча на Божието Слово. Тогава просто

трябва да отворим умовете си и да запомним всичко, което Той ще ни каже

в сърцата.

А сега да видим и втората стъпка - поклонението. Ето стъпката, която

мнозина пропускат да направят, поради което никога не получават своето
63 (Галатяни 3:1)
64 (Лука 21:28)
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видение и заповед от Бога за съсипване царството на дявола. Четем, че

“Исус падна с лицето си на земята и се поклони...” Това бе условието,

за да му проговори Исус. В състояние на дълбоко поклонение Исус попита

Военачалника си:

“Що заповяда Господарят на слугата Си?”

Ето нещо дълбоко, над което трябва да се замислим. Има нещо в нас,

което не удовлетворява Бога, нито пък някога ще Го удовлетвори. Това е

нашето естествено лице, тоест, образът на естествения ни човек. Мнозина

от нас харесват този образ и това лице. Ето защо те никога няма да паднат

по лице на земята. Те сигурно са чели и препрочитали Новия Завет, но

малко са внимавали в думите на Апостол Яков:

“Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели да

лъжете себе си. Защото, ако някой бъде слушател на словото, а не

изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си

лице в огледалото; понеже се огледва, отива си, и завчас забравя

какъв бе…” 65

Но аз нека да доразвия този стих:

“Защото, ако някой бъде изпълнител на Словото, а не само слушател,

той прилича на човек, който, виждайки естественото си лице в огледалото,

се отрича от собствения си образ и лик, за да стане съобразен с Образа на

Исус Христос…”

Да паднем по лице на земята - това означава да се отречем от себе си,

от собствения ни естествен образ, формиран от този свят, за да получим

Образа на Исус Христос. Запомнете това! Най-голямото знамение в живота

на Исус Навин беше битката против Ерихон, но то се случи, защото

Моисеевият приемник осъзна колко е нищожен пред Славата, Святостта и

Величието на Исус Христос. Нека бъдем като него! Това е нашата стъпка в

поклонението пред Исус, в безусловното признаване на Неговия божествен

Авторитет. Другото, което искам да знаете, е това, че дълбокият смисъл на

поклонението пред Бога е да отдадем Славата от предстоящата битка и

победата само и единствено на Господ Исус Христос! Ние ходим с вярване

не само в Личността на Бога, но и в делата, който Той може да направи.

65 (Яков 1:22-23)
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Ето защо Бог иска да види вяра в нашето отношение към делата Му, към

онова, което казва Словото Му.

Бог е готов да ни даде победата, но кога ще Го прославим ние? Кога

ще Му се поклоним? Преди битката или след нея? Разбираме ли, че

разликата между Църквата и Божиите противници е тази, че Верните на

Бога Му се покланят преди битката, а победените от Бога - след битката!

Няма никаква вяра в това да се покланяме на Бога след битката, просто

защото вече сме видели изхода, тоест, станали сме свидетели на нещо,

което се вижда. Но тогава ние не сме били войници, а зрители. Бог няма

нужда от зрители. Светът е свят на зрителите, докато Духът е за Божиите

войни, които са прославили Бога преди битката, като Му са се поклонили в

Дух и Истина. Запомнете това и започнете да живеете живот на вяра. Вяра,

която вижда успеха преди битката! Вяра, чийто могъщ изразител е

поклонението пред Господ Исус Христос!

Бог няма да ни даде заповед и видение, ако преди това не ни види в

Словото Си, в шествието на Славната Църква, за която псаломът казва:

“Видя се шествието Ти, Боже, шествието на моя Бог, на моя

Цар, за в светилището. Напред вървяха певците, подир тях

свирещите с инструменти всред девици, биещи тъпанчета...” 66

Виждате ли кой е първи в това шествие? Именно тези, които отдават

Славата на Бога пред битката, които Го хвалят с цялото си сърце, защото

са осъзнали, че боят е Господен и предопределен изцяло за Славата на

Господ Исус Христос. Именно в поклонението към Бога ние ще усетим

сърцата си заредени с думи на Божий Огън. Именно в поклонението Бог ще

ни даде верния прицел и посока в нашето служение за Него.

А сега нека да видим и последната стъпка, свързана със събуването на

старите обуща и обуването на новите. Когато Исус Христос проговори на

Израилевия водач, Той видя един недостатък в него и затова му каза:

“Изуй обущата си от нозете, защото мястото, на което стоиш, е

свято…”

Длъжни сме да спрем и дълбоко да размислим над този стих. А след

това да отворим “Евангелието от Матея” и да си спомним онази молитва,

66 (Псалом 68:24-25)
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която Исус ни остави като Съвършен образец на Божий молител. Ето част

от думите в тази молитва:

“Отче наш, Който Си на небесата, да се свети Твоето име...” 67

Искаме ли да се свети Божието Име? Ако искаме, то нека се проверим

с какви обувки стоим в Божието присъствие. Исус Навин също искаше да

се свети Името на Йеова, но той стоеше с едни неподходящи обувки пред

Него. Затова Господ му заповяда да ги събуе. Когато Бог гледа на нас, Той

иска да ни види запечатани в Словото Му. А Божието Слово е видяло само

едни нозе които съвършено удовлетворяват критериите на Святия Дух:

“Колко са прекрасни върху планините нозете на онзи, който

благовества, който проповядва мир! Който благовества добро,

който проповядва спасение…” 68

Да стоим в Божията Святост - това значи да бъдем обути с готовност

да проповядваме благовестието. В противен случай мърсим мястото, на

което е Бог. Нещо повече – тогава нямаме никаква сила и мотивация да се

изправим срещу Ерихон. Апостол Павел казва:

“Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени

в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност

чрез благовестието на мира…” 69

Исус Навин беше застанал против Ерихон, но той нямаше Божията

готовност за битка против голямата крепост. Израилевият водач трябваше

да изуе старите обуща, грешната си мотивация, за да разбере, че Ерихон

нямаше да се превзема с топове, лъкове или стрели, но чрез едно друго

съвършено Божие оръжие. За това оръжие бяха нужни и нови обуща.

Ерихон щеше да бъде победен чрез силата на вярата!

А сега да разширя още малко знанието ти за Ерихонската крепост. За

нейното превземане Сам Исус Христос беше дошъл за Военачалник на

Господното войнство. От този факт ще направя много важен извод, който

гласи:

Ако Исус Христос е против някоя духовна сила, то и тази духовна сила

е против Исус Христос!

67 (Матея 6:9)
68 (Исайя 52:7)
69 (Ефесяни 6:14-15)



43

Предстои да разберем, че Ерихон е точният преобраз на царството на

Антихрист. Как ще стигнем до това разбиране? Нека ви припомня едни

думи на Исус, които Той каза на ученика Си Симон:

“Пък Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя

Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят...” 70

Когато Исус говори за Своята Църква, Той визира само един неин

противник, който ще опитва да й надделява - портите на ада. Исус не каза:

“Светът няма да надделее над Църквата Ми!”, но:

“Адът няма да надделее!”

Това означава, че Бог никога не е виждал в света някакъв опасен

противник. Знайте, че победата над света е първото нещо, даващо ни

основание да се наречем християни! Исус казва на всеки един от нас:

“В света имате скръб; но дерзайте, Аз победих света...” 71

Тези думи Исус изрече още преди да бе разпънат на Голготския кръст

и да умре. Светът беше първият Божий противник, но той беше победен.

Нашата дързост, нашата радост в Исус, изкованата чрез Словото твърдост -

всичко това вече е победа над света. Светът не може да воюва против нас,

но само да ни мрази. Иска или не, Йордан е отдръпнал водите си, за да

преминем по сухо. Но ето, че на пътя към Небето е застанал Ерихон,

застанали за силите на ада, демоните на Антихриста. А същият този Ерихон

беше застанал някога и пред пътя на Христос към Отец. Но Божият Син го

победи:

“…бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух, с който

отиде да проповядва на духовете в тъмницата...” 72

Виждате ли, битката на Исус не приключи с издъхването Му на

Голготския Кръст. Не! Той слезе в ада, за да плени силата му и да върже

началниците му. Той слезе, за да проповядва Спасение на мъртвите. И не

само проповядва, но на третия ден възкръсна и се възнесе в Небето.

Да победим не само света, но и силите на ада! - ето това е духовното

послание от битката против Ерихон. И ние трябва да одързостим сърцата

си с това. Бидейки умъртвени по плътско мислене, а оживотворени от

70 (Матея 16:18)
71 (Йоан 16:33)
72 (1 Петрово 3:18-19)
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Силата на Святия Дух, ние ще насочим Меча на Божието Слово именно

срещу силите на ада. Вижте как направиха това израилтяните, водени от

Исус Навин. Ето каква заповед им издаде той:

“Ходете, прочее, около града, всички военни мъже, и

обиколете града веднъж; така да правиш шест дена. И седем

свещеника нека носят пред ковчега седем гръмливи тръби...” 73

Ето ясното потвърждение, че Исус Навин е сменил обущата на нозете

си, сменил е готовността, с която ще превзема Ерихон. Когато ние имаме

готовност за битка с царството на Антихриста, то тогава непременно се

превръщаме във “военни мъже”, които имат само едно призвание - да

обиколят света с благовестието за Исус. Виждаме още, че Исус Навин

казва градът да се обиколи шест пъти. Ако се опитаме да проследим

историята на Църквата, ще видим, че в миналите векове тя имаше една по-

слаба активност, или казано чрез стиха - по една обиколка на ден. Но ето,

че е настъпило едно ново време. Време, за което Исус Навин продължава

като казва:

“…и на седмия ден обиколете града седем пъти, и свещениците

нека свирят с тръбите…” 74

В един ден - седем обиколки! Представяте ли си каква активност е

това? Каква дързост и себеотричане в Господа! Ето примерът за нас! Ето

най-чудесното надникване в Божиите планове! Това, което Израил направи

спрямо Ерихон, Църквата ще направи спрямо царството на Антихрист.

Нужна ни е точно тази ревност за проповядване на Евангелието, с която

израилтяните надуваха гръмливите тръби. За тази ревност днес Бог излива

най-мощната вълна на Святия Си Дух - вълната на Небесните мантии. Мога

със сигурност да кажа, че паниката, вътре, зад стените на Ерихон, е

ужасна. Блудницата Раав, която пусна съгледвачите на Исус Навин преди

битката, каза много точни думи:

“Зная, че Господ ви даде тая земя, и страх от вас ни нападна, и

всичките жители на тая земя се стопиха пред вас…” 75

73 (Исус Навин 6:3-4)
74 (Исус Навин 6:15)
75 (Исус Навин 2:9)
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Рухването на комунистическите идеологии и бастиони е също част от

тази паника. Помислете само как в един миг започнаха да се сгромолясват

като картонени кули стените на материалистичните философии. Демоните

на Антихриста изпадат в смъртен ужас, защото им става все по-трудно да

подготвят света за явлението на човека-Антихрист. Защото Господ е

предал в ръката ни тази земя, за да изпепелим митовете за твърдостта на

сатанинското царство. Как става изпепеляването? Именно чрез Господните

оръжия, чрез гръмливите тръби, за чието действие е записано следното:

“И седемте свещеника, които държаха седемте гръмливи тръби,

вървяха пред Господния ковчег, като ходеха и свиреха тръбите; и

пред тях вървяха въоръжените, а задната стража следваше подир

Господния ковчег, докато свещениците свиреха с тръбите…” 76

Вие ще видите това Съвършено оръжие и в размишленията за Гедеон,

но сега настройте на духовна вълна умовете си, за да разберете какво са

тръбите. Ако сме на път да облечем мантиите си на духовни войни, ще ни

бъде нужно това знание, за да победим враговете си. Видени през погледа

на някой военачалник, завършил Генералщабна Академия, това оръжие ще

се стори чудно и удивително. Във време на стратегически ядрени оръжия и

бомбардировачи, лазерни установки и танкове, някакви тръби изглеждат

твърде неразбираемо и съмнително оръжие. Но именно това бе оръжието

на Господния народ.

Какво са тръбите?

Преди всичко - силен звук, сигнал, който се чува надалеч. Тръбата -

това е нашето гръмко благовестие за Исус Христос. Ние сме длъжни да

разтръбяваш навсякъде за Исус, защото така дяволът се ужасява и бяга.

Затова мантията от Небето винаги идва в комплект с тръба. Защо?

Защото духовните сили на нечестието не могат да бъдат спрени с нищо

друго, освен с благовестието на Истината и Мира.

Тогава лъжата отстъпва смазана и разбита!

Тогава дяволската власт напуска позиции и територии!

Божият план за разбиване на царството на Антихриста все още не е

приключил. Затова част от него е все още въпрос на бъдещето.

76 (Исус Навин 6:13)
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Коя е тази част?

Това е моментът, когато ще има едно продължително свирене с

гръмливата тръба (Исус Навин 6:5) и, когато чуят гласа на тръбата, всички

хора ще извикат с гръмлив глас, и градската стена ще падне на мястото си.

(Вж. Откровение 10:3-4 и пр.)

Цялата Христова Църква трябва да бъде подготвена за този миг на

продължително свирене с тръбата. Всички трябва да чуят този сигнал, за

да могат и всички да извикат с гръмлив глас. Защото това е сигналът на

грабването на Църквата:

“Понеже сам Господ ще слезе от Небето с повелителен вик, при

глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христос ще

възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще

бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във

въздуха…” 77

От този миг започва Божието предначертание за съсипване на Ерихон.

На земята ще се яви човекът-Антихрист, който ще осъществи жетвата на

Сатана, тоест, ще оскверни с белег на челото и десницата всички онези,

които не са приели благовестието за Исус или са се отклонили от Бога

наляво или надясно.

“Е, добре, това е краят!” - ще кажете вие - “Но кога се постави

началото на това царство? Кой и как го постави? Изобщо - кой дръзна да

съгражда духовния преобраз на старозаветния Ерихон?”

Поставям в тематичните си разсъждения и такива въпроси, защото е

естествено да бъдат зададени. Отговорът ще открием в едни думи, които

Исус Навин изрече след битката с Ерихон.

“Проклет пред Господа онзи човек, който стане да съгради тоя

град Ерихон; със смъртта на първородния си син ще постави основите

му, и със смъртта на най-младия ще съгради портите му...” 78

В тези думи е отговорът. И той не е научен, но духовен. Теологията ще

отвори Библията и ще ни посочи с пръст, че това пророчество на Исус

Навин действително настига човека, дръзнал да съгради земния Ерихон. (3

Царе 16:34) Но в досегашните разсъждения аз не визирам човеци, а
77 (1 Солунци 4:16-17)
78 (Исус Навин 6:26)
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духовни сили, защото Словото на Бога е Меч не само срещу грешното и

плътското в човека, но и срещу дявола. Ето защо ще видим как Исус Навин

предупреждава с проклятието си не някой друг, но самия Сатана. В

проклятието се визират два аспекта на изграждането на духовния Ерихон.

Първи аспект: Със смъртта на първородния се полагат основите.

Втори аспект: Със смъртта на най-младия се поставят портите

Естествено е че строител на духовния Ерихон ще бъде Сатана, така че

остава само да разберем кои са синовете му. Сатана има много служители

и синове, според както Бог каза в “Битие”, че не само жената, но и змията

ще има потомство. И въпреки огромното потомство на дявола, само един от

потомството му положи основите на царството на Антихриста. Кой беше

този син на Сатана и противник на Исус, на Личността на Божия Син? Исус

го беше забелязал! Затова и каза на последователите Си:

“Не Аз ли избрах вас дванадесетте, и един от вас е дявол…” 79

Ето го първородният на Сатана. Чрез неговото действие, чиято същина

е смърт, бяха положени основите на царството на Антихриста. И тук аз не

говоря за физическата смърт на Юда, а за смъртта, като предателство и

отричане от Вечния Живот. Юда беше първият антихрист, първият голям

плод на Сатана, записан в Новия Завет. Дяволът зачена в сърцето на този

апостол предателска мисъл и воля, намерение и цел. Божието Слово ни

показва това много ясно:

“Тогава влезе Сатана в Юда, наречен Искариот, който беше от

числото на дванадесетте…” 80

А Исус Христос в Своята молитва към Небесния Отец още по-точно

определи Юда и то по начина, записан в проклятието на Исус Навин:

“Докато бях с тях, Аз пазех в Твоето име тия, които Ми даде;

опазих ги, и нито един от тях не погина, освен синът на погибелта,

за да се изпълни писанието…” 81

Моля ви да забележите нещо. Тези думи Исус говори в момент, когато

предателството все още не е станало. Юда е излязъл от събранието и е на

път да го стори, а Исус говори за него, като за погинал. Така разбираме, че

79 (Йоан 6:70)
80 (Лука 22:3)
81 (Йоан 17:12)
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Той има предвид духовната смърт на Юда, като следствие от сатанинското

внушение. Затова първата част от проклятието на Исус Навин е съвсем

ясна:

Чрез смъртта на първородния на Сатана, тоест, чрез предателството

на Учението и Личността на Исус бяха положени основите на царството на

Антихриста, духовният Ерихон!

Остава да видим втората част от проклятието. В нея се говори за това,

че със смъртта на най-младия син се поставят портите на Ерихон. Кой е

най-младият син на Сатана? Естествено - този, който ще се яви последен

на земята, а именно - човекът-Антихрист. Ние не сме забравили, че Исус

нарече Юда “син на погибелта”, нали?

А сега вижте как Апостол Павел нарича най-младият син на Сатана:

“…човекът на греха, синът на погибелта...” 82

Ясно е, че Павел визира най-младият син на Сатана, докато Исус -

първородния. Но нека помислим и нещо друго.

Каква ще бъде “смъртта”, с която най-младият син на Сатана ще

положи портите?

Тук не става дума за физическа смърт, защото “Откровението” ни

показва, че човекът-Антихрист, наречен там “звяр”, ще бъде хвърлен жив

в огненото езеро и ще бъде мъчен денем и нощем до вечни векове. Тук

става дума за смъртта, като начин на поведение, като духовно излъчване,

като програма-максимум. Именно за тази “смърт” Апостол Йоан предупреди

в посланието си:

“Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете

дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света. По

това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус

Христос дойде в плът, е от Бога; а никой дух, който не изповядва

Спасителя, не е от Бога, и това е духът (смъртта) на Антихриста, за

когото сте чули, че иде, и сега е вече в света…” 83

Сега вярвам, че вече сте разбрали как се поставят портите на ада:

Духът на Антихрист е смъртта, с която най-младият син на Сатана

поставя портите на Ерихон!
82 (1 Солунци 2:3)
83 (1 Йоаново 4:1-3)
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Моля ви, когато говоря за порти, да не разбирате нещата плътски,

защото тук не става дума за материални неща. Портата - това е личност,

която дава достъп на духовна сила в сърцето си и чрез този достъп се

реализира волята на духовната сила в света. Портите на ада са човеци,

които са дали в сърцата си достъп на демони, направляващи мислите,

думите и делата им. В това последно време Сатана подготвя посрещачите

на своя най-млад син - човекът-Антихрист. Тези посрещачи имат за цел да

подготвят общественото съзнание, както и лековерните християни, за да

възприемат всички Антихриста като Бог. Повече от всякога дяволът хвърля

усилия, за да се озоват много вярващи под неговата власт и така да се

разминат с грабването, което е преди времената на Голямата Скръб. На

тази смъртоносна тактика на дявола Бог противопоставя Своя тактика.

Каква е тя? Ето каква:

Порта срещу порта!

Има не само порти на ада, но и порти на Всевишния Бог. Днес Той се

обръща към тях, казвайки:

“Издигнете, порти, главите си, и бъдете издигнати вие, вечни

врати, и ще влезе Царят на Славата. Кой е Тоя Цар на Славата?

Господ могъщият и силният, Господ силният на бой...” 84

Да бъдем порти на Всевишния Бог! - това значи да вземем Небесните

мантии, които ни дава Исус. Понеже в нас влиза не кой да е, но Царят на

Славата. Той ще стане явен и познат на всички по блестящите мантии,

изтъкани от Вяра, Правда и Любов.

Не можем да поканим Царя на Славата, облечени с дрипите на суетата

и греха, религиозния страх или собствената ни праведност.

Той просто няма да влезе!

Бог ще търси хора, готови да умрат за Божието Царство!

Хора, умрели за човешките си искания и стремежи!

Хора, изгубили живота си за Исус, за да го намерят отново като живот

за Бога и от Бога. Ето затова в тази тема разглеждам смисъла на Небесните

мантии. И вие вече сте убеден колко много жалони на вярата имаше по

пътя на Исус Навин.

84 (Псалом 24:7-8)
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Нека поговоря още малко за него. Виждате ли, той наистина беше

лидер на Израил и негов велик духовен предводител. Пътят му бе белязан

от могъща Божия ревност. Бог беше приятел на този човек и стоеше зад

всичките му помисли и дела, дотам, щото вършеше не просто чудеса, но

знамения. (Например, когато бе спрял въртенето на земната планета за

близо един ден, така щото Исус да порази враговете си в Гаваон). Когато

един човек обрече живота си в служба към Бога и негов дълбок сърдечен

мотив стане избавлението на хората, тяхното щастие и добруване, тяхното

познаване на Помазаника Исус, тогава непременно Бог става приятел на

такъв човек. Хората винаги са имали нужда от Божии личности, които са

идвали в света, за да бъдат с живота си и делата си свидетели и служители

на Исус Христос. Днес е време, когато Бог има нужда не от общества, но от

личности като Исус Навин, за да изпълни всяка дума и буква от Закона Си.

Заблуждават се онези, които си представят Бог като Личност, пленена от

дълбока носталгия по отминалото време, която, разгръщайки албум с

фотографии, въздиша:

“Ех, ето тук Моисей на планината! Ето и Исус Навин пред Ерихон!

Какви времена бяха! Как радваха сърцето Ми тези хора! Как издигаха

Славата Ми и правеха паметно Името Ми в поколения напред! А сега? Къде

са новите Ми фотографии? Къде са?…”

Новите фотографии, които Бог ще сложи в албума на Своята Слава, са

мантиите, великите духовни помазания, Съвършеното обличане в Божията

Святост и присъствие, което в пълнота ще реализира пророческите думи на

Исус:

“Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които

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

защото Аз отивам при Отец…” 85

Такъв е смисълът на мантията - да потвърждава присъствието на Царя

в нашия дух, душа и сърце. Защото днес има нужда от пророци и апостоли,

от хора, които да надуват тръбите и да поразяват заблудата. Няма Божий

пророк, който и до днес да не е актуален, защото светът си остава същият,

а дяволът - все така коварен.

85 (Йоан 14:12)
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Някога имаше идоли - има ги и днес.

Някога имаше ашери - има ги и днес.

Някога имаше пророци на Ваал - има ги и днес.

Някога имаше насилие и заблуда - има ги и днес.

Някога имаше смърт - има я и днес…

Ако в Библията са записани делата на Авраам и Моисей, Исус Навин и

Гедеон, Естир и Давид, Неемия и Йов, то основната причина е, че в

Божиите критерии за Святост и праведност тези личности са достойни за

подражание в живота им за Бога. Затова и техните мантии днес стоят в

Духа и очакват ревностните си притежатели. Вярвам, че в тази основна и

най-дълга тема вие сте успели да уловите смисъла на мантиите и оттук

нататък не ви остава нищо друго, освен да работите за тяхното постигане.

Бог да ви благослови! Амин и Амин!
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4. ПРИЗИВЪТ КЪМ ГЕДЕОН

(МАНТИЯТА, КАТО НЕИЗМЕНИМО БОЖИЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ)

Животът на Гедеон е един от чудесните примери в Библията, които

показват с каква Ревност и Сила Бог призова човек към могъщо видение,

към обличането с мантия на велик воин, които ще спаси народа си от

потисниците му.

Бог има много принципи на Волята Си, но един от тях като че ли най-

много трябва да ни вълнува. Апостол Павел ни го е дал в своето “Послание

към Римляните”, където казва:

“Защото даровете и призванията от Бога са неотменими…” 86

Вярвам, че след като видим какво се случи в живота на Гедеон, ще

имаме една по-здрава увереност в Апостолските думи. За да обърнем

сърцата си и протегнем ръце към онова, което завинаги ни принадлежи и

никой не може да ни отнеме - Небесните мантии от Всемогъщия Бог.

В онези дни, когато Израил пъшкаше под робството на мадиамците,

Божия поглед се спря върху Гедеон, върху уплашения и примирен човек,

“който чукаше жито в лина, за да го скрие от мадиамците” 87 Този

смутен, изнервен и отчаян човек бе посетен от Ангел Господен и чу думи

които прие с насмешка и горчива ирония:

“И ангелът Господен му се яви и му каза: Господ е с тебе, мъжо

силни и храбри. А Гедеон му рече: О, господине, ако Господ е с нас,

то защо ни постигна всичко това? И къде са всичките Му чудеса, за

които бащите ни разказваха, като думаха: Не изведе ли ни Господ

от Египет? Но сега Господ ни е оставил и ни е предал в ръката на

мадиамците…” 88

На пръв поглед реакцията на Гедеон е напълно обяснима. Каква сила

и храброст може да има във факта, че трепериш и си криеш житото от

неприятелите в съд за приготвяне на вино?

Никаква, разбира се!
86 (Римляни 11:29)
87 (Съдии 6:11)
88 (Съдии 6:12-13)
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Но такъв отговор само би подсказал колко плътски е погледът ни.

Защото, съгласете се, за да забележи Бог някого, то този някой Му е

направил впечатление. Така Гедеон беше направил впечатление на Бога. А

впечатлението беше това, че въпреки тежкото си състояние Гедеон не се

отказваше да чука жито, макар и в съд за приготвяне на вино. Всякаква

представа на този факт ще бъде непълна, ако сведем нещата то типично

плътско тълкуване. Но я погледнете духовното. Бог е Дух и Него Го

впечатляват не плътските, но духовните действия на хората. Защото това

жито, което Гедеон чукаше в лина, със сигурност е било Божието Слово, а

самият лин като място за приготвяне на вино - сърцето на този

израилтянин.

Оттук ще изведа и първото правило от Божия принцип за призванието:

Бог призовава човека тогава, когато Словото Му се намира в сърцето

му!

Гедеон чукаше жито в лина, тоест, разсъждаваше върху Словото на

Бога, за да го скрие от мадиамците дълбоко в сърцето си. Помислете върху

това, че ако някога Израил беше нападан от десетки племена, то е, защото

те търсеха начин духовно да асимилират и погълнат Божия народ, така

щото израилтяните да приемат техните идоли и богове, техните традиции и

вяра. Но ето, че Гедеон не искаше да отстъпи от вярата на бащите си.

Сърцето му беше пълно със Словото на Бога. Вижте само, че в отговора на

Гедеон към Ангела Господен вече се усеща как този израилтянин скърби по

някогашната Божия Слава и величие. А ако го прави - то това е сигурен

сигнал, че е бил вдъхновен от свитъците, които е чел и върху които е

разсъждавал. В миг, когато целият Израил е обхванат от тежка депресия,

човек като Гедеон търси причините за състоянието на Божия народ не в

мадиамците, а по-скоро в това - държи ли Израил Божието Слово или

върху всички е дошъл укорът от духовната апатия и безразличие.

Моля ви да разберете това!

Защото всяко поглъщане от дявола е сигурен сигнал за отстъпление от

Словото на Бога. Но когато някой отново тръгне да се допита до Словото,

да “чука жито в лина”, то непременно Бог ще му отговори.

А сега помислете върху думите, изречени от Ангела Господен:
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 “Господ е с тебе, мъжо силни и храбри!”

Не е възможно ние да сме със Словото на Бога и това същото Слово да

не е с нас. Макар и в онзи момент Гедеон да не е сигурен, че е силен и

храбър, Бог го нарече така. Защо? Именно защото Бог не гледаше и не

определяше моментното състояние на Гедеон, но неговото бъдеще като

прослава на Господното Име. Това е второто правило от Божия принцип за

призванието:

Бог вижда в нас не онова, което сме, а това, което ще бъдем!

Всяко видение от Бога, дошло в живота ни, е силно видение и всеки

призив от Всевишния е силен призив. Няма маловажни християни и

маловажни видения. Бог ще ни насърчи, за да видим с очите на вярата не

просто максимума, но чудото, на което сме способни. Това става ясно със

следващия стих от “Книгата Съдии”. След като изслуша обясненията на

Гедеон Бог не се смути и не му каза:

“Извинявай, Гедеоне! Аз нещо съм сбъркал в преценката за тебе! Ти

наистина си голям нещастник!”

Не! Нямаше подобно нещо в Божия отговор. Едни други думи каза Бог:

“И Господ погледна към него и му каза: Иди с тая твоя сила и

ще освободиш Израиля от ръката на мадиамците; не те ли изпратих

Аз?” 89

Тези Божии думи са много силни. Те показват как Бог гледа на нас. А

именно - Бог гледа на нас така, както ние гледаме на Него! Имаше сила в

Гедеоновото сърце. Имаше сила в този израилтянин, който не искаше да се

примири с робството на народа си. Защото, ако решим в сърцата си, че

отговорът на всяка победа е в Божието Слово, то непременно гледаме на

Бога и очакваме от Него всяка победа и избавление. Божиите думи

недвусмислено показват, че ако Бог е положил мантия върху духа ни, то

самата тя дава основание за Божията категоричност.

Искам да знаете две неща:

Първото:

За да ни даде Бог видение, то Той ни е дал и Сила да го изпълним.

Видението е нещо, което ще направим, а не нещо, което ще се опитваме да

89 (Съдии 6:14)
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правим. Опитите са на територията на ума, но виденията – на територията

на Бога. Гедеон щеше да освободи Израил, а не просто да се опита.

Второто:

За да изпълним видението си трябва да извикаме Божията ревност

върху нас, тоест, да уповаваме на Словото Му и с поведението си да

покажем, че сме разбрали Кой стои като Сила в нашето видение.

Как да разбираме това?

Ами нека си представим, че реакцията на Гедеон при посещението на

Ангела Господен беше друга, например:

“Точно така, господине! Винаги съм знаел, че съм много силен и

храбър човек и се чудих как досега Господ не е забелязал качествата ми?

Защо толкова време Той премълча, без да ми се обади? И аз и Той

прекрасно разбираме, че друг като мене няма! Вече беше крайно време да

ми се обади…”

Такава позиция в Гедеон щеше да е не просто неразумна, но проява

на високоумна гордост и себелюбие. Ето защо смирението в отговора на

Гедеон бе не по-малко скъпоценно от заложбите, които той притежаваше

дълбоко в себе си. Така извеждам и третото правило от Божия принцип за

призванието:

Заложбите от Бог се реализират единствено чрез смирение!

Смирението е необходимият респект от Бога в сърцето и ума, за да се

изпълним наистина с Неговата Сила!

Ние не можем да направим нищо, ако в нас не живее Божият Дух. Но

ако живее, вече не ние, но Духът върши великите неща. И ако ги върши

Духът, то не нашето “аз”, но Бог приема величието и Славата.

Какво остава тогава за нашето “аз”?

Именно това, че не е нищо повече от определението, което Божието

Слово му е дало:

“Понеже, братя, 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; още и долните и презрените неща на света избра
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Бог, да! И ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има…”
90

Чудно ли и тогава, че Гедеон реагира така на Божия призив? Чудно ли

е, че говори за себе си, казвайки:

“О, Господи, с какво ще освободя аз Израиля? Ето, моето

семейство е най-долно между Манасия, и аз съм най-малък в

бащиния си дом…” 91

Слабостта в отговорите на Гедеон можем да търсим във факта на

светската уязвимост върху ума му, неспособен да размисли, че Бог е по-

силен от света, и вярата по-силна от обстоятелствата. Но превъзходството

на Гедеон беше в неговото смирение, защото той признаваше човешката си

слабост и невъзможност да победи мадиамците, така щото отваряше врата

за Божията ревност в живота му.

(”Не те ли изпратих Аз?”)

Нека запомним:

Човешката слабост се превръща в смирение, когато човек вярва,

приема и се покорява на Божията Сила!

Гедеон извърши точно това. Но видението, което Бог му беше дал, бе

твърде силно и отговорно и умът на Гедеон се нуждаеше от нещо повече от

увереност.

Кое беше това нещо повече от увереност?

Именно това, че Бог даде на Гедеон нужното одързостяване на ума му!

Гедеон получи чудесно потвърждение. Свръхестествена сигурност, че

онова, което ще направи, си струва и е белязано с печата на абсолютната

победа. Гедеон искаше Рема от Бога, тоест, някакъв факт или проявление,

с които Бог да му покаже, че именно Той стои зад призива към него.

Понякога умът може да създаде изкуствена визия, фалшиво видение.

Той приема Словото, сиреч Логоса на Бог, но не винаги писаното съвпада с

Божията Воля. Бог има не просто изречено и записано Слово. Бог има

точна активност на Словото Си, която отговаря на Неговото намерение за

конкретното време, начин и път на Божия изява. Ето защо Ремата от Бога е

“обратна връзка” от Небето, горещ сигнал и непосредствена Божия проява,

90 (1 Коринтяни 1:26-28)
91 (Съдии 6:15)
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даваща не просто убеждение в правотата на Словото, но свидетелство за

неговата навременна и актуална изява. Вярата в Логоса на Бога кара човек

да извика:

“Господи, дай, според както Си записал!”

А Ремата от Бога означава, че Бог казва:

“Вземи!”

Ето така Бог послуша Гедеон на няколко пъти. Първият път Ангел

Господен докосна с жезъла си приноса на Гедеон и огън пояде месото и

пресните питки, а вторият път едно руно вълна беше мокро една сутрин

при суха поляна и сухо една сутрин при мокра поляна. Така Бог насърчи

ума на Гедеон. А преди самия старт на битката дойде още една подкрепа

от Господ, Който беше дал пророческо съновидение на един от войниците

в стана на мадиамците. Подслушал изповедта на това съновидение Гедеон

придоби още по-голяма дързост и смелост. Той вече бе видял спечелената

битка против мадиамците.

Рема от Бога е четвъртото правило от Божия принцип за призванието!

Когато Бог ни призове за някаква работа, Той винаги ще извърши

нещо чудесно за нас, някакъв факт, който да остане завинаги в сърцата

ни, както горящата къпина остана завинаги в сърцето на Моисей. Това не

винаги е необходимо, защото изпитанието на самата вяра също е част от

Божия призив, но понякога е нужно умът да се насърчи по особен начин,

по-директен от убеждението, а именно - чрез чудесни проявления на Бог в

материалния свят, свързани с нашето очакване. Знайте, че не ние ще

казваме на Бог дали да ни дава Рема, а Той ще реши дали да го направи.

Защото е писано да не изпитваме Господа.

А сега отново се връщам на Гедеон. Убеждаваме се, че след такива

Господни проявления умът на Гедеон много се одързости и Духът Господен,

слязъл над него, свободно можеше да явява Волята Си. Така преминавам

към разглеждането на нещо съществено. Става дума за общението ни с

онези човеци, които Бог е призовал за проводници на нашето служение.

Аз не вярвам в самотните видения и знам, че когато Бог помаже човек

за някое дело, Той го свързва и с останалите нужни хора, с неговите

подвижници и съзаклятници. Ако не съберем около себе си точните хора,
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рискуваме да забавим изпълнението на Божия план в живота си. Гедеон

беше помазан да бъде избавител на Израиля, но той не можеше и нямаше

да извърши това избавление сам. Нужни бяха самоотвержени бойци, които

той да ръководи и чрез общите им усилия и Господната ръка да победят

мадиамците. И ето, че Гедеон започна събирането на Господната войска.

Събраните бяха много. Библията казва, че това бяха тридесет и две хиляди

човека. Едно солидно количество мъже, което сигурно удовлетворяваше

сърцето на Божия избраник. Бог обаче имаше съвършено различен поглед

върху войската на Гедеон. Затова и му каза следното:

“Людете, които са с тебе, са твърде много, за да предам

мадиамците в ръката им, да не би да се възгордее Израил против

Мене и да каже: Моята ръка ме избави…” 92

Не само голямото число на войската беше причина за Господната

реакция, но и голямото различие в сърдечните мотиви на отделните бойци.

Затова Господ заповяда на Гедеон да пресее хората:

“Сега, прочее, иди та прогласи на всеослушание пред людете

тия думи: Който се страхува и трепери нека се върне и си отиде от

галаадската гора. И върнаха се от людете двадесет и две хиляди

души…” 93

Този стих е много поучителен. Той показва, че никога броят на хората,

застанали зад нашето служение, не може да бъде повод за самочувствие,

ако не са преминали през Господния тест. От тридесет и две хиляди само

десет хиляди бяха смелите и самоотвержените, които да се включат в

битката. Но и това число се оказа твърде голямо. И в него Бог не намираше

удовлетворение. Неговото Слово отново изпитваше Израилевата войска и

Божият критерий отново щеше да пресява войниците. А какъв беше този

критерий? За него в “Псалмите” е записано:

“Никой цар не се избавя чрез многочислена войска, силен мъж

не се отървава чрез голямо юначество. Безполезен е конят за

избавление и чрез голямата си сила не може да избави никого. Ето,

окото на Господа е върху ония, които Му се боят, върху ония, които

92 (Съдии 7:12)
93 (Съдии 7:3)
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се надяват на Неговата милост, за да избави от смърт душата им...”
94

Господният поглед щеше да бъде само върху ония, които се боят от

Него и които се надяват на Божията милост. Така, че Бог отново каза на

Гедеон:

“Людете пак са много; заведи ги при водата, и там ще ти ги

пресея; и за когото ти кажа: Тоя да отиде с тебе, той нека отиде с

тебе; а за когото ти кажа: Тоя да не отиде с тебе, той нека не отиде.

И той заведе людете при водата; и Господ каза на Гедеона: Всеки,

който полочи с езика си от водата, както лочи куче, него да

поставиш отделно, така и всеки, който се наведе на коленете си, за

да пие…” 95

Ако имаме видение и призив от Исус Христос, то нека вложим в

сърцата си, като най-важен принцип за пресяване на сподвижниците си,

този, който Бог показа на Гедеон. От десет хиляди човека едва триста бяха

одобрени от Господа. И това бяха онези, които полочиха от водата, без да

коленичат.

“Как е възможно това?” - бихте попитали вие. Това е възможно, след

като влезем достатъчно дълбоко в реката, така че нивото на водата да е до

устните ни и тогава просто да пием…

Именно тогава ще бъдем одобрени от Бога.

Затова нека запомним:

Онези, които коленичат, за да пият вода, са религиозни, тоест, преди

да влязат в общение с Божия Дух, вече са коленичили пред някакви

обстоятелства, пред човешки авторитети или световни политики. А онзи,

който лочи вода без да коленичи, е влязъл в дълбокото на водата, така че

тя е стигнала до нивото на устните му!

Спомнете си, че аз вече разгледах в темата за Исус Навин колко е

важно да размишляваме над Божието Слово, да бъдем в дълбочините на

Бога, а не в плитчините. Едва тогава Словото ще бъде в устните ни и ние

ще го проповядваме по Божията Воля. Ние трябва да общуваме с Бога без

коленичене пред дявола и света, човека и обстоятелствата. С тези триста

94 (Псалом 33:16-19)
95 (Съдии 7:4-5)
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човека, одобрени от Господа, Гедеон разби мадиамците. С онези петдесет

или сто човека в нашето служение, издържали Господния тест, ние можем

да превземем цялата нация за Славата на Господ Исус Христос.

Ето, че стигам до въпроса как Гедеон и войската му разбиха Мадиам.

Отговор ние получихме още в разсъжденията за Исус Навин. Както срещу

Ерихон, така и срещу мадиамците Божиите войни използват тръбите. Нека

прочета какво заповяда Гедеон на своите триста момчета:

“Когато засвиря с тръбата аз и всичките, които са с мене, тогава

да засвирите и вие с тръбите от всяка страна на целия стан и да

извикате: За Господа и за Гедеона!…” 96

Забележете тук нещо много важно. Тристата войници ще се бият не

само за Господ, но и за Гедеон. Към какви мисли ни навежда този факт? Не

иска ли той да ни покаже, че хората, които ще съберем около нас, трябва

твърдо и безрезервно да вярват в нашето видение, което е и тяхно?

Хората, които имат видение за църква или някакво друго служение, трябва

да съберат хора, които да застанат зад същото видение и да му се покорят.

Ако има сблъсък на видения и цели, които се конфронтират, а не се

допълват, то просто не сме събрали около нас нужните хора. Не казвам, че

човеците с различно от нашето видение са ни неприятели.

Не!

Но ако искаме да успеем и да имаме добър успех трябва като Гедеон

да съберем около себе си онези, които ще се бият “за Господ и за

нашето видение”. Бог дава победата само там, където има съгласие в

един поглед и прицел. Църква, в която се конфронтират видения, говори

само за едно:

Пастирят не е пресял хората си през Господния тест!

По-добре е зад гърба си да имаме двама, които да повярват в нашето

помазание и богоизбиране, отколкото хиляда други, които се впечатляват

от всеки срещнат. Има християни, които посещават една църква, после

втора, трета, четвърта. Те не искат да застанат зад ничие видение, нито

пък имат свое такова, но затова пък считат себе си призвани към много по-

велики дела.

96 (Съдии 7:18)
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“Това тук не е моето призвание!” - казват те.

“Времето ми още не е дошло!” - допълват с тежест други. Но и едните

и другите не разбират, че времето не е дошло за тях, просто защото те не

са дошли във времето си. Едно дърво не може да помоли Стопанина си да

събере плодовете му, когато все още по клоните му няма дори листа. Онзи,

който е призован от Бога, знае, че времето започва от мига на самия

призив. Гедеон не каза на Бога:

“Господи, изчакай малко! Не виждаш ли, че времето ми не е дошло!”

Той се покори на Божия призив, защото знаеше, че Бог идва в точното

време на точното място при точния човек.

Нека сега да ви покажа как протече битката. Послушали заповедта на

Гедеон войниците засвириха с тръбите. Тогава се случи нещо особено, от

което ще извлечем познание за битките с дявола. Ето какво стана:

“Защото, като засвириха с тристата тръби, Господ обърна сабята

на всеки против ближния му в целия стан; и войската избяга…” 97

Тръбите свиреха, а мадиамците започнаха сами да се избиват помежду

си. На какво се дължеше това? Отговорът е: На факта, че сигналът на

тръбите беше уязвил мадиамците. Имаше паника всред войската. От този

факт можем да изведем едно наистина сериозно познание. Лъжата има

особено уязвимо място и то е склонността й да се конфронтира сама със

себе си. Истината винаги има едно лице, а лъжата - много превъплъщения.

И ето тези превъплъщения не са съгласни помежду си. Така и днес, когато

тръбите на благовестието за Исус разтърсват земята, остриетата на лъжата

застават едно срещу друго, за да се избиват взаимно. Исус казва в тази

насока:

“И ако Сатана е въстанал против себе си, и се е разделил, той

не може да устои, но дошъл му е краят…” 98

Краят на Сатана наистина е дошъл, защото не от вчера той застава

против себе си и ще продължи да го прави до самото пришествие на Исус.

Ето ви пример:

Неверието, което е крепостна стена на царството му, той атакува със

стотици бесовски учения, със секти, ислямски фундаментализъм,  окултни
97 (Съдии 7:22)
98 (Марк 3:26)
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внушения и всякакви гибелни ереси. От една страна атеизмът отрича

наличието на духовни реалности и така служи на волята на дявола. От

друга страна - демоничните учения изискват вяра в различни богове и така

атакуват атеизма. Колкото повече ние благовестяваме Небесното Царство,

толкова повече сабите на една лъжа ще се обръщат против друга. Това е

дълбока истина и е нужно съвършеното й изучаване и осмисляне. Цялата

световна история говори за нейната актуалност, но особено много -

последните сто години.

Помислете с кого се сблъска богопротивният фашизъм?

Всички знаем - с богопротивния комунизъм!

Така Господ обърна сабите на една лъжа против друга, за да съхрани

човечеството. Но това се случи, защото от началото на този век Христовата

Църква преживя като цяло твърде мощно съживление и много Божии хора

започнаха да надуват тръбите. Видим ефект в света като че ли нямаше, но

я вижте ефекта в духовния свят… Ефектът на тръбата можем да открием и

в поведението на Апостол Павел в един критичен за него момент:

“А когато Павел позна, че едната част (едната сабя на лъжата -

б.а) са садукеи, а другата (сабя на лъжата - б.а.) фарисеи, извика в

синедриона: Братя, аз съм фарисей, син на фарисеи; съдят ме

поради надеждата и учението за възкресението на мъртвите. И

когато рече това, възникна разпра (сабите се насочиха една против

друга - б.а.) между фарисеите и садукеите; и събранието се раздели

(Сатана се раздели сам против себе си - б.а.) Защото садукеите казват,

че няма възкресение, нито ангел, нито дух; а фарисеите признават

и двете. (но не признават Исус като Божий Син - б.а.) И така възникна

голяма глъчка; и някои книжници от фарисеите станаха, та се

препираха…” 99

Виждаме как сабята на фарисеите се обърна срещу садукеите, тоест,

религиозният дух нападна атеистичния, но това стана, защото Павел

засвири с тръбата. Този Христов Апостол прекрасно е познавал силата на

Божието оръжие и начина, по който Бог действа, докато то свири. Тръбата

е велико оръжие, а Истината в нея - смърт за дявола. Истината изпепелява

99 (Деяния 23:6-9)
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храната на лукавия и той остава гладен. А когато останат гладни повече

демони, то настъпва своеобразен духовен канибализъм и те започват да се

самоизяждат. Говорейки за тях, Давид молеше Бога именно за това:

“Нека се връщат вечер, нека вият като кучета, и нека обикалят

града; нека се скитат за храна; и ако не се настанят (в човешките

сърца - б.а.) нека прекарат нощта ненаситени...” 100

От всичко, изложено дотук, разбираме, че ако се покоряваме на

принципите за призвание от Бога, ще сме винаги победители в духовните

битки.

Мантията е не само власт и авторитет!

Тя е духовно познание, което респектира!

Тя е задължение за онзи, който я облича, защото мантия без тръба не

съществува в очите на Господ. Тристата мъже и Гедеон облякоха доспехите

на вярата, но победата им дойде, когато засвириха с тръбите.

Знайте, че ако има нещо, което дяволът да счита за най-голям кошмар

и ужас, това е звукът на тръбата. Звук, който го парализира, паникьосва,

обезсилва, връзва и плаши.

Бъдете тръбачи на Христовото благовестие!

Намерете се в стиха от псалома, който казва:

“Блажени людете, които познават възклицанието на тръбите; те

ходят, Господи, в светлината на Твоето лице. В Твоето име се

радват всеки ден, и с правдата Ти се въздигат; защото Ти си славата

на силата им...” 101

Нека приемем тези чудесни принципи за призвание от Бога и започнем

да работим здраво за тяхното постигане. Това несъмнено ще ни отведе в

победоносен живот за Господ Исус Христос, защото:

“…даровете и призванията от Бога са неотменими…” 102

Бог да ви благослови! Амин и Амин!

100 (Псалом 59:14-15)
101 (Псалом 89:15-16)
102 (Римляни 11:29)
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5. ПРИЦЕЛЪТ НА ЕЛИСЕЙ

(ПОСТОЯНСТВОТО НА ДЪРЗОСТТА)

Избирам личността на този най-велик мъж, като връх на тематичните

разсъждения за усвояване на мантия. В живота на Елисей имаше нещо

особено провокиращо. Това беше неговата Дързост.

Нека сега да ви покажа какво стори Бог, за да събуди тази Дързост у

него. По онова време Божий пророк над Израил беше тесвиецът Илия. Един

ден Всевишният му постави важни задачи, като му каза:

“Иди, върни се по пътя си през пустинята в Дамаск, и когато

пристигнеш помажи Азаила за цар над Сирия; а Ииуя Намесиевия

син помажи за цар над Израиля; и Елисея Сафатовия син, от

Авелмеола, помажи за пророк вместо тебе...” 103

Пророкът изпълни точно Господните думи и намери Божия избраник. В

Библията е отбелязано, че Елисей бе необикновено трудолюбив и упорит

човек, “който ореше с дванадесет двойки волове пред себе си; и сам

той бе с дванадесетата...” 104  Този човек беше направил впечатление на

Господ с усърдието, което проявяваше в работата си. Ето защо първото

нещо, което трябва да притежаваме, за да бъдем забелязани от Исус, е

усърдието. Илия не откри Елисей в кръчмата, но на полето, впрегнал дори

себе си, за да обработва земята. Искам да разсъждаваме върху това, за да

разберем върху какво трябва да сме усърдни, за да бъдем забелязани от

Исус. Някои проявяват усърдие, докато строят вилата си, други – докато

ремонтират автомобила си, трети - докато завършат образованието си.

Толкова много усърдия има и нито едно не е без полза. Но ето, че за

Елисей се казва, че бе открит на полето, където обработваше земята си.

Днес всеки християнин има духовно поле, което трябва да обработва,

за да пожъне своевременно плодовете на своя труд. Това духовно поле е

Евангелието! Спомнете си притчата на Исус за имането, скрито в нивата,

което, като го открие човек, скрива го и отива в радостта си да продаде

103 (3 Царе 19:15-16)
104 (3 Царе 19:19)
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всичко, що има, за да купи оная нива. Елисей не разчиташе само на

воловете си, но и той самият се бе впрегнал с тях, за да бъде трудът му

още по-успешен.

Какво искам да провокирам у вас, наблягайки на този факт?

Вярвам, че ще го проумеете. За някои обработването на полето има

само една трактовка:

“Библията не е за всеки! Има пастори, нека я четат! На мен ми стига

да отида на църква и да ги послушам! Защо трябва да си напрягам ума за

нещо, което и без това ще ми каже пасторът?”

Елисей можеше да постъпи по този калъп. Защо трябваше да се впряга

заедно с вола, щом като волът и сам можеше да изоре? Не! Подобни мисли

нямаше в сърцето на Елисей. И затова Бог го забеляза, защото очите Му

видяха човек, достоен за Словото Му:

“Видял ли си човек трудолюбив в работата си? Той ще стои

пред царе, няма да стои пред неизвестни хора…” 105

Елисей щеше да стои пред царе, а не пред неизвестни хора, защото

Бог беше впечатлен от неговото усърдие, от качествата му. Ние никога

няма да впечатлим Святия Дух, ако ни движи консуматорският подход.

Не бъдете консуматори! Не бъдете християни, които посещават Бога!

Бъдете от онези, които се посвещават на Бога!

Да разчитаме не на пастора си, а на нашето усърдие и желание за

общение със Словото - това значи да покажем, че се отнасяме сериозно

към Святия Дух и желаем да бъдем нещо повече от това, което сме! Самото

послание на Исус - “Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите”

- е достатъчен стимул, за да излезем от обществото на консуматорите в

един живот на превъзходно общение с Помазаника.

Нека да продължа нататък. Какво направи Илия, когато откри Елисей?

Според Господната повеля той трябваше да помаже Елисей за пророк

вместо себе си. Но, преди да бъде помазан, младежът трябваше да бъде

призован за пророк, тоест, по някакъв начин Илия щеше да го привлече

към себе си и да го обучи в познаване на Господните пътища. Какво стори

Илия, та да привлече Елисей? Ето какво:

105 (Притчи 22:29)
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“…и Илия мина към него и хвърли кожуха си към него…” 106

“Кожух ли? Интересно… Как може с кожух човек да бъде привлечен

към призвание от Бога?” - подобна реакция в нас ще бъде напълно

обяснима. Това бе и моята реакция, когато Бог ми откриваше тайната на

Илиевото помазание. Нека да размислим за какъв кожух всъщност става

дума. Ако това беше някакъв обикновен кожух, то подобно действие на

Илия щеше най-малкото да ядоса Елисей. И тогава реакцията на младежа

можеше да бъде следната:

“Хей, страннико! Ти друга работа нямаш ли си? Какво си тръгнал да си

хвърляш кожуха над мене? Аз съм се изпотил от толкова много работа, а ти

искаш и да прегрея ли? Я, я се махай и не ми се пречкай в краката! Не

виждаш ли, че ми изплаши воловете? Махай се, чуваш ли!”

Но подобна реакция в Елисей нямаше, защото по-нататък в “Трета

Книга на Царете” се казва, че:

“…той остави воловете си, та се завтече подир Илия…” 107

Кожухът на пророк Илия беше впечатлил Елисей и затова той не се

поколеба да зареже усърдната си работа и да хукне към пророка. Какъв

тогава беше този кожух? Отговорът е:

Кожухът беше мантия от Всевишния Бог върху духа на Илия!

За да разберем силата на кожуха като мантия, трябва просто да си

отговорим на въпроса каква дреха е кожухът. Знаем, че кожуси хората си

навличат зимно време, в големите студове и виелици, в тежкия климат,

обзел някоя географска ширина. Кожухът на Илия му беше даден от Бога

поради тежкия духовен климат, обзел Израил. Това бяха времената на

чародейката Езавел и нейната власт над израилтяните, времена на гнусно

идолопоклонство, когато имаше многобройни преклонения пред Ваала и

бесовските жертвеници, време на ужас и страх от заблудителните демони.

За да може един пророк на Бога да устои пред този мрак и беззаконие, му

е нужна духовна сила и защита, нужни са му власт и авторитет, с които да

провежда Божията Воля, въпреки съпротивленията на Сатана. Такава

властна и авторитетна дреха беше кожухът на пророк Илия. Ако погледнем

на Новия Завет, ще видим, че и Йоан Кръстителят имаше същата властна
106 (3 Царе 19:19)
107 (3 Царе 19:20)
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дреха, защото Словото отбелязва, че ходеше облечен в “кожени дрехи”.

Защо? Защото предидеше в Духа и Силата на Илия, според пророческото

слово на Архангел Гавриил. Фактът, че Илия хвърли кожуха си върху

Елисей можем да разтълкуваме като разговор между двамата. Разговор, в

който Илия е изявил пред Божия избраник Силата, смисъла и Източника на

своето помазание.

“Искаш ли да се биеш срещу враговете на Израил? Искаш ли

демоните да треперят от присъствието ти? Искаш ли пророците на

Ваала да настръхват от Името на Йеова, твоя Бог? Искаш ли да

изпепелиш авторитета на блудницата Езавел и да унищожиш

нейното влияние над еврейските умове? Ако искаш всичко това,

значи протягаш ръце към моя кожух и Бог ще ти го даде, защото е

избрал подир мене тебе за това дело и призвание…” - такова, най-

вероятно, е било хвърлянето на кожуха от Илия към Елисей. Слушайки

думите на пророка, сърцето на Божия избраник е трепнало доста силно,

защото четем, че младежът реагира моментално:

“А той остави воловете си, та се завтече подир Илия и рече:

Нека целуна, моля, баща си и майка си, и тогава ще те

последвам…” 108

Тази реакция обаче, макар и на пръв поглед правилна и добра, не

удовлетворява Илия. В този миг в сърцето на Елисей има нещо, което не е

от Бога, не влиза в Божията Воля и е в конфликт с нея. Пред Авторитета на

Всевишния се появява друг авторитет - на бащата и майката. Елисей първо

трябва да целуне баща си и майка си и… чак тогава да последва Илия.

Това поразително напомня случая в Евангелието, когато един младеж беше

раздвоен в желанието си веднага да последва Исус или първо да погребе

баща си. Но какво му каза тогава Господ:

“Върви след Мене и остави мъртвите да погребват своите

мъртъвци…” 109

В случая от Евангелието бащата е мъртъв и само останалата почит и

респект въздействат върху волята на младежа, но в ситуацията при Елисей

виждаме един човек, раздвоен и респектиран от два авторитета - на Бог и
108 (3 Царе 19:20)
109 (Матея 8:22)



68

на родителите. Затова думите, с които пророк Илия реагира на Елисеевото

желание, са недвусмислени и много показателни:

“А Илия му каза: Иди, върни се, защото какво съм ти сторил?”
110

Подтекстът на тези думи е строго духовен. В този момент Илия вижда

пред себе си едно духовно дете, колебаещо се дали да скочи в младежката

възраст. Отделете едно дете от майка му и баща му и ще видите с какъв

плач, с какво усилие и категоричност ще потърси отново спокойната сянка

на родителския авторитет.

“Иди, върни се тогава при майка си и баща си! Аз не търся

човешкото ти покорство и не те искам религиозен, защото такива и

без друго ще намеря в изобилие. Ако смяташ, че раздялата ти с

този начин на живот и мислене е огромна загуба за тебе, то иди си!

Аз не те насилвам! Моята власт и сила не са човешки, така че не аз,

но Бог обръща съдбата ти към мене…” - ето такъв е подтекстът в

реакцията на Илия. Това е най-точното отношение, което пророкът трябваше

да прояви към Елисей. Как иначе щеше да събуди ревност за Господа в

сърцето му? Моля ви да разберете, че мантията от Бога изисква да се

покорим само и единствено на Авторитета на Исус Христос.

Не ме интересува колко силно сте обвързани с човеци или какво ще

кажат те за вас! Вярвайте в Словото на Живия Бог, а не в мнението на

Господин Компетентен! В следващият стих вече виждаме духовния скок на

Елисей, неговото духовно възмъжаване:

“И той се върна отподире му, та взе двойката волове и ги закла,

а с приборите на воловете опече месото им, и даде на людете, та

ядоха. Тогава стана, та последва Илия и му слугуваше…” 111

Този Елисей, който се върна подир пророка, вече беше друг Елисей,

осъзнал, че отричайки се от себе си не губи, но печели много повече. До

момента на срещата му с Илия неговите волове бяха всичко, което имаше.

Той работеше с тези волове, изкарваше прехраната си с тях. Но сега

виждаме как Елисей пожертва воловете и нахрани с тях хората около себе

си. Това е вълнуващ момент! Моля ви да го проумеете! Светът винаги ще

110 (3 Царе 19:20)
111 (3 Царе 19:21)
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има нужда от хора с волове. Знаем, че е така! Светът винаги ще има нужда

от човеци, които да творят блага. Но когато Бог има нужда от нас и нашето

покорство, то нека оставим света и последваме Бога, за да видим в живота

си Славата на Исус Христос. Защото със сигурност, Петър и Андрей можеха

да продължат да си ловят риба и да си преживяват от дребничкия бизнес,

но в онзи миг Исус ги призова да станат ловци на човеци. Така разбираме,

че второто условие след усърдието е себеотричането, тоест:

Безусловното покоряване пред Божия призив за нашия живот!

Елисей премахна силата на условностите и тежестта на човешките

авторитети. Ако беше отишъл да се сбогува с баща си и майка си, щеше да

се сбогува и със съдбата, отредена му от Бога. Сърцето му нямаше да

издържи на родителския контрол, тъй като самото то го е пожелало, а

ушите му, най-вероятно, щяха да чуят думи от сорта:

“Елисее, какво ти стана, бе синко? Ти май нещо не си на себе си! От

умората ще да е… Много работиш и трябва малко да си починеш. Тоя Илия

няма да е с всичкия си. Сядай тука и никъде няма да ходиш! Чуй го, моля

ти се, какви му ги наприказвал! Какви хора се навъдиха, брей…” - такъв би

бил евентуалният религиозен предразсъдък в родителите на Елисей. Но

със сигурност той е такъв в онези родители, които нямат вяра в Бога и

контролират децата си.

А сега ни предстои да навлезем в същината на темата. Елисей беше

пред прага на най-великото събитие в своя живот. Той щеше да получи

пророческо помазание от Всевишния. Следвайки пророк Илия и слугувайки

му, Елисей беше разбрал, че предстои особено събитие, каквото не беше

се случвало от времето на Енох, седмият по потомство след Адам. Илия

щеше да се възнесе при Отец, без да види тление. Самият факт, който е

предстоял, несъмнено е будел страхопочитание и силен респект върху

всички, свързани с личността на пророка, а следователно и върху Елисей.

Нужна беше особена сърдечна настройка и състояние на ума, за да се

следва Илия и това беше Дързостта. Пътят на Господния пророк преди

грабването щеше да мине през три места, свързани с върховни изпитания

на вярата - Ветил, Ерихон и Йордан. Места, свързани с вярата на Яков и

Исус Навин, личности, станали духовни стълпове на Израил. (За повече и



70

по-изобилно просветление за тези три места ви препоръчвам да прочетете

другата ми книга - “Късният дъжд и Грабването”)

Пророк Илия виждаше дързостта в сърцето на Елисей, и, за да я

засили, провокира младежа с думите:

“Седи тука, моля, защото Господ ме прати до Ветил...” 112

Това не беше Божия заповед, а молба на Илия, която не целеше да

бъде изпълнена, а напротив - отказана. Думите на пророка бяха проверка

на вяра, тоест, до каква степен се е одързостило сърцето на Божия

избраник. А то наистина беше много дръзновено, защото реакцията на

Елисей беше моментална:

“Заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти,

няма да те оставя…” 113

Нека забележим, че освен в Живота на Господа Елисей се заклева и в

живота на Илиевата душа. Защо? Отговорът е:

Защото в Илиевата душа нямаше друг живот, освен Животът на Господ!

Нужно ли е да задавам въпроса каква беше Илиевата душа? Не беше

ли тя изпълнена до краен предел с мисъл за Господното дело? Хвърляйки

кожуха си към Елисей Илия не разкри ли душата си пред него, своите

вълнения и надежди, своя пророчески опит, своя живот за Всевишния?

Да! Такава бе душата на Илия и Елисей беше дълбоко убеден, че тази

душа ще живее вечно в Господното Присъствие. Той беше следвал тази

душа толкова време и знаеше, че ще я последва докрай. Но изпитанието

на Елисеевата дързост не спираше дотук. То тепърва предстоеше. Когато

двамата слязоха във Ветил, една група ученици на Илия застанаха пред

Елисей и му казаха:

“Знаеш ли, че днес Господ ще ти вземе господаря, който е бил

над тебе?…” 114

Ето този въпрос бе най-сериозното изпитание през дързостта на

Елисей. Пред него беше бариерата на религиозната политика. Не един, а

цяла група ученици на Илия се опитваха да наложат своя авторитет по

112 (IV Царе 2:2)
113 (IV Царе 2:2)
114 (IV Царе 2:3)
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трактовката на грабването. (Интересно защо теолозите винаги са били

най-яростните опоненти на Божиите пророци?)

“Ти може да си ученик на Илия, но и ние сме негови ученици. Каквото

знаеш ти, знаем го и ние. Не досаждай повече на пророк Илия! Не се

опитвай да направиш нещо повече от нас! Няма да успееш! Такава личност

като Илия се ражда само веднъж на хиляда години. Не разбра ли, че

пророкът е уникална личност, а ти, както подочуваме, си се амбицирал да

вземеш кожуха му… Това не е доктринално!“

Кой ли не би се смутил, ако цяла група “духовни авторитети” тръгнат

да го убеждават в тезата на примирението? Елисей не се смути! Неговото

дръзновение беше по-силно от религиозното примирение и страх! Затова и

думите му към пророческите ученици бяха следните:

“А той каза: Да, зная това, мълчете…” 115

Едно от нещата, с които теологията се бие в гърдите, е знанието. Да

знаеш това, да знаеш онова, да знаеш всичко…

Е, и? Елисей им каза да мълчат. Защо?

Защото прицелът в неговото сърце беше не знанието, а познанието.

Знанието не ползва, понеже е кратковременно:

“…знание ли е, ще се прекрати, защото отчасти знаем и отчасти

пророкуваме; но когато дойде съвършеното, това, което е частично,

ще се прекрати...” 116

Елисей се беше устремил към Съвършеното. Той не искаше да слуша

надутото празнословие. “Мълчете!” - сряза той пророческите ученици и

подтекстът на този негов изблик бе настъпателната дързост.

“Защо най-после не замлъкнете? Какво се опитвате да ми

внушите? Изобщо - защо ме измервате със себе си? Аз не се уча от

Илия, но го следвам! Заклех се в Живота на Господа и в живота на

душата на пророка, че няма да го оставя, но ще го последвам

докрай! Така че отхвърлям безполезните ви съвети, ако и за тежест

да си развявате дипломите...”

Ако отворим духовното си зрение и се опитаме да четем зад редовете

на Библията, ще станем свидетели на точно такива диалози, каквито си
115 (IV Царе 2:3)
116 (1 Коринтяни 13:9-10)
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позволявам да пиша в тази книга. В тях може да има известна доза

творческо въображение, но го употребявам, за да стане съдържанието на

тази тема по-достъпно за широк кръг от читатели. Защото ако днес ние

водим дълги дискусии, за да оборим или защитим теза или убеждение, то и

древните са вършили същото, с тази разлика, че техните спорове стоят

запечатани само под едно или две изречения. Останалите се разпечатват с

вяра и просветление от Святия Дух. В противен случай Библията би била

непристъпна крепост за човешкия ум. Главното тук е друго, а именно

третото условие след усърдието и себеотричането:

Да отхвърлим примирението, човешките авторитети и религиозната

политика!

Тези трите са най-страшните бариери пред призванието от Бога, едни

невидими маски на лукавия, целящи да ни накарат да презрем видението

си и съдбата си от Бога. Именно с такава стратегия Сатана действа срещу

Божиите пророци и за неговата стратегия Исус ни предупреди, казвайки:

“Истина ви казвам, че никой пророк не е приет в родината си…”
117

Хората винаги са свикнали да ни измерват по онова, което сме били, а

не по това, което ще бъдем. Такава е човешката логика. Но тази логика

губи давност, защото нашият прицел на вяра е: Ще бъдем! В противовес на

старото: Били сме! Моля ви да запомните:

Ако се покорявате на това, което сте били, ние никога няма да станете

онова, което ще бъдете, тоест, ако харесвате старите си дрехи и детската

духовна възраст, вие никога няма да се превърнете в младежи с мантии!

За Елисей кожухът на пророк Илия бе по-притегателен от мнението на

двадесет или петдесет пророчески ученици. И тази негова позиция беше

твърде скъпоценна в очите на Господ, защото след като двамата с Илия

преминаха по сухо река Йордан (вече знаем защо “по сухо” - б.а.) дойде

и надеждата за голяма награда пред Елисей:

“И когато преминаха Илия каза на Елисей: Искай какво да ти

сторя, преди да бъда отнет от тебе. И рече Елисей: Моля, нека бъде

в мене двоен дял от духа ти. А той рече: Мъчно нещо поиска ти; но

117 (Лука 4:24)
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ако ме видиш, когато ме отнемат от тебе, ще ти бъде така; но ако

не, не ще бъде...” 118

Ето го върхът в Дързостта на Елисей!

Той не поиска обикновен, но двоен дял от духа на Илия. Не само

кожухът, тоест, властта и помазанието от Бога, но и вярата на Илия, тоест,

достъпът до тази власт и помазание. Защото в Илиевия дух наистина се

съвместяваха два дяла. Първият дял - вяра в Бога. Вторият - вяра от Бога.

Казано по-простичко - не само Илия вярваше в Бога, но и Бог вярваше в

Илия и благоволеше в делата и словата му. Всичко това поиска Елисей от

пророка, за да изтръгне от сърцето му искреното учудване:

“Мъчно нещо поиска ти…”

Всъщност - Елисей поиска не само власт, но и сила, за да я

упражнява. Той желаеше кожухът на Илия да бъде съразмерен на вярата

му, да го опази и така да възвеличи Господа със служението си. Оттук

извеждам и четвъртото условие за получаване на мантия:

Вярата ни в Исус Христос да бъде съразмерна на мантията от Небето!

Искам внимателно да разберете това, защото Бог има ненарушими

принципи на Волята Си. И не винаги, когато поискаме нещо от Него, ще

сме способни да го задържим и оправдаем. Словото предупреждава за това

с думите:

“Горко ти земьо, когато царят ти е дете…” 119

Какво значи да сме деца и да поискаме кожух, като този на пророк

Илия? Нищо повече от това, че товарът на такъв кожух просто ще ни

смачка, защото ние не бихме имали силата да го носим. И какво значи да

сме деца и да поискаме от Бога царска мантия? Нищо повече от това, че

ще преживеем провалът на Саул, който беше цар не по Волята на Бога, а

по волята на Израил, който отхвърли съдиите и искаше непременно да има

цар. Бог не иска това да се случва с нас и затова Словото Му е оставило

тези убедителни примери на спечелване на мантия, а не просто нейното

изискване. Затова ви моля да живеете само онова, което е съразмерно на

вярата ви. Словото ни учи, че човешките сърца са като съдове, които Бог

пълни със Своето Свято Присъствие. Ако, образно казано, аз съм съд, имащ
118 (IV Царе 2:9-10)
119 (Еклесиаст 10:16)
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вместимост от два литра, то и вярата ми ще стига до двата литра. Бог е

определил такава вместимост на моето сърце и аз съм Му благодарен за

това. Неговата Воля ще бъде съобразна на моята вместимост!

Една от чудесните думи в Стария Завет е еврейска и означава

“шалом”, което ще рече “мир”, но в дълбокото си значение тя се разширява

в смисъл на “пълнота”. Това иска да ни даде Исус – пълнота. Защото Бог ми

каза съвсем категорично:

“Аз не благоволя в големи или малки съдове! Аз благоволя в

пълните съдове!”

Независимо какви съдове сме, по-важно е за нас да сме пълни и така

да преживяваме “шалом”. Но ако ние, бидейки съдове от два литра,

поискаме осем или десет, това наше желание вече няма да продиктувано

от Дързост, а от високоумие или свръхдуховност. Затова нека запомним:

Ние ще бъдем не това, което искаме, а което Бог е видял, че ще

бъдем!

Тенденциите на духовния ни прицел трябва да бъдат съобразени с

Божията Воля. Апостол Павел казва в тази връзка:

“Всички апостоли ли са? Всички пророци ли са? Всички учители

ли са? Всички вършат ли велики дела? Всички имат ли изцелителни

дарби? Всички говорят ли езици? Всички тълкуват ли?” 120

Не можем да дадем утвърдителен отговор на Апостолските въпроси, но

и целта им е именно такава, за да се предаваме на смирение и мъдрост.

Ето че стигам до важния въпрос какво трябва да правим, за да падне

върху нас мантия от Небето. Пророк Илия не каза на Елисей, че желанието

му е невъзможно или недоктринално, но че е мъчно нещо. Мъчнотия, която

Илия доразви с думите:

 “Ако ме видиш, когато ме отнемат от тебе, ще ти бъде така, но

ако не, не ще бъде…”

Най-трудният и най-велик момент в живота на Елисей беше настъпил.

След като месеци наред неотклонно бе следвал Илия и му бе прислужвал,

идваше мигът, когато пророкът щеше да напусне материалния свят. Всички

свои надежди и очаквания Елисей трябваше да концентрира в особен

120 (1 Коринтяни 12:29-30)
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духовен поглед, толкова съсредоточен, че да види как Илия бива грабнат

от Бога. За да разберем този поглед е нужно да си зададем въпросите:

Какво виждаше Елисей в личността на пророк Илия през всички тези

месеци на неотклонно следване? Човекът Илия или Бога в този човек?

Физическото или духовното му обаяние и излъчване? Кожухът или оня,

който е под него?

Спомняме си, че Илия привлече Елисей не чрез себе си, а чрез

кожуха, който хвърли върху него. Така че тези пророчески думи на Илия

крият в себе си чудно разковниче. Илия знаеше, че е възможно препъване

или смущение в ума на Елисей след грабването. Затова го предупреди, че

не неговата личност, а Богът в тази личност трябва да бъде прицел на

сърдечното му упование. Дълбокият подтекст на Илиевите думи бе този:

“Елисее, ако продължиш да вярваш неизменно във видението,

което ти дадох и поради което ме последва, дори и да ме отнемат от

тебе, ще имаш кожуха ми, моята мантия от Небето. Аз отивам при

Отец и твоята вяра е тази, която, концентрирана върху видението,

ще свали Божието помазание върху теб. Ти последва не човека, но

Божието Свято Присъствие в мен, така че не бива да те смущава

изчезването ми от материалния свят, докато силно вярваш и

виждаш в сърцето си това, за което Бог те е посочил и призовал…”

Така извеждам и петото условие за усвояване на мантия:

Непоклатима вяра във видението от Бога, свързано с Волята Му за

нашите мантии!

Пророк Илия беше успял да изгради у своя последовател правилно

отношение към себе си и към Бога. Затова и Елисей не се подхлъзна като

учениците му, защото следваше не човекът Илия, а Богът в този човек.

Елисей имаше Божието виждане за нещата и затова бе възнаграден по

достоен начин:

“И докато те още ходеха и се разговаряха, ето, огнена

колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг; и Илия

възлезе с вихрушка на небето. А Елисей, като гледаше, извика:

Татко мой, татко мой, колесницата Израилева и конница негова! И

не го видя вече. И хвана дрехите си, та ги разкъса на две части. И
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като вдигна кожуха на Илия, който падна от него, върна се и

застана на брега на Йордан…” 121

Ето това е действие на вяра! Вяра, която усвоява мантия!

Елисей знаеше към Кого да извика. Знаеше Кой ще свали кожуха на

Илия върху него. Ако беше следвал човешкото в пророк Илия, реакцията

му щеше да е коренно различна:

“Илия, Илия, къде изчезна бе, човек? Сбогом, сбогом! Край, свърши

се!”

Но Елисей призова Всемогъщия Бог Отец. “Татко мой!” - извика той.

Спрете тук!

Помислете и ако трябва отново прочетете цялата предишна страница.

Това е начинът да усвоим мантия от Небето. Няма значение, че до нас няма

да е с физично присъствие пророк Илия или който и да било Божий слуга.

По-важното е да усетим духовното му присъствие, защото то ще излиза от

Библията, като невидимо докосване, за да запали сърцата на онези, които

търсят Славата на Бога ревностно и с цялото си сърце.

Единственият начин да получим мантия от Бога е да заживеем като

последователи на Христос в личността на онзи Божий слуга, който Святият

Дух ни е посочил в Словото Си! И когато неговото служение стане реално

пред очите ни и ние го пожелаем с цялото си сърце, просто да извикаме

така, както извика Елисей:

“Всемогъщи Отче! Аз заставам пред Теб и Те моля в Името на

Исус да ми дадеш привилегията да бъда Твой служител с мантия! Аз

желая върху мен да дойде духът и силата на Твоя служител, който

така силно развълнува сърцето ми, че желая неговата мантия от

цялото си сърце и с всичкия си дух…”

Бъдете сигурни, че ако сте извървели и издържали проверката си на

вяра, ще получите Небесна мантия. Ако не сте - продължавайте да викате

към Бога, защото Той наистина е толкова верен на Словото Си. Виждаме

как Елисей получи своята мантия. Кожухът на пророк Илия падна върху

него. Но това не беше всичко, защото преди да облече кожуха, Елисей

121 (IV Царе 2:11-13)
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изпълни последното условие за получаване на мантия. В стиха е записано,

че той хвана дрехите си, та ги разкъса на две части.

Защо постъпи така?

Аз вече говорих по този въпрос, но сега отново ще го припомня. Става

дума за това, че за да облечем мантията си, ние трябва да съблечем

дрехите на духовното ни детство. Елисей не просто съблече дрехата си.

Нещо повече - той я разкъса…

Защо я разкъса?

Естествено - за да не става повече за обличане. Това бе начинът

кожухът на пророк Илия да остане върху него. Това е последното шесто

условие за усвояване на мантия - събличането на детската духовна дреха.

Но в края на тази тема искам да прибавя още едно условие, което нарочно

не включвам към шестте, тъй като цялата тема беше прорязана от него,

понеже то ги споява и е техният вечен двигател. Седмото условие е

дързостта и нейното постоянно упражняване в живота ни на вяра. Нямаме

ли дързост, рискуваме да останем в категорията на зрителите и учениците,

шепотниците, коментаторите и теолозите. Елисей грабна своята мантия

пред очите на Илиевите ученици, които дори след това Небесно знамение

потърсиха човешката си логика в човешката си теология, и, като проявиха

страх и неверие, казаха на Елисей:

“Ето сега между слугите ти има петдесет силни мъже; нека

отидат, молим, да потърсят господаря ти, да не би да го е вдигнал

Господния Дух и да го е хвърлил в някое бърдо или в някоя

долина…” 122

Звучи смешно, нали?

Но какви други думи да се намерят в устата на хора, които не са

осъзнали, че не Илия, а те са хвърлените в бърдата и долините на светския

дух и именно затова Бог не благоволи в учебните усилия на пророк Илия,

но намери мъж по сърцето Си.

Нека бъдем вдъхновени от Елисей!

Нека неговата Дързост намери място в сърцата ни!

122 (IV Царе 2:16)



78

Защото именно Дръзновението е силата, с която ще разбием

религиозните съпротивления срещу нашето призвание и избиране от Исус.

Защото пътят към Престола на Божията Благодат е белязан именно с това

духовно качество:

“Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на

благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която

да помага благовременно...” 123

Нека Исус Христос ни дари с онова царствено величие, което дава

обличането в Духа и Силата на великите Божии пророци. Амин и Амин!

123 (Евреи 4:16)
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6. ХОДАТАЙСТВОТО НА НЕЕМИЯ

(МАНТИЯТА КАТО ДУХОВНО ВЪЗКРЕСЕНИЕ)

С тази тема навлизам в още по-дълбоко познаване на Божията Воля,

свързана с мантиите. Чудесно е, когато се стремим да получим мантия. Но

истински превъзходно е да използваме мантията за пълното утвърждаване

на Божиите планове. В Свещеното Писание има много образи на Божии

хора, оставили своя пример като светъл лъч, който да бъде следван. Но

имайки предвид духовните реалности, които днес ни заобикалят, Бог

отвори очите ми за един Свой слуга, който имаше една от най-властните

мантии в духовния свят – мантията на духовното възкресение. Този Божий

слуга бе Неемия. Животът на този човек има с какво да ни вълнува, защото

ситуацията, в която живеем, напълно напомня някогашното състояние на

Израил. Тогава стените на Ерусалим бяха съборени. Хората бяха в плен на

тежка депресия и никой не можеше дори да помисли, че би било възможно

възстановяването на града и стените му.

Дяволът никога не е бил толкова успешен против църквите, колкото в

това последно време. За неговата активност Исус предупреди, като каза:

“Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на

мнозинството ще охладнее…” 124

Не е ли много страшно това предупреждение? Какво значи любовта на

мнозинството да охладнее? Кои са призвани да показват Божията Любов?

Не са ли това вярващите? И как да разбираме това, че любовта на мнозина

е охладняла? Именно като предупреждение, че на много места стените на

Божия Храм са съборени и всред вярващите духат всякакви ветрове на

дявола. Значи проблемът, който стои днес пред Църквата е този - има ли

Църквата здрави стени? Защото здравата стена ще ни защити от всеки

вятър, от всеки враг, от всяка коварна стрела. Но ако стените са съборени,

то можем да очакваме на такова място не просто запустение, но пълно

разрушение. Тогава лисици ще се разхождат по развалините, а ние ще се

чудим как Божият Храм изгуби якостта си и целостта си.

124 (Матея 24:12)
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Мислите ли, че Бог не вижда тази опасна тенденция всред хората Си?

И няма ли Той да реагира адекватно на активността на дявола?

Тази тема ще ни разкрие именно Божия отговор спрямо усилията на

тъмнината. Бог има нужда от нашите верни сърца и аз моля да проумеете

това. Неслучайно Исус казваше, че ако някой иска да Го последва, то

трябва да вдигне кръста си и да се отрече от себе си. Но да вдигнем кръста

си - това не значи ли да поемем духовна отговорност за състоянието на

църквата, която посещаваме, за духовното утвърждаване на братята и

сестрите, с които общуваме? Не значи ли да ни боли, когато виждаме как

Святото място на Бога се тъпче от светски ботуши? Ето в това отношение

Неемия имаше не просто власт от Бога, но превъзходна мантия на духовно

възкресение. Днес тщеславието на светския дух в църквите е направило

така, щото мнозина се срамуват да признаят, че църквата им се нуждае от

духовно Възкресение. Те заменят думата “Възкресение” с по-безобидната –

съживление. Нека обаче ви кажа, че пътят на съживлението никога не

може да бъде сравнен с пътя на Възкресението. Защо? Отговорът е:

Защото след съживлението при мнозина отново идва замъртвяване,

докато при Възкресението Църквата отива да живее с Христос в небесни

места! Христос не преживя съживление в гроба. Той възкръсна!

Възкресенската Сила на Святия Дух е не просто изпълване с Вечния

Живот на Бога. Тя е стопроцентова гаранция, че ние никога повече няма

духовно да умрем! Защото Исус казва:

“Моите овце слушат Гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват.

И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой

няма да ги грабне от ръката Ми…” 125

Ако Господ казва, че ни е дал Вечния Живот и никой от нас няма да

загине, то как мнозина християни умират от задушаващата прегръдка на

света? Получавали ли са те Вечния Живот? Вечният Живот затова е вечен,

понеже никога не престава да пулсира в сърцата на Божиите поклонници.

Какво е тогава това съживление, което така масово се експлоатира в

проповедите и в поученията на мнозина? Отговорът се крие в това, че

мнозина живеят с 50 % от Евангелието. Тяхната вяра стига само дотам,

125 (Йоан 10:27-28)
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щото да последват Христос до Голготския кръст. Но когато трябва да

разпънат помислите си и душите си в пълно себеотричане на Исус, те бягат

от това призвание и остават като зрители пред Кръста. Какво се получава

тогава с тях? Нищо повече от това, че Вечният Живот на Исус за тях е

просто един мираж. Такива хора лесно биват поглъщани от света и дявола,

понеже не са преживяли духовно Възкресение. Тогава се налага Бог да ги

посещава със Свои служители, които отново да върнат Присъствието на

Святия Дух в събранията им. Резултат - църквите преживяват съживление.

Но кой от тях разбира, че:

Съживлението от Бога иде, за да ни даде сила, така щото да извървим

пътя до духовното Възкресение!

Изобщо, моля ви да разграничим тези две понятия, за да разберем

тази тема. Запомнете следващите две изречения:

Съживлението - това е Божието Присъствие в нас!

Възкресението - това е нашето присъствие в Бога!

Къде е разликата? Разликата е там, че в единия случай Бог слиза при

нас, а в другия случай – ние отиваме при Бога. В единия случай ни

докосва Божията Милост, а в другия случай ни съпътства Божията Слава.

Защото за Съвършените служители на Бога е записано:

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

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

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

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

пред Бога в Сион…” 126

Какво значи да отиваме от сила в сила? Какво значи да се явим пред

Бога в Сион? Това е просто духовната илюстрация на това да преживеем

духовно Възкресение и да тръгнем по стъпките на Христос след Голгота.

Помислете върху думите на Апостол Павел:

“И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това,

което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога...” 127

Виждаме ли как Христовият Апостол ни насърчава да ходим с Христос

в Небесни места? Само че това ходене не става със съживление, а само и
126 (Псалом 84:5-7)
127 (Колосяни 3:1)
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единствено след духовно възкресение. “Ако сте били възкресени…” -

говори Павел. Само че мнозина просто не могат да се огледат в този стих,

защото той е много висок. В него има такъв божествен критерий, които в

много църкви дори е немислим. Затова вярващите в такива църкви с

гордост четат друг стих, свързан този път със съживлението:

“И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления

и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят,

по княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в

синовете на непокорството; между които и ние всички сме живели

някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на

плътта и на помислите, и по естество сме били чеда на гнева, както

и другите. Бог обаче, Който е богат с милост, поради голямата

любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез

престъпленията си, съживи ни заедно с Христа…” 128

Няма нищо по-тъжно от това да се чете повърхностно Божието Слово.

Защото този стих, който цитирах, наистина говори за съживлението, дошло

чрез Божията Милост. Само че Павел продължава, за да покаже, че след

Божията Милост следва Божията Воля. Това вече се открива в следващия

стих от “Ефесяни”:

“…и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни

места, в Христа Исуса…” 129

Убеждавате ли се, че първо е съживлението, а след това – духовното

Възкресение? Убеждавате ли се, че църкви, които отчаяно се нуждаят от

съживление, колко по-малко ще са вкусвали от духовното Възкресение?

Защото никога Възкресението не може да дойде преди съживлението.

Бог първо ни съживява и ни показва пътя към Голготския кръст. А

когато ние извървим този път, Той извършва в нас и духовно възкресение.

Затова запомнете:

Съживлението идва там, където е имало смърт от дявола!

Възкресението идва там, където е имало смърт по Бога!

Давам ви тези основни библейски истини, за да разберете колко

коренно различни са съживлението и Възкресението. Само така ще ни
128 (Ефесяни 2:1-4)
129 (Ефесяни 2:6)
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стане ясна мантията на Неемия. Ние трябва да превърнем съживлението от

покрив в основа на Църквата. Защото мнозина ще бързат да ни кажат, че

щом църквата им е преживяла съживление, то в отношенията с Бога всичко

е наред. Да, но не е! Защо? Защото дяволът е много близо! Той ясно вижда

кои са съживените и кои са духовно възкресените. Над последните той

няма никаква власт, защото го спира Кръстът на Голгота. Зад Кръста той не

може да припари, защото там се реализира неговото пълно съкрушаване и

побеждаване. Докато тези, които са преживели съживление, но не го

превръщат в трамплин към духовното Възкресение, твърде скоро попадат

отново под прицела на дявола и след известно време се нуждаят от ново

съживление. А след него трето, четвърто, пето. Запомнете и това, че:

Животът след съживлението струва повече от съживлението!

Не бъдете от онези харизматици, които са се специализирали да си

колекционират различни движения на Святия Дух и след това да ги

сравняват и преброяват колко съживления са преживели. Защото Църквата

е призвана да търси Христос, а не Христос да търси Църквата!

Всяко съживление е било недвусмислено свидетелство, че Бог търси

път към нас и ни вика при Себе Си. Но онези, които искат да видят Царя на

царете във всичката Му Слава трябва да се приготвят да минат през онзи

етап от пътя на Исус, който започна от Гетсимания, мина през разпъването

на Голготския Кръст, стигна до пълна победа над силите на ада и намери

Възкресението. Няма лесни формули за извървяването на този път, но

затова пък има превъзходна мантия на един Божий служител, за когото ще

ви говоря сега.

Когато чуем името на Неемия, ние свързваме това име с призванието

на един Божий служител, които имаше ревността и Силата да възстанови

стените на Божия град Ерусалим, като с личния си пример възвърна

чистата вяра на Израил в Бога.

Първото, което искам да знаем за този човек, е това, че той имаше

сърце за Бога. Сърце, което да улови всичките Божии мисли и Лични

намерения. Сърце, което да застане пред Всевишния Бог и да изпроси

Милостта Му. Ето какво чета за Неемия:
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“В месец Халев, в дванадесетата година, когато бях в столицата

Суса, един от братята ми Ананий, дойде в Юда, той и някои други; и

попитах ги за избавените юдеи оцелели от плена, и за Ерусалим. И

те ми рекоха: Останалите, които оцеляха от плена в тамошната

област, са в голямо тегло и укор; и стената на Ерусалим е съборена,

и портите му са изгорени с огън. А когато чух тия думи, седнах, та

плаках и тъжех няколко дни; и постих и се молих пред Небесния

Отец...” 130

Едно от нещата, които Бог ще даде на всеки Свой служител, желаещ

мантията на Неемия, е ходатайствен дух. Бог има нужда от ходатаи. Днес

Той се нуждае от тях повече от всякога. Да бъдем ходатаи е нещо повече

от това да понесем нечий товар, болка или страдание. Когато аз молих Бог

да ми разкрие Съвършената Си Воля за ходатаите, Той ми каза:

“Има нещо в Мен, против което Аз никога не мога да се обърна,

колкото и справедливият Ми Съд и чувства да Ме ръководят във

вземането на решения. И това е Сърцето Ми! Малцина са влизали в

Сърцето Ми! Малцина са обръщали Сърцето Ми. Но онзи, който

успее да влезе в него, става ходатай по Съвършената Ми Воля…”

Разбираме ли, че всяко нещо, което се случва на света, е заповядано

от Бог. Той го е видял преди дявола. Осъждение или проклетия, запустение

или изобличение - всичко това е заповядано от Всемогъщия. Има закони в

духовния свят, които са ненарушими. Така, както нашата планета се върти

винаги в една и съща посока и не е възможно да спрем въртенето й, така и

онези, които живеят на нея, се въртят заедно с нея в заповяданата посока.

Има обаче един начин да променим хода на събитията и обстоятелствата. И

този начин е ходатайството. Какво представлява ходатайството? Нищо

повече от това да застанем между Небето и земята и да просим Божията

Милост. Казвам “между Небето и земята”, защото ако сме на земята, то

просто ще се въртим заедно с нея в заповяданата посока и ще бъдем по-

скоро свидетели и регистратори на събитията, отколкото техни режисьори.

Неемия виждаше какво е състоянието на Ерусалим. Той усети в сърцето си

130 (Неемия 1:1-4)
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мъката и скръбта на Бога и затова се извиси и застана в ходатайство за

Израил. Това е първото качество на мантията на духовното възкресение.

Да бъдеш ходатай - това значи да умреш за себе си и да възкръснеш

духовно за онези, които имат нужда от Бога!

Когато Бог погледне на сърцето на един ходатай, Той трябва да види

там Себе Си. Неемия беше умрял за себе си. Той имаше прекрасна служба

и беше на почит пред цар Артаксеркс. Но виждате ли, Неемия се отказа да

се радва на собственото си благополучие. Той заплака пред Бог и постеше

и се молеше за Божията Милост. От кого се беше вдъхновил Неемия? Кой

го одързости, за да застане в пролома? Помним ли от Библията онзи миг,

когато Бог реши да унищожи Израил, а Моисей да направи родоначалник

на нов народ? Какви думи каза Бог на пророка Си? Нека ги прочета:

“Видях тия люде, и, ето, коравовратни люде са; сега, прочее,

остави Ме, за да пламне гневът Ми против тях и да ги изтребя; а

тебе ще направя велик народ…” 131

Можеше ли Бог да лъже Моисей относно намеренията Си? Разбира се,

че не! Бог беше готов да унищожи Израил и да Си създаде нов народ,

както и заяви на пророка. Да но нещо Му пречеше! Нещо връзваше ръцете

на Йеова. Нещо караше Бог да казва на Моисей: “Остави Ме!” И това

беше ходатайството на Моисей. Моисей стоеше в пролома между Небето и

земята, така щото ако Бог се прицелеше, за да удари и унищожи, щеше

първо да убие Собствения си пророк. Някой може да смята, че Моисей в

този случай преминаваше в някакъв бунт против Божията Воля, но по-

скоро приемете Истината, че той стоеше в Сърцето на Всемогъщия. Той

познаваше това Сърце. Той знаеше, че докато обича Израил с Неговата

Любов и докато Му прощава с Неговата Милост то и народът ще бъде

съхранен. Вижте колко е категоричен псаломът:

“Затова Той каза, че ще ги изтреби; само че избраният Му

Моисей застана пред Него в пролома, за да отвърне гнева Му, да не

би да ги погуби…” 132

Днес повечето от нас предпочитат другата крайност - да ускорят

изпълнението на Божия Гняв, вместо да го задържат. Те не познават
131 (Изход 32:9-10)
132 (Псалом 106:23)
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Сърцето на Бога. Те просто са на земята и се въртят заедно с нея. Но нека

сега отново се върна на Неемия. Този Божий мъж имаше не просто

ходатайствен дух. Той знаеше какво да иска от Бога. Не можем просто да

кажем на Бог да извърши нещо, ако самите ние не сме разбрали къде и

какъв е проблемът. Така просто няма да платим нужната цена за Божията

намеса. Нека сега да видим върху кои Божии думи Неемия възбуждаше

ревността на Всевишния:

“Спомни си, моля Ти се, словото, което си заповядал на слугата

Си Моисея, като си рекъл: Ако престъпите, Аз ще ви разпръсна

между племената; но ако се обърнете към Мене, и пазите

заповедите Ми и ги вършите, то даже ако има от вас изхвърлени до

краищата на небесата, и оттам ще ги събера, и ще ги доведа на

мястото, което избрах, за да настаня там Името Си…” 133

Забележете, че Бог би възвърнал при Себе Си дори ония, които са

изхвърлени до “краищата на небесата”. Тук някой много би се смутил и

дори би се опитал да прави забележка, че е по-правилно да се каже “до

краищата на земята”, но такъв само още веднъж ще докаже, че не

познава Божието Слово. Защото “краищата на небесата”, за които

Неемия споменава в молитвата си, са не нещо друго, но властта на

религиозния дух, властта на началствата и властите на нечестието в

небесните места. Никога Божият народ не е имал по-жесток противник от

религиозния дух на дявола. И никога не е имало по-голяма депресия върху

Божиите люде от депресията на религията и укора на съборения Храм на

Истината. Ето в това отношение ходатайството се проявява не просто като

застъпничество, но като вик към Бога.

Вик за духовно възкресение!

Вик за освобождение на пленниците по краищата на небесата!

Искам да знаете, че там, където са съборени стените на Божия Храм,

непременно е дошла властта на религиозния дух. Но Слава на Бога, защото

Той е силен да освободи и събере при Себе Си дори онези, които са

пленници на религиозно-демоничната власт. А сега нека да обърнем тези

думи в контекста на днешните духовни реалности и ще се убедим, че

133 (Неемия 1:8-9)
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мантията на Неемия е не просто добра препоръка, но изискване от Бога,

без което никоя нация няма да преживее Божиите благословения и

последното изливане на Духа. Мнозина няма изобщо да си правят труда да

облекат мантията на Неемия. Те са свикнали и така. Голяма работа, че

религиозният дух е превзел дори и държавата, след като всяко дело на

държавниците се подпечатва и от поднебесните сили на Злото. Но виждате

ли, Неемия имаше едно по-дълбоко виждане и призвание. Той искаше

духовно възкресение не просто за Божия Храм, но за народа си. А за

такова виждане и призвание човек наистина трябва да се отрече от личния

комфорт и духовно безразличие. Няма нищо по-страшно от църква, в която

вярващите са се превърнали в самодоволни консуматори на светско

тщеславие. Такива хора никога няма да получат духовните качества на

Неемия. А в него наистина заблестява едно качество, едно призвание,

което може да бъде разбрано само, ако сме движени от Святия Дух. Вижте

какви думи заявява Неемия за себе си:

“…(Защото аз бях виночерпец на царя)…” 134

Някой би помислил, че Неемия просто хвали службата си пред цар

Артаксеркс. Ами толкова му е вярата, толкова е и разбирането му. Изобщо

разберете, че вярата отговаря на нашето потапяне в дълбочините на Бога.

Защото, ако и Неемия да имаше земна служба, сърцето му изобщо не беше

в тази служба. А цялата книга “Неемия” разкрива не земната кариера на

някакъв израилтянин, но духовното израстване на Божий служител. Ето

защо нека се откажем от впечатленията, които плътският ум бърза да

наложи в сърцата ни и да видим духовното в изповедта на Неемия. А то е

такова, че Неемия наистина беше виночерпец на Царя.

Това е второто качество на мантията на духовното възкресение:

Духовният възкресител винаги е виночерпец на Царя!

Нека разкрия това пред вас. В дълбокия си духовен смисъл виното

отговаря на учение, което променя сърцата и ги прави съгласни с неговия

прицел. Бог винаги е копнеел да Свои виночерпци. Бог е жаден за виното,

което е положил в сърцата ни. Но колко от нас са способни да задоволят

Божията жажда? Колко от нас са способни да принасят плод на искрени

134 (Неемия 1:11)
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устни към Бога, като най-висша изява на Неговия Свят Дух в сърцата ни?

Изобщо, когато Библията ни говори на много места за вино и масло, мед и

жито, не си представяйте, че Божието изобилие е най-вече един пълен

супермаркет с храна за плътския стомах. Защото зад тези думи се крият

духовни символи, показващи различни проявления на Божията Благодат.

Нека ви убедя в това с поглед към един Божий слуга, над когото беше

надвиснала духовната смърт. Това бе праведният Йов. Ето каква изповед

направи той в един момент:

“Духът ми чезне, дните ми гаснат, мене вече гробът чака...” 135

Когато чезне духът и дните гаснат, то значи, че има проблем. И този

проблем е във връзката със Святия Дух. Йов имаше този проблем, защото

бе духовно изнемощял от изпитанието, наложено му от Всевишния. Но

верен беше Бог, Който заедно с изпитанието даде и изходен път. И за

изявата на този път Бог изпрати служителя Си Елиу. Елиу беше в пълния

смисъл на думата духовен възкресител. Думите му показват, че той беше

виночерпец на Царя:

“Защото съм пълен с думи; Духът в мене дълбоко ме притиска.

Ето коремът ми е като вино неотворено. Близо е да се разпукне

като нови мехове. Ще проговоря, за да ми стане леко; ще отворя

устните си и ще отговоря…” 136

Когато Святият Дух ни изпълни и притиска, то тогава Божието вино е

дълбоко в духа ни. Именно тогава Бог очаква да бъдем Негови виночерпци.

Разбираме ли колко е важна обратната връзка с Бога? Разбираме ли,

че Неговата Благодат търси изява в устните ни? Какво друго да е една

ходатайствена молитва, освен изливане на чашите на нашите сърца пред

Бога? Няма по-голяма наслада за Бога от тази - отново да приеме в

Сърцето Си това, което Той е излял към нас. Да задоволим Божията жажда

- това значи да се намерим в най-съвършеното очакване на Царя на

царете. Защото, обръщайки се към Апостолите Си по време на Пасхата,

Исус наля вино в чашата и каза:

135 (Йов 17:1)
136 (Йов 32:18-20)
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“Истина ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата до

оня ден, когато ще го пия нов в Божието царство...” 137

Исус обеща, че отново ще пие от Плода на Лозата, но този път Плодът

ще бъде нов, тоест, виното няма да е просто вино, но съвършена изява на

Учението на Христос в сърцата ни!

Днес Исус е в Небето, но Той копнее да пие Своето Си вино. И кои ще

са онези, които ще отговорят на Христовата жажда? Няма ли това да са

Съвършените служители, онези, които са сложили върху духа си мантията

на Неемия, за да бъдат виночерпци на Царя?

Искам добре да разбирате, че основната причина Бог да отговори на

очакването на Неемия бе тази, че от сърцето на този Божий служител към

Небето започна да изтича Божията Любов и състрадание. Вижте как се

молеше Неемия:

“Моля Ти се, Господи, да бъде ухото Ти внимателно към

молитвата на слугата Ти, и към молитвите на слугите Ти, които

обичат да се боят от Името Ти, и направи да благоуспее, моля Ти се,

слугата Ти днес…” 138

Всички ние бихме искали Бог да внимава, когато Му говорим. Да

остави всичките Си дела и ангажименти и да приклони ухото Си към

молитвата ни. Но колко от нас разбират, че Бог никога не може да слуша

нищо друго, освен Собствения Си Глас! Никой друг глас не достига при

Бога, освен Неговият Собствен. Какво означава това ли? Ето какво:

Апостол Павел говори за ролята на Святия Дух при нашето общение с

Небесния Отец, като казва:

“Така също и Духът ни помага в нашата немощ; понеже не

знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в

нашите неизговорими стенания…” 139

Виждате ли как Словото категорично казва, че не знаем как да се

молим? Защо не знаем?

Просто защото молитвата трябва да е Съвършено отражение на

духовното ни състояние, на духовното ни очакване и вяра.

137 (Марк 14:25)
138 (Неемия 1:11)
139 (Римляни 8:26)
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А можем ли да ги видим всички тези неща вътре в нас?

Нека отново Елиу да покаже причината за нашата невъзможност да се

молим:

“Научи ни що да Му кажем, защото поради невежество

(тъмнината) ние не можем да наредим думите си. Ще Му се извести

ли, че желая да говоря, като зная, че ако продума човек

непременно ще бъде погълнат...” 140

Какво тогава да направим, за да не бъдем погълнати? Ето какво - да

бъдем виночерпци на Царя, тоест, от устните ни да излизат само плодовете

на Неговия Дух. Така продължава и Апостол Павел в “Римляни”:

“…а тоя, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа,

защото той ходатайства за светиите по Божията воля...” 141

Неслучайно разгръщам толкова нашироко тази тема. Понеже мантията

на Неемия е изтъкана именно от ходатайствен дух и Сила. Не съумеем ли

да разберем, че Бог Святи Дух е вдъхновител на Съвършената молитва,

ние няма и да бъдем утвърдени като ходатаи на Божия народ.

Нека да продължа отново с Неемия. Той беше не само ходатай на Бога,

но и велик стратег. Нужна е стратегия, тоест, правилно разполагане на

приоритетите във времето. Когато стената на Божия Храм е съборена, то

трябва да оставим всичко друго и да мислим единствено за възстановяване

на тази стена. За съжаление много пастори нямат виждането на Неемия, за

да го употребят във възстановяването на стената. Когато църквата ни е с

паднали стени и вярващите са деца, блъскани и завличани от всеки вятър

на учение, то трябва сериозно да се замислим не върху последствията, а

върху причинителят на това зло. Исус ни остави Словото Си с една повеля:

“Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка

твар…” 142

Така мнозина решават, че това е най-важната работа за Бог и почват

да я вършат. Образно казано, започват да сеят Словото. И тогава Божият

Храм се пълни с новоповярвали души. Но кажете ми - какво ще стане с

тези души, когато ги лъхнат ветровете, поради падналите стени? Ще ги

140 (Йов 37:19-20)
141 (Римляни 8:27)
142 (Марк 16:15)
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ползва ли благовестието? Какво значи да събираме житото в житницата на

Исус, когато сме пропуснали да забележим, че от много дупки влизат едри

плъхове, които просто пояждат това жито? Кого заблуждаваме така? Бог не

е готов да приеме каквото и да е благовестие за Сина Му, когато спасената

душа се превръща в мишена за религиозния дух на дявола.

Нека сега думите на Неемия да дадат духовно изтрезняване на онези,

които са отговорни за стените на Божия Храм:

“Още и залягах върху работата на тая стена, и нива не купихме;

и всичките ми слуги бяха събрани там за тая работа...” 143

Няма нищо по-прекрасно от това да изпълним притчата на Исус и да

открием имането, скрито в нивата, а след това в радостта си да отидем и

да купим оная нива. Но когато стената е съборена, нивата няма да ни

свърши никаква работа. Защото, без съмнение, ние ще искаме да сеем

Словото на Христос на тази нива, но няма да забележим, че след всяко

наше сеене ще има набези на хищни птици, които ще изкълвават всичко,

което сме посели.

Затова ви моля! Бъдете като Неемия! Съберете всички Божии слуги, за

да се въздигнат стените на Божия Храм. Защото възстановяването е трудно

и изисква огромни усилия. Понеже Неемия, когато тръгна да възстановява

Ерусалим, възбуди гнева на мнозина. И враговете на Израил си рекоха:

“Няма да усетят, нито да видят, докле дойдем всред тях, та ги

избием и спрем работата…” 144

Дяволът днес бърза да внедри свои слуги в църквите, така че, ако

някой тръгне да съгражда денем, те да рушат нощем. Защото когато Божий

служител усилно проповядва с Божието помазание и за момент стената

тръгва да се изгражда, веднага след него амвонът се превзема от светската

теология и човешки брътвежи, които събарят...

Това не е някаква моя илюзия! Бог е видял това и ми го дава за вас.

Докъде мислите, че ще стигат нещата, когато денем се съгражда, а нощем

се събаря? Отговорът е: До никъде! Ето защо някога Бог даде на Неемия

вярната стратегия. В какво се състоеше тя? Ето в какво:

143 (Неемия 5:16)
144 (Неемия 4:11)
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Неемия събра абсолютно всичките израилтяни на стената. Нямаше

семейство, което да не участва във възстановяването на Ерусалим. И ето

тук стратегията, която Бог даде на Неемия, заблестява с неповторима

убедителност. Хората не просто градяха стената, но едновременно с това

държаха и оръжията си.

“Всеки един от ония, които градяха стената, и които носеха

товарите и които товареха, работеше работата с едната си ръка, а с

другата държеше оръжието; и всеки от зидарите имаше меча си

опасан на кръста си и така градеше…” 145

Не можем просто да възстановим стените на Божия Храм, като си

мислим, че случаят ще ни предостави нужното благовремие и спокойствие

за работата. Защото дяволът не спи. Той не се респектира от строителство.

Той се респектира само и единствено от Меча на Божието Слово. Ето защо,

за истинските строители и възстановители на Божия Храм Апостол Павел

остави думи на Съвършена готовност. Думи, които в най-голяма степен ще

утвърдят хора с мантията на Неемия. Ето какво ни писа този превъзходен

Апостол в “Ефесяни”:

“Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени

в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност

чрез благовестието на мира. А освен всичко това вземете вярата за

щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на

нечестивия; вземете също за шлем спасението и меча на духа,

който е Божието Слово; молещи се в Духа на всяко време с

всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това неуморно

постоянство и моление за всичките светии…” 146

Изпълнявайки тези Апостолски думи, ние в Дух и дело ще разберем

колко е отговорно възстановяването на духовния Ерусалим, на който сме

призвани да бъдем граждани. Защото този духовен Ерусалим, за който

говоря, вече веднъж е построен от Бог в Неговите величествени владения.

Но Божията Воля за нас е тази:

Да построим този Град на земята, да свалим Светлината на този Град

на земята!
145 (Неемия 4:17-18)
146 (Ефесяни 6:14-18)
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Ако не успеем да направим това, то за каква вяра в Исус можем да

говорим? Вярата е упование и следване на Евангелието. А Евангелието

казва за всеки от нас поотделно:

“Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може

да се укрие…” 147

Ето този град Исус иска да съградим на земята. Защото само тогава

можем да бъдем Светлина на света. Дяволът винаги се е страхувал най-

много от Светлината на Небесния Ерусалим. Той никога не е искал на

земята да има свидетели на този Град, а колко повече - някой да дръзне да

го съгради. Но именно за това днес в Духа стои мантията на Неемия.

Мантията на духовното Възкресение. Мантията, която ще накара всички

вярващи да бъдат едно Тяло, съвършено съединени в един ум и в една

мисъл. Представете си би ли се възстановила стената на Ерусалим, ако

Неемия не беше съвършено съединил Израил в един ум и в една мисъл?

Нямаше ли тогава всеки да търси своето си, а никой онова, което е Божие.

Знайте, че облеклият се с мантията на Неемия не може сам да

възстанови стената. Около него трябва да се съберат всички, взели както

щита на вярата, така и оръжията за духовно воюване. Защото на Бог днес

са Му нужни строители и пазачи на Ерусалимските стени. Очакването на

Святия Дух е да се намерим в два чудесни стиха от “Книгата на пророк

Исайя”, защото не буквата, а Самият Бог стои там, за да ни зареди със

Своята ходатайствена Сила. Ето първият стих, който разкрива какво ще

направят родените от Исус:

“И родените от Тебе ще съградят отдавна запустелите места; ще

възстановиш основите на много поколения; и ще те нарекат

Поправител на развалини, Възобновител на места за население…” 148

Когато Неемия започна своето ходатайство пред Бога за Ерусалим, то

градът бе в развалини, запустял, и стените му изгорени с огън. Но същият

този Неемия беше роден от Бога. Той възстанови основите на града и

поправи развалините. Разбираме ли сега защо е толкова важна мантията

на Неемия? Отговорът е, че Бог не желае да гледа църкви-развалини и

църкви-пустини. Защото Той е верен на Словото Си, което казва:
147 (Матея 5:14)
148 (Исайя 58:12)
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“На стените ти, Ерусалиме, поставих стражи, които никога няма

да мълчат, ни денем, ни нощем. Вие, които припомняте на Господа,

не замълчавайте и не Му давайте почивка, догдето не утвърди

Ерусалим и догдето не го направи похвален по земята...” 149

Готови ли сме да бъдем стражи на Божия град? Готови ли сме да

възвърнем в Божия Храм преклонението и чистотата? Готови ли сме да

възстановим стените на Правдата и Святостта? Готови ли сме да платим

цената, за да започне Църквата да ходи не в съживление, но в духовно

Възкресение?

Мантията на Неемия е отговорът за тази готовност!

С тази мантия ще се намерим като ходатаи!

С тази мантия ще се намерим като виночерпци на Исус!

С тази мантия ще се намерим като духовни стратези!

С тази мантия ще се намерим като поправители на развалините!

С тази мантия ще се намерим пълни с копнежа на Исус Христос!

Защото името на Неемия ще рече “утешаващ”. А истинските утешители

винаги са били вдъхновявани от Утешителя, Който е Духът на Истината.

Нека Бог ви утвърди в истините на тази тема! Амин и Амин!

149 (Исайя 62:6-7)
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7. ЧИСТОТАТА НА ТИМОТЕЙ

(ДОБРАТА МАНТИЯ НА ДОБРИЯ ВОИН)

Няма друга личност в Новия Завет, която в такава пълна степен да е

удовлетворявала Апостол Павел, както личността на Тимотей. Този младеж

има с какво да ни вълнува, защото в неговата личност Исус иска да види

всеки един от нас. В досегашните размишления аз се спрях на много неща,

но едно все още не съм разгледал. Става дума за опазване на чистотата и

силата на Небесната мантия.

Когато влезем в някой магазин и си купим нов костюм, то, съвсем

естествено, ще изпитаме удовлетворение, защото щом го облечем, ще

подобрим самочувствието си. Хората отдалеч ще бъдат впечатлени от

дрехата ни и ще ни казват:

“Знаеш ли, тази дреха ти стои много добре! Много те отваря този

приятен цвят и тази кройка. Изобщо - имаш добър вкус и правилен избор…”

Същото е с духовното израстване. Ходейки в Библията, ние непременно

ще си харесаме някоя мантия. Но въпросът, свързан с тази тема, е не в

избора ни, а в това - дали ще опазим мантията, която ни дава Бог.

В Библията нерядко се срещат и примери, когато хора, обличали се

със Силата на Всевишния, са завършвали безславно или са извиквали

против помазанието си духовен обвинител. Помислете само как един

Самсон, благословен от Бога с невероятна сила, заплаща за лекомислието

си с Далила твърде висока цена! Дори Гедеон, за когото говорих, в един

миг не можа да устои на користолюбието, и, събирайки златните украшения

на враговете си, реши да направи ефод, пред който впоследствие блудства

целия Израил.  И Словото категорично казва:

“…и той стана примка за Гедеона и дома му…” 150

Не зная дали при четене на Библията имате критичния поглед на

Божията Святост, но той ни е нужен, когато искаме да се облечем с мантия.

Ако не сме самокритични, рискуваме да станем религиозни. А така ще

150 (Съдии 8:27)
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пропуснем да видим много неща. Да видим дори как Йоан Кръстителят,

който възвестява за Исус:

“Ето Божия Агнец, Който носи греха на света…” 151

…в един по-късен момент праща учениците си с въпрос към Божия

Син:

“Ти ли Си Оня, Който има да дойде, или друг да очакваме…” 152

От тези и всички други примери, които бихме открили, извират поуки,

с цел да ни направят мъдри и внимателни. Затова и Исус, говорейки за

Йоан Кръстител, каза:

“Истина ви казвам: Между родените от жени не се е въздигнал

по-голям от Йоан Кръстител; обаче, най-малкият в небесното

царство, е по-голям от него…” 153

Тези думи на Спасителя несъмнено искат да ни предупредят, че и най-

малкият във вярата не бива да допуска съмнението, което прояви Йоан.

Започнах с тези примери, защото целта на тази тема е да ни научи как

да пазим Святостта на мантията ни. Посланията, които Апостол Павел пише

към Тимотей, са свързани с бащинската му грижа за духовното израстване

на младия човек, когото нарича “истинското ми чадо във вярата”.

Аз съм сигурен, че в своите пътувания и благовестия Павел е говорил

на хиляди хора. Сигурен съм, че огромни множества са се струпвали на

проповедите му. Но колко от тези хора са станали истински? Бих отговорил

- само онези, които, изпитвайки себе си в посланията към Тимотей, са се

намерили Верни и достойни. Нека сега да разгледам най-важните фактори

за чистотата и силата на Небесната мантия. Ето думите на Апостол Павел

към Тимотей, които са обект на моите размишления:

“Това заръчване ти предавам чадо Тимотее, според

пророчествата, които първо те посочиха, за да воюваш съобразно с

тях доброто войнстване, имайки вяра и чиста съвест, която някои

като отхвърлиха, отпаднаха от вярата…” 154

151 (Йоан 1:29)
152 (Матея 11:13)
153 (Матея 11:11)
154 (1 Тимотей 1:18-19)
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Да отпаднем от вярата! - едва ли има нещо по-ужасно от това. Това не

бива да идва в живота на никой християнин. От тази заръка на Апостола

виждаме, че не само вярата, но и съвестта е значима за духовното ни

развитие. Нещо повече - конфликтът със съвестта рикошира смъртоносно

върху вярата. Затова нека знаем, че:

Съвестта е първият фактор за чистотата на Небесната мантия!

Винаги ли сме съгласни със съвестта си? Не пренебрегваме ли

понякога гласа на съвестта, за да извършим нещо “на всяка цена”? Винаги

ли мотивите ни в служба към Исус излизат от сърцето? Не става ли така, че

амбицираният ни ум прави понякога по-дълги скокове, отколкото Бог иска

и в един момент се оказваме някъде, на някое място, неподготвени за

огъня на битката и атаките на противника?

Да! Точно това се случва! А състоянието, на което ставаме пленници,

се нарича фанатизъм. Много хора не могат да намерят разделителната

линия между вярата и фанатизма, но такава линия действително има и ако

трябва да определя какво е фанатизмът, то прочетете долното изречение:

Вяра, която прави компромиси със съвестта или я презира, се нарича

фанатизъм!

Апостол Павел говори на Тимотей за “доброто войнстване”. Той не

би направил това определение, ако не съществуваше дяволски фалшификат

на воюването, а именно - “зло войнстване”. Има един принцип, угоден на

Небесния Отец, който трябва да спазваме, когато благовестяваме на човек

за Исус Христос. Този принцип изглежда така:

Нашата вяра, надежда и любов в Христос да покоряват съвестта на

човека! Да признават съвестта на човека! Да уважават съвестта на човека!

Знаете ли, че днес мнозина християни казват за невярващите:

“Тези невярващи са светски човеци! Какво общо да имаме ние със

света! Светските човеци са чеда на лукавия, а ние сме чеда на Бога!”

Сигурно е така, както казват, но ние нека помислим върху думите на

Исус:

“Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец,

Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в последния ден. Писано е в
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пророците: “Всички ще бъдат научени от Бога”. Всеки, който е чул

от Отца, и се е научил, дохожда при Мене...” 155

Ние ли привличаме човека при Исус или Бог Отец? “Да, но ние му

благовестяваме за Исус!” - ще кажете вие. Добре! Погледнато библейски

ние жънем един житен клас, за да го приберем в житницата на Исус, нали?

Но я да помислим! Този клас, който жънем, имаше ли скъпоценни зрънца,

преди да бе пожънат? Естествено - имаше, защото иначе какво ще жънем?

А ние ли направихме тези скъпоценни зрънца да пораснат и да станат

готови за жетва? Размишлявахме ли под Божията Благодат над стиха, в

който Исус казва на последователите Си:

“Аз ви пратих да жънете това, за което не сте се трудили; други

се трудиха, а вие влязохте в наследството на техния труд...” 156

Тази Кръв, която Исус проля на Голготския Кръст, само над вярващите

ли е пролята или върху целия свят? Исус греховете на вярващите ли носи

или греха на целия свят? Бог дотолкова вярващите ли възлюби, че даде

Своя Единороден Син или възлюби света? Не разбираме ли, че съвестта е

Божият печат върху сърцата на всички хора по целия свят и ние нямаме

никакво право да я презираме или отхвърляме? Но ако я презираме, то

тогава се подвизаваме не в доброто, но в злото войнстване на вярата!

А сега прочетете как Бог вижда Своите военни мъже, войниците на

Исус Христос:

“Влизат през прозорците като крадец…” 157

Фанатизмът коригира този стих по свой, сатанински образец:

“Прегазват прозорците като булдозер!”

Има такива и те са мерзост в очите на Създателя и Спасителя. Тяхното

“благовестие” звучи горе-долу така:

“Хей, човече! Ти не вярваш в Исус и си мъртъв, ясно ли ти е? С

мъртъвци не искам да говоря! Продължавай да умираш, щом не искаш да

се спасиш! Ей сега ще ти изброя колко много проклятия са записани за

такива като тебе! Кой бе? Аз ли съм в секта? Аз ли… Какво ти разбира от

155 (Йоан 6:44-45)
156 (Йоан 4:38)
157 (Йоил 2:9)
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истина главата на тебе? Ти си просто един грешен езичник! После ще си

говорим, като те видя да се пържиш в ада…”

Такива “благовестители”, братя мои, са облечени не в мантия, а в

мания за непогрешимост. Те не жънат скъпоценния клас за Господ, но го

тъпчат с нозете си. Те са вдъхновени не от доброто, а от злото войнстване.

Те не искат да покорят съвестта на човека, така че ако Исус стои и хлопа

сърцето да отвори вратата, но по-скоро дразнят или плашат ума на човека.

Отхвърляйки чистата съвест, гласа на сърцето си, те или са отпаднали от

вярата или никога не са вярвали в Бога. За тази категория човеци Исус ни

предупреждава, като казва:

“От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни

или смокини от репеи…” 158

Знаем ли какво са тръните? Знаем ли защо Исус ни предупреждава да

не търсим в такива плод от Лозата? Именно защото, ако и да казват, че са

вярващи, нямат плода на вярата. Тръните са растения, които, ако поискаме

да прегърнем, ще се убодем до кръв. Това са хора, които не живеят и не

проповядват Исус, а само и единствено заплашват с Него. Техните уста

повтарят като развален грамофон само и единствено “горкото” и никой от

тях не смее и не иска да каже:

“Блажени сте!”

А знаем ли какво са репеите? Това са плевели с плитки корени, които

никога не са стигали до живите води на Духа, но затова пък задушават

онези, които търсят дълбока почва. Нека запомним, че тръните и репеите

на фанатизма са най-смъртоносните стрели на лукавия против Тялото

Христово. За да се предпазим от тях и най-вече - да ги победим, е нужно

да познаваме някои най-важни проявления на закона на вярата.

Едно от тези проявления гласи:

Сърцето на човека може да бъде осветено и докоснато само от думи и

дела, родени от Божията Любов в сърцето на друг човек!

Съвестта се явява като един контролно-пропускателен пункт, който не

допуска какви да е пътници в сърцето, но само пратеници от любовта на

друго сърце. За клишетата на ума там просто няма достъп. Ние трябва да

158 (Матея 7:16)
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разтваряме сърцата с Исус, така, както едно нежно цвете отваря красивите

си венчета, за да ги грее слънцето. Ако няма слънчева светлина и топлина,

то просто не би ги отворило, би се свило и изсъхнало. Нека Божията Любов

говори чрез устните ни, понеже само тя може да отвори сърцето за

Истината. Знайте, че роденото от ума ще впечатли ума, но роденото от

осветеното сърце може да покори другото сърце. Изобщо - движете се в

критериите на Небесния Отец, защото един от тези критерии гласи:

Бог не иска вяра на всяка цена, но вяра, родена от Христовата Любов!

Нямаме ли тази Любов, ние няма да обърнем нито един човек към Бог,

колкото и изкусно да сме подковани с цитати от Евангелието. Нямаме ли

тази Любов, ще попаднем в територията на злото войнстване. А примерите

за това войнстване не са от вчера. Инквизицията и кръстоносните походи

са своеобразен връх на сатанинския фалшификат. Какво значи, че ще

завземаме територии за Бога, след като цената за това ще са пожари, сеч и

мъчения? Готов ли е Бог да приеме насилието и мъченията като начин да

обърнем хората към Исус?

Това няма да е Исус!

Това ще е онзи, който винаги е искал да се крие зад Името Исус и

оттам да убива и трови. Спомнете си, че Спасителя предупреди:

“…настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че

принася служба на Бога. И това ще сторят, защото не са познали

нито Отца, нито Мене…” 159

Погледнато от една страна - Християнството беше разпространено по

целия свят, но от друга – Христовата вяра и Христовата Любов та все още

се борят, за да бъдат разпространени. Защото в най-голяма степен през

миналите векове не вярата, а фанатизмът завладяваше света, не Истината

на Бог, но религията на дявола.

Слава на Живия Бог, че дойдоха освежителни времена и служения на

хора като Мартин Лутер и Джон Уесли първи дадоха тласък за съживление

в Църквата.

Нека премина нататък. Съветвайки Тимотей, Апостол Павел говори за

следващото много важно условие, свързано с чистотата на мантията:

159 (Йоан 16:2-3)



101

“А отхвърляй скверните и бабешките басни и обучавай себе си

в благочестие…” 160

В началото на темата аз ви споменах колко е добро обличането в нова

дреха и как тази дреха влияе не само на нашето самочувствие и тонус, но

и на отношението на околните към нас. Нека си представим, че вървейки

по улицата с новите си дрехи не сме преценили, че минаваме край локва.

В следващия момент автомобил с голяма скорост прегазва локвата и

нейните пръски и кал полепват по нас. Ние вече не изглеждаме добре! Към

ефекта на иначе хубавия ни костюм се е прибавил и ефектът на калните

петна. И със сигурност (можем да го проверим на практика) хората около

нас ще се впечатляват не толкова от костюма ни, колкото от калта по него.

В такова състояние ние ще намерим общ език само с други като нас, които

също са с дрехи, изцапани като нашите.

Така изглеждат всички, които са изгубили своето благочестие!

В своята дълбока същина мантията е живот за Исус, изпълнен със

съвършено благочестие. Честта е едно от най-великите достойнства на

личността. Но когато говорим за християнско благочестие вече визираме

великото достойнство на Святия Дух, Който живее в сърцата ни. Бог държи

на много неща, но особено много на Своето достойнство.

Един ден в Небето ще възпяваме това достойнство и тогава устните ни

непрестанно ще повтарят:

“Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш слава,

почит и сила; защото Ти си създал всичко, и поради Твоята воля

всичко е съществувало и е било създадено…” 161

Когато в живота си вършим дела, които издигат Славата на Исус

Христос, които изпълват хората с почит към Небесния Отец, и когато

отдадем силата си за утвърждаване на достойнството на Святия Дух,

тогава се упражняваме в истинско благочестие.

Като неизменни противници на благочестието Апостол Павел посочва

“скверните бабешки басни”. В основата си това са бесовски учения,

отровно слово, което има за цел да разврати вярващото сърце и да намали

авторитета на Библията. Павел нарича тези учения “бабешки” с цел да
160 (1 Тимотей 4:7)
161 (Откровение 4:11)
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подчертае, че тяхната цел е да състарят духовно вярващите и така

Невястата на Исус да има вече не само петна, но и бръчки. Същевременно

Апостолът ги нарича “басни”, за да подчертае смехотворната им същност,

на която могат да се хванат само лековерни и плътски християни. Има

толкова много басни около Новия Завет, че тяхното изброяване ще отнеме

много време и хартия. Тъжното е, че лукавият е намерил достатъчен брой

слушатели, доволно количество “бабички”, на които и до днес се крепи

Източно-православната църква и традиция. Прочутият сборник “Жития на

светиите” съдържа в себе си такива версии и фантастични сюжети, такива

скверни идолопоклонства, представяни висша богоугодност, щото не е

никак чудно защо в продължение на векове нямаше мощни служения в

Църквата. Бабешките басни бяха превърнали силата на проповедника в

бабешка немощ. Не мантии, а елементарна духовна сила липсваше в

онези, които приеха заблудите на религиозния дух в сърцата си. И всичко

това се случи, защото, както пише Апостол Павел към Тимотей:

“…ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но,

понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители (ах, тази теология)

по своите си страсти, и, като отвърнат ушите си от истината, ще се

обърнат към басните…” 162

В този стих се говори не само за заблуда. Не! Крайната цел на басните

е духовната смърт, загубата на вяра в Христос, защото:

“…вярването е от слушане, а слушането - от Христовото

слово…” 163

Да слушаме басни, а не Христово Слово - това значи да поругаем

благочестието си, да оскверним достойнството на Духа, Който Бог ни е дал

като залог за Спасение, да влезем в дълбок конфликт с Божието Слово,

което утвърждава духовния ни растеж. Изобщо, моля ви, проумейте, че

мантията от Бога се осквернява безнадеждно и фатално тогава, когато

станем роби на църковна традиция или всякакви човешки поучения.

Има още неща, нужни на нашата мантия, за да опазим нейната

чистота. Насърчавайки Тимотей, Апостол Павел казва и това:

162 (2 Тимотей 4:3-4)
163 (Римляни 10:17)
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“А ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил

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

знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за

спасение чрез вяра в Христос Исус…” 164

Този е стихът в посланията към Тимотей, от който разбираме, че

Апостол Павел възприема и общува не с детето, но с порасналия Тимотей,

направил скок в младежката духовна възраст, скок от пелените към

мантиите на Всевишния. Главното в този скок са две неща:

Първото: Още в детската си духовна възраст Тимотей е направил

основа за велико помазание от Бога. Той е знаел Свещеното Писание.

Второто: Постоянството, тоест, неизменното усърдие в живот за Бога,

дава възможност за увереност при носенето на мантията.

Когато придобием правото да поискаме мантия от Небето, трябва да

имаме дълбоко в нас убеждението, че ще я носим постоянно. Никаква

досада или умора не бива да стават причина, за да заявим:

“Господи, вземи Си мантията! Писна ми вече! Много е тежка и твърде

отговорна! Докога ще издържа така?”

Да, така е! Отговорността е едно от условията, чието спазване Бог ще

изпита в нас, за да ни повери служение. Нима мантията на Давид му е

тежала по-малко? Нима всички тези отговорности и предизвикателства,

които той е имал като цар на Израил, са били нещо лесно и забавно?

Но, молейки Бога, Давид не каза:

“Господи, разжалвай ме най-сетне!”

Не! Едно друго нещо искаше той:

“Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай

вътре в мене…” 165

Постоянството показва, че ние гледаме сериозно на делото, което ни е

поставил Бог, а така и Бог гледа сериозно на нас, тоест, вярва ни и знае,

че каквато и заповед да ни постави, ние ще я изпълним според Неговото

намерение. И най-после - само така влизаме в мъдрата Господна наредба:

Не да се спасяваме, но да спасяваме! Казано по друг начин:

164 (2 Тимотей 3:14-15)
165 (Псалом 51:10)
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Ако сме се научили да плуваме, няма да се удавим. Но ако сме се

научили много добре да плуваме, ще успеем да спасим и давещите се.

Ето такова е превъзходството на Небесната мантия!

И накрая нека ви покажа последното условие, което по дълбокото ми

убеждение не просто ще опази мантията ви, но ще се яви като неин

двигател, като движеща сила на Божията ревност върху мислите, думите и

делата ви. Вижте стиха, в който Павел разкрива това условие на Тимотей:

“Съучаствай в страданията като добър войник Исус Христов…” 166

Няма по-активно действие на Христовата Любов от изпълнението на

този стих. Да съучастваме в страданията на ближните, да ни боли от

човешката болка, да не даваме покой на устните, докато някъде животът и

щастието на човек зависят от нашите молитви - всичко това е Христова

Любов. Нека, както ни съветва Апостол Йоан, да обичаме не на думи, но в

дело и действителност. Защото някои се плашат от това. Някои не желаят

да поемат чуждата болка върху себе си. Някои не са готови да бъдат болни

вместо брата си, да бъдат ударени вместо него... Но моля ви да помислите

- Кой е нашият пример? Когато Исус понесе болестите ни стана ли болен?

Когато Исус понесе тежестите ни сгромоляса ли се от тях?

Не! Бог не може да бъде болен! Бог не може да отслабне!

Бог иска любовта ни към ближния да е по-силна от собственото ни

спокойствие и благополучие. И тогава в нас идва Огънят, който хиляди

води не могат да угасят, нито реките да го потопят. Запомнете най-важното

в тази тема:

Ние няма да развием силата си, ако не се научим да вдигаме тежести!

Ние няма да влезем в специалния план на Исус за живота ни, ако не сме

способни да съпреживяваме и съучастваме в страданията на ближните ни!

Помним ли онзи случай от Евангелието, когато съобщиха на Исус, че Лазар

от три дни е мъртъв. Тогава Исус прекрасно знаеше в Себе Си, че може да

го възкреси. Но Той плака. Защо плака? Защо не каза на роднините на

Лазар:

“О кей, няма проблеми, какво сте се разциврили такива?”

166 (2 Тимотей 2:3)
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Отговорът е, че Исус преживява страданието на Лазаровите сродници.

Изпитвайте себе си дали сте във вярата! Защото ако сте във вярата, то и

Исус е във вас! А Той не желае нищо друго толкова силно, колкото да

обича, да обича, да обича... Бог няма да извърши нищо чрез нас, ако не

види в сърцата ни болката и проблема на другия. Може би сме чували

християни да казват:

“Няма ли в края на краищата болките и проблемите на другите да

съсипят психиката ни? Нашите болки и проблеми малко ли са?”

О, приятели! Бог ще ви освободи от вашите болки и проблеми точно в

мига, когато види в сърцата ви състрадание към чуждите болки. Самата,

протичаща през сърцата ви Любов към ближните, ще освободи не само тях,

но и вас от проблемите ви! Защото тя ще бъде Бог!

Моля ви да разберете това! Защото, ако ние се молим Бог да излее

дъжд върху нивата на съседа ни, то при самото изливане на дъжда ще се

напои и нашата нива. И тогава ще покрием много грехове и ще бъдем

осветени. Дяволът губи силата си там, където се явяваме като съучастници

в страданията на ближните. Силата на демоничното му въздействие се

разпада, защото върху този човек е дошъл да въздейства Бог. Ето защо,

ако имаме призвание от Исус и видение за Небесна мантия, то нека никога

не забравяме този велик стих на Апостол Павел за съучастието. Той е

проявление на духовния закон за скачените съдове. Ако имаме понятие от

физика ще разберем за какво става дума. Този закон има три етапа, които

ще ви покажа, за да се научите да ги упражнявате в живота си на вяра.

Първи етап: Бог ни призовава да бъдем съучастници в страданието на

ближния. Нашите сърца са пълни с Божията Любов, докато сърцето на

ближния ни е пълно с болки и проблеми. Ние сме съдове, който са пълни.

Ближният ни - съд, който е празен.

Втори етап: Това е етапът, в който на дело показваме любовта си към

ближния, тоест, чрез нас Бог докосва сърцето му и го отваря за Своята

изцеляваща и благодатна Сила. В този момент започна изтичане от нашите

сърца и изпълване на сърцето на ближния с благодат, изцеление, мир,

хармония, съгласие, утеха и светлина.
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Трети етап: Бог вече е реализирал духовно равновесие между нас и

ближния ни, така, както при два скачени съда течността се разпределя по

равно.

Нека не се страхуваме, че от нас ще изтече, за да се запълни

празното. От това ние няма да станем празни, защото Източникът в нас е

вечен. Той е неизчерпаем. Святият Дух, Който живее в сърцата ни, има

едно най-интересно измерение, в което обича да се проявява. Той тече в

сърцата на вярващите. Когато Исус разговаряше с една самарянка, Той и

каза:

“Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай

Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода…” 167

В забележката под този стих е отбелязано, че трябва да разбираме

понятието “жива вода” и като “текуща”. За Святия Дух най-естественото

проявление е да търси празните съдове, за да ги напълни. Както една

чешма върши полезна работа, когато тече, така християнинът върши

Божията Воля, когато Любовта му към ближните е действена и спасяваща.

Но да държим затворени сърцата си, значи да се противим на същността на

Духа, на Божията Воля, на Божието Слово. Затова нека запомним:

Законът на духовно скачените съдове е двигател на небесната мантия.

Той е най-велико проявление на Христовата Любов! Да бъдем съучастници

в страданието на ближните си! - това ще ни направи благословители и

силни войници на Господ Исус Христос.

Ето, че приключвам и тази тема. Вярвам, че тя е била благословение

за вас. Същевременно зная добре, че това е най-отговорната тема от моите

размишления за мантиите. Затова се постарайте да разберете всичко,

което Господ благоволи да ни даде тук чрез Святия Си Дух!

Бог да ви благослови! Амин и Амин!

167 (Йоан 4:10)
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8. ЗАЩИТНИЦИТЕ И СТРАЖИТЕ НА ЦЪРКВАТА

(МАНТИИТЕ, КАТО ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ВОЛЯ НА ОТЕЦ, СИН И

СВЯТИЯ ДУХ)

Времето неизбежно следва своя ход. Едни човеци измерват неговата

продължителност с онова, което са извършили, а други - с това, което са

пропуснали. Бог измерва времето единствено чрез онова, което говори

Словото Му. Този свят няма вечно да продължава така. Исус идва много

скоро. Но не само приближилото Пришествие трябва да вълнува сърцата и

умовете ни, а един друг факт, едно предупреждение на Спасителя:

“Обаче, когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на

земята?” 168

Не само вяра ще намери Исус, но също и много противни и зли неща.

Ще намери идолопоклонство, култове, секти, гибелни ереси и политика.

Всички те ще се бият в гърдите и ще казват:

“Не сме ли ние избраните? Не дойде ли Господ именно за нас? Не е ли

нашата доктрина тесния път, за който Той говореше?”

За осъждение на Църквата ли трябва да е това завръщане на Исус?

Или за Възкресение на мъртвите и за Грабване на останалите живи на

земята християни?

Несъмнено - за второто! - ще потвърдите вие.

Точно така! Когато Исус дойде ще иска да намери на земята вяра, а не

заблуда. Бог иска Църквата Си здрава и силна, без петно и бръчка. Но

една друга личност иска тъкмо обратното. Духът на Антихрист повече от

всякога атакува стените на Божия Храм.

Във времена на трудности и сериозни изпитания Бог винаги е изливал

мощна Благодат чрез Духа Си, тъй щото верните Му служители да разбият

всяка лъжа и отровна ерес, дошли към Църквата. Този път изпитанието

пред вярващите е по-различно от тези в по-ранните периоди на Църквата.

Причината отново е скрита в духовен закон, който ако трябва да обясня,

би се предал така:

168 (Лука 18:8)
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Колкото по-голямо става налягането в духовния свят, толкова по-

трудни стават стъпалата към Небето!

Има една преса на времето, която твърдо и неумолимо притиска

силите на ада. Белезите на Христовото Пришествие вече се реализират в

пълна степен. Под тази преса на времето, подобно на ефекта от сгъстен

въздух, князът на въздушната власт, извиква в сила най-смъртоносните

ветрове и заблуди. Това показва, че на Църквата са необходими не само

точните ориентири, но и онези верни стражи и защитници, които с Божий

огън ще изпепелят духовните сили на нечестието. В тази последна тема на

книгата ще разгледам последното движение на Святия Дух, свързано с

подготовката на Църквата за Грабването от Исус и защитата на вярващите

от духа на Антихриста. Има една книга в Библията, която дава духовния

коментар на тези последни времена. Ключът за разбирането и усвояването

на този коментар ни дава Сам Господ Исус Христос. За времената преди

Второто Си завръщане Той каза:

“А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й омекнат

и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така и вие, когато

видите всичко това, да знаете, че Той е близо до вратата…” 169

Наближава великото Божие лято, в което Исус ще прибере всички

плодове на Своето учение и Небесна Благодат. По-важен за нас обаче е

фактът, че Той е близо до вратата. “Близо до вратата” - ето ключът към

разбирането на това, което ще разгледам, а именно - последното движение

на Святия Дух, записано в Соломоновата Песен на песните. В тази книга са

ни дадени двата паралела пред Църквата:

Първият: На покоряването пред Божия Глас и включване в битката

против силите на ада.

Вторият: На отстъплението и религиозната сънливост

Нека започна разглеждането на първия паралел. Исус ни говори, че

клоните на смоковницата омекват и развиват листа. Това показва, че скоро

тази смоковница ще роди плодовете си, които Бог ще събере. Няма нищо

по-печално и ужасно от онази съдба за Църквата, която внимателният

поглед ще открие в Евангелието.

169 (Матея 24:32-33)
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“И тъй, като минаваха сутринта, видяха смоковницата,

изсъхнала от корен. И Петър си спомни и Му каза: Учителю, виж,

смоковницата, която Ти прокле, изсъхнала. А Исус в отговор им

каза: Имайте вяра в Бога…” 170

“Имайте вяра в Бога, за да не ви сполети съдбата на тази

смоковница!” - ето притчата, която Исус остави като предупреждение за

Църквата. Да намери Своите Си Плодове на Смоковницата! - такова е

желанието на Божия Син. Той иска, когато погледне към сърцата ни, да

види там плодове, а не само едни листа, както беше с онази смоковница. А

сега вижте Божия призив, сигналът на тръбата към онези, които Бог е

предузнал да бъдат в предните редици на Църквата:

“Проговаря възлюбеният ми и казва ми: Стани любезна моя,

прекрасна моя, и дойди; защото, ето, зимата се измина, и дъждът

престана и отиде си; цветята се явяват по земята, и времето на

птичето пеене пристигна, и гласът на гургулицата се чува по

нашата земя; по смоковницата зреят първите й смокини и лозята

цъфтят и издават благоухание. Стани любезна моя, прекрасна моя,

та дойди. О, гълъбице моя, в пукнатините на скалата, в скришните

места на стръмнините, нека видя лицето ти и нека чуя гласа ти;

защото гласът ти е сладък и лицето ти прекрасно. Хванете ни

лисиците, малките лисици, които погубват лозята, защото лозята ни

цъфтят…” 171

В този стих виждаме великите признаци на лятото. Явяват се цветя и

птици, по смоковницата са узрели първите й смокини, и лозята цъфтят и

издават благоухание. Това е времето на събудилата се Църква! Време,

когато от Истинската Лоза, на Която Отец е Земеделец са пораснали млади

пръчки и клонки, които цъфтят, за да бъдат според Апостолските думи:

“Защото пред Бога сме Христово благоухание за тия, които се

спасяват, и за ония, които погиват. На едните сме смъртоносно

ухание, което докарва смърт, а на другите животворно ухание,

което докарва живот…” 172

170 (Марк 11:20-22)
171 (Песен на песните 2:10-15)
172 (2 Коринтяни 2:15-16)
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Ето тази събудена Църква Христос вика в “пукнатините на скалата”

и в “скришните места на стръмнините”. Това не е ходене на екскурзия,

а настъпателна битка против Сатана. Защото кой се крие в пукнатините на

Канарата? Кой максимално използва всички пукнатини, тоест, пропуски в

познанието на Бога, за да запълва тези пукнатини със силата на своето

лукавство? За коя личност в Словото Си Бог е казал:

“Измамила те е гордостта на твоето сърце, тебе, който живееш

в цепнатините на канарите, тебе, чието жилище е на високо, който

казваш в сърцето си: Кой ще ме свали на земята? Ако и да се

издигнеш като орел и поставиш гнездото си между звездите, и

оттам ще те сваля, казва Господ...” 173

Днес е време, когато Сатана се издига като орел и дръзва да постави

гнездото си между звездите. Време, когато предстои явлението на човека-

Антихрист, за когото е казано:

“…човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи

и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се

отдава поклонение, щото той седи (както Бог) в Божия храм и

представя себе и за Бог...” 174

Нека отново припомня нещо от миналите теми. Ако в размишленията

за Исус Навин разбрахме, че чрез смъртта на първородния си Сатана

поставя основите на Ерихон, духовния символ на царството на Антихрист,

и този първи син беше Юда Искариотски, когото Исус нарече “син на

погибелта”, то виждаме, че за човека-Антихрист отново се говори, че е

син на погибелта, но този път най-младият, чрез когото се поставят

портите на ада. Ето тези порти, братя мои, са в скришните места на

стръмнините. Те не се показват явно. Те стоят в пукнатините на Канарата,

за да засмукват със сатанинския си вакуум всички, до които имат власт. Те

са своеобразни шпиони на Луцифер и тайни съгледвачи на ада.. Именно

разбиването и изобличаването на тяхната покварена дейност е задача

пред нас. Бог няма да ни даде мантия, за да се оглеждаме в огледалото и

да се радваме колко сме красиви и привлекателни. Защото днес Исус

наблюдава коварството на стотиците секти, на процъфтяващото Ню-Ейдж
173 (Авдии 3-4)
174 (2 Солунци 2:3-4)
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движение, на окултната вълна, заливаща музикалната рок-индустрия, на

всички, смъртоносни за човешкия дух учения.

Исус иска да види лицата ни и да чуе гласовете ни именно там, където

е инкубаторът на смъртта и люпилнята на демони. “Хванете малките

лисици, които погубват лозята!” - заповядва Бог. А кои са тези лисици?

Не са ли те едни съвременни “Ироди”, готови да се противопоставят на

благовестието и да поставят клопки пред евангелските служители? Как

реагира Исус, когато фарисеи дойдоха и поискаха да Го сплашат с яростта

на Ирод:

“Излез и иди си оттук, защото Ирод иска да те убие, и рече им:

Идете, кажете на тая лисица: Ето, изгонвам бесове и изцелявам

днес и утре, и в третия ден свършвам...” 175

Такива лисици ще застават и пред нашите служения, но ние сме тези,

които с Божията ревност трябва да вържем усилията им и да направим

безплодни намеренията на дявола. Ето, всичко това, което разглеждам тук,

е задача пред Църквата. И то не е една от многото задачи, а най-важната

генерална задача, заповядана от Исус Христос. Прочетете какво казва

псаломът:

“Видя се шествието Ти, Боже, шествието на моя Бог, на моя Цар

за в светилището. Напред вървяха певците, подир тях свирещите с

инструменти всред девици, биещи тъпанчета…” 176

Ние трябва да се насърчим от този стих. В него се говори за шествието

на вярващите към Небето. Виждате ли, че става дума за шествие, а не за

битка? Шествието е на хора, които са повече от победители, докато

битката е между воюващи. Каква е разликата? Разликата е тази, че едните

вече са победили дявола и шестват в Славата на Исус Христос, докато

другите все още са в духовно воюване. Едните са излезли на територията

на възкресението, докато другите все още стоят само в съживление. А сега

забележете, че напред вървят певците. В челото на тази тържествуваща

църква са певците. Какво ще пеят те? Може би ще отговорите:

“Ами те ще пеят всякакви песни в прослава на Исус Христос! Това е

хвалението към Бога!”
175 (Лука 13:31-32)
176 (Псалом 68:24-25)
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Хубав отговор, но не е достатъчен! Естествено е, че ние ще хвалим

Бога, защото Той е велик и превъзвишен! Но Святият Дух ми откри тук

едно друго виждане, Божието виждане. Защото тук става дума за особена

песен. Песен, по велика от всички песни! Песен на песните! Да! Именно

Соломоновата Песен на песните е най-великата и заключителна вълна на

Святия Дух. Да бъдем от певците в шествието на Църквата - това значи да

открием смисъла на служението си за Бога именно в “Песен на песните”.

Тогава ще вървим напред!

Ще бъдем в първите редици на победителите над Сатана!

“Стани и дойди!” - ето това е призивът на Исус към сърцата ни.

Именно затова Той е близо до вратата на нашите сърца, за да ни дари с

нова и непозната за нас сила - силата на Небесните мантии.

Нека да се спра и на втория паралел - отстъплението и религиозната

сънливост. Този паралел е записан в пета глава от “Песен на песните”.

Първият стих, върху който ще насоча вниманието ви, е една своеобразна

изповед на отстъпващата църква:

“Аз спях, но сърцето ми беше будно; и, ето гласът на

възлюбеният ми; той хлопна и казва: Отвори ми сестро моя,

любезна моя…” 177

Смущаващ, но истински е фактът на тази изповед. “Аз спях!” - говори

тази църква. След толкова векове на религия и страх е съвсем естествено

това спящо състояние. Църквата не се е вслушала в Христовите думи:

“Бдете прочее, (защото не знаете кога ще дойде господарят на

къщата - вечерта, или в среднощ, или когато пеят петлите, или

заранта) да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали…” 178

Вечерта и нощта на религията, просъществували толкова векове, се

оказаха сънотворни и приспивни. Идолите и каноните бяха премахнати, но

на мода излязоха други хапчета за сън – човешките авторитети и култове,

светските модели и принципи. След века на Протестантската Реформация

Бог раздели Религия от Истина и онези, които тръгнаха в посока към

Истината, се освободиха от религиозното тесногръдие на Православието и

Римокатолицизма. Но това ли беше всичко, което трябваше да направят?
177 (Песен на песните 5:2)
178 (Марк 13:35-36)
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Не! Истинската Църква трябваше да следва Святия Дух и да улавя

новите импулси на Неговото движение. В началото на тази книга, в главата

“Мантия - какво значи това?” аз вече говорих, че пред Църквата има два

етапа. Първият - на духовния Изход. Вторият - на духовния Преход. Във

века на Протестантската Реформация Бог извърши духовен Изход за

хората Си. Те напуснаха религиозния дух, така, както израилтяните

напуснаха Египет, мястото на робството. Но днес движението на Святия

Дух не е движение на духовен Изход, а на духовен Преход. Израил

напусна Египет, но след Египет дойде Червеното море, след морето - река

Йордан, след реката - крепостта Ерихон, и чак след Ерихон – обещаната

земя. Ето защо днес в евангелските църкви Бог прокарва една разделителна

линия. От едната страна са хората, излезли от Египет, но останали в

пустинята. От другата страна - поколението на Исус Навин, което пресече

река Йордан и събори крепостта Ерихон. Досега може и да не сте имали

този духовен поглед, който да обуславя във вас подобно виждане, но не

аз, а Святият Дух ви провокира да размишлявате над това.

Когато Израил излезе от Египет не стана ли така, че Фараон, побеснял

още повече, тръгна с колесниците към Червеното море да гони Господния

народ? Да, стана така!

Мина ли Фараон по същия път на Господния народ от Египет до

Червеното море? Да, мина по същия път!

Е, разсъдете тогава! Ако в по-стари движения на Святия Дух се

проповядваше Изхода, тоест, пътят от Египет до Червеното море, то това

беше ли угодно на Бога! Да! Беше угодно!

Но днес Бог Изход ли насрочва или Преход? При Червеното ли море

ще чуем Божията тръба или при пред стените на Ерихон?

Несъмнено - пред Ерихон!

Тогава тези, които все още остават в пустинята, няма ли да бъдат

настигнати от войските на Фараон и дори да се смесят с тях и да бъдат

погълнати от дявола? Да, ще бъдат!

Но Бог не желае това за нас! Бог желае всички да участват в Прехода

на Църквата, в раждането на онова поколение, което ще се покланя на

Отец в Дух и Истина и ще премахне сянката на душевната вяра и душевния
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живот. Ето затова е предупреждението от “Песен на песните”, където Бог е

зарегистрирал и реакцията на отстъпващата църква, за да извадим поука

от това. Нека продължа, за да видим какво още говори Исус на тази

църква:

“Отвори ми сестро моя, любезна моя! Гълъбице моя, съвършена

моя; защото главата ми се напълни с роса, косите ми с нощни

капки…” 179

Ето я причината, поради която Исус иска Църквата да Му отвори.

Вижте как я нарича Той - “гълъбице Моя, Съвършена Моя”. Това е

Божият критерий за грабването. Бог вече гледа на онази Църква, която ще

полети към Него, защото се е изпълнила с пълнотата на Христос и е

пораснала по всичко в Помазаника. Но много църкви не искат да се

стремят към Съвършенството. Те искат да си останат такива, каквито са.

Защо? Защото трудно могат да преглътнат стиха от “Евреи”, в който

Апостол Павел насърчава:

“…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, учения за кръщения, за

ръкополагане, за възкресяване на мъртви и за вечен съд...” 180

Някои просто следват отколешната традиция да си играят с поставяне

на основи. Те нямат друго видение, освен видение за основи. Целият им

живот преминава в поставяне на основи. Вие бихте ли се задоволили, ако

имате чудесен проект за вила на морето, но майсторите и строителите,

които сте извикали, са поставили само основата. Как ще реагирате, ако ви

кажат:

“Това е положението! Вила няма да имаш, защото ние сме се научили

да изграждаме само основата…”

Какво ще ни стопли основата, ако никога не преживеем радостта да

влезем в построената къща? Какво Го топли Бог от това, че се поставят

основи, когато никой не иска да строи над тях? Целият живот на такива

строители преминава в проповядване на предмета на вярата. “Вяра, вяра,

вяра…” - натякват те. Но чуйте и разберете, че Исус вече говори за
179 (Песен на песните 5:2)
180 (Евреи 6:1-2)
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Съвършенството, сиреч, за покрива на къщата, а не за някаква си основа.

Не аз, но Бог сега ревнува в мен и казва на тези безполезни строители:

“Престанете да проповядвате предмета на вярата и започнете

да утвърждавате предмета на Моята Любов. Достатъчно време

светът ви е виждал, че сте вярващи! Нека сега ви види по нов

начин! Нека ви види любящи! Престанете да се самовъзвеличавате

с мъртвите дела на хуманизма! Престанете да ограничавате децата

Ми, като ги учите, че растежът е следствие на ръкополагане и

затова вие сте пораснали, а те са останали малки!

Аз мразя тази лъжа! Защото Моята Истина говори друго:

Ръкополагането е следствие от растежа! Ръкополагам Аз и няма

да разменя Славата Си за човешки авторитети на надути пастири…”

Виждаме още в “Песен на песните”, че Исус е напълнил Главата Си с

роса и Косите Си с нощни капки? Какво иска да ни каже тук Спасителят?

Каква е тази роса и тези нощни капки? Несъмнено - това са онези, за които

псаломът казва:

“В деня, когато събереш силата си, Твоите млади ще представят

себе си доброволно; Твоите млади ще дойдат при Тебе като росата

из утробата на зората...” 181

Ето тези хора в Свята премяна, тези млади Христови войни, облекли

Небесните мантии, ще се представят на Господ, за да получат заповедите и

плановете за съсипването на лукавия. Искайки от църквата да Му отвори

вратата, Исус желае тя да последва виденията на най-достойните Божии

служители, които са като роса по главата Му.

Защо роса? Защото именно росата е предвестник на утрото, и Божиите

избраници - предвестници на завръщането на Исус Христос!

Каква е обаче реакцията на отстъпилата църква:

“Но аз си рекох: Съблякох дрехата си, - как да я облека? Измих

нозете си - как да ги окалям?” 182

Когато човек ляга да спи или блудства, той съблича дрехите си. Така и

тази църква е съблякла дрехата си, без да й пука какво предупреждава

Исус в “Откровението”:
181 (Псалом 110:3)
182 (Песен на песните 5:3)
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“Ето, ида като крадец. Блажен оня, който бди и пази дрехите

си, за да не ходи гол, та да гледат срамотата му…” 183

Но вижте следващото в опасенията на тази църква. Тя се страхува да

не се окаля. За какво свидетелства това? Несъмнено за състоянието,

наречено “собствена праведност” или “свръхдуховност” от които произлиза

тщеславието. Ето затова е този отказ на църквата да отвори на Исус.

Коментарът за нейното отстъпление става още по-ясен с думите на Божия

Син за последните времена:

“Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на

мнозинството ще охладнее…” 184

Какво става когато охладнява Божията Любов? Естествено това, че се

притъпява болката по изгубените души и желанието за саможертва. За

сметка на това обилно растат плевелите на тщеславието и лицеприятието.

Тези два плевела задушават едни от най-прекрасните стихове за изява на

Божията Милост, Благост и Любов:

“Братя мои, ако някой от вас отпадне от истината, и един го

обърне, нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му

път ще спаси душа от смърт и ще покрие много грехове…” 185

Словото казва, че Бог ще покрие греховете ни и ще измие нозете ни,

ако се изкаляме по стръмния път на неуморно подвизаване за Христос. Но

мнозина ще ни кажат:

“Ние си измихме нозете, защо отново да ги каляме?”

Ами че те вече са ги окаляли, без дори да го осъзнават… Може ли в

такава охладняла църква да гори Огънят на Духа? Може ли в нея изобщо

да съществува ревност за Исус? Не! Безразличие и ревност са два крайни

духовни антипода. На подобни църкви Бог ще отговори само с едно - с

изобличение. В какво ще се състои това изобличение? Именно във факта,

че свидетелствата за Божия ревност и помазание върху отворилите вратата

на Исус ще бъдат толкова големи, че спящите душевници ще бъдат смутени:

183 (Откровение 16:15)
184 (Матея 24:12)
185 (Яков 5:20)
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“Възлюбеният ми провря ръката си през дупката на вратата; и

сърцето ми се смути за него…” 186

“Какво става?” - ще се питат мнозина теолози. “Може ли служение без

Божията Сила да върши такива чудеса и знамения, такива изцеления и

благословения?” - ще се чудят други.

Да! Те наистина ще бъдат смутени! Бог ще ги смути и изобличи!

Реакцията на спящата църква обаче ще бъде бавна и мъчителна.

Инерцията и сънливостта на религията ще дърпа назад лидерите й:

“Аз станах да отворя на възлюбения си; и от ръцете ми капеше

смирна и от пръстите плавка смирна върху дръжките на

ключалката…” 187

Смирната! Ето я другата причина за твърде огромното самочувствие на

религиозните сънливци. Как да я разбираме? Именно така, че днес в много

църкви се проповядва и издига култ към дарбите на Святия Дух за сметка

на потъпканата Любов. “Научете си притчата от смоковницата…” - ни

предупреждава Исус. Защо? Именно затова, за да не се намерим като

дървета с листа, но без плодове. Защото Исус прокле онази смоковница не

по причина, че имаше листа (които са преобраз на дарбите на Святия Дух,

защото както едно дърво фотосинтезира и улавя светлината, за да я

превърне в сила, така и чрез дарбите се улавя Светлината на Духа - б.а.) а

защото нямаше Плодове. Така и днес много църкви са като разлистили се

смоковници, които нямат никакви Плодове. Там ще ви приемат радушно

защото говорите на езици, а не защото сте пълни с Божията Любов. И един

ден всички те ще викат към Христос:

“Господи, Господи! Не в Твоето ли име пророкувахме (дарбата

пророкуване), не в Твоето ли име бесове изгонихме, (дарбата

разпознаване на духове) и не в Твоето ли име направихме много

велики дела? (дарбата за вършене на велики дела) Но тогава ще им

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

вършите беззаконие…” 188

186 (Песен на песните 5:4)
187 (Песен на песните 5:5)
188 (Матея 7:22-23)
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“Смирната” в своя смисъл е масло или “харизма”, както звучи това на

гръцки. В стиха от “Песен на песните” виждаме как отстъпилата църква е

пълна със смирна, плуваща в смирна. В един миг тя става да отвори на

Исус, но… Трагично е следствието на това “но”:

“Отворих на възлюбения си, но възлюбеният ми беше се

оттеглил, отишъл си бе…” 189

Моля ви да запомните:

Исус Христос няма да застане зад служение, което не отвори вратата

за изявата на Божиите помазаници и избраници! Божието Присъствие и

Благодат няма да бъдат над онези, които се уповават на религия, догми,

канони, гибелни ереси, бесовски учения, светско лицемерие, тщеславие,

хуманизъм, както и на собствената си праведност!

Ще има един вик на отпадналата църква. Вик към Господа, на който

Той вече няма да откликне:

“Извиках: Душата ми отслабваше, когато ми говореше!

Потърсих Го, но не Го намерих; повиках Го, но не ми отговори…” 190

Но ще може ли тщеславната църква да разбере, че именно това е

Божията Воля - да отслабне душата, да отпадне душевната вяра, защото тя

е най-големият враг на истинското общение с Исус? И няма ли онези, които

откажат да приемат Божието изобличение да преминат с нозете си в лагера

на противника. Казвам “противник”, защото го казва Исус:

“Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира

заедно с Мене, разпилява…” 191

А щом една такава църква се превръща в противник на Бога, то вижте

и съдбата, която ще я сполети:

“Намериха ме стражарите, които обхождат града, биха ме,

раниха ме; пазачите на стените ми отнеха мантията...” 192

Ето в този стих ние вече виждаме кулминацията на тази книга. В него

се говори за стражари и пазачи, като слуги на Всевишния Бог. Говори се за

189 (Песен на песните 5:6)
190 (Песен на песните 5:6)
191 (Матея 12:30)
192 (Песен на песните 5:7)
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тези, които ще отнемат мантията на отстъпващата църква. Зная, че ще

зададете въпроса:

“Защо трябва да се отнема мантията на отстъпилата църква?”

Отговорът е:

Защото онова, което по божествен принцип беше задача на цялата

Църква, тоест, защитата на човешките души, тя презря и потъпка, отхвърли

и намрази! Ето защо мантии Бог ще даде на предузнатите Си и избраните

Си хора, които ще бъдат поставени от Него пазачи и стражари. Те ще

обхождат Божия град и ще пазят стените му. Хора, които като Неемия,

носейки оръжието си, ще въздигнат стените на Божията правда и Истина.

Но кой друг стих от Божието Слово ни говори за същото? Какво ни

възвестява Божията ревност в “Книгата на пророк Исайя”:

“Защото както момък се жени за мома, така и Твоите люде ще

се оженят за Тебе; и както младоженецът се радва на невястата,

така и твоят Бог ще се зарадва на Тебе. На стените ти, Ерусалиме,

поставих стражи, които никога няма да мълчат, ни денем, ни

нощем. Вие, които припомняте на Господа, не замълчавайте и не Му

давайте почивка, догдето не утвърди Ерусалим, и догдето не го

направи похвален по земята…” 193

Да се намерим като стражи и пазачи на Църквата! - ето великата

надежда, която днес струи от Божието Слово, ето стимулът за нашите

сърца, който ще ни подготви за превъзходството на Небесните мантии.

Твърде много са лъжите, които днес атакуват стените на Църквата, за да ги

оставим без възмездие. Днес е времето на най-великите мантии от Небето.

Време, когато Бог въздава на дявола за всички заблуди и лъжи, с които

връхлиташе Христовата Църква през цялата нейна история.

Въпреки всичките им усилия, портите на ада няма да надделеят над

Църквата. Написването на тази книга под Божията Благодат е свидетелство

за вас, че нашият Бог е Съвършена Закрила и който живее под Неговия

Покрив, той ще пребъдва и под Неговата Сянка.

Не се страхувайте да заживеете един славен живот за Исус Христос,

защото Той отдавна е наредил това за вас!

193 (Исайя 62:5-7)
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Приключвам с размишленията в тази книга. Тя не се роди никак лесно.

И не поради някакви дяволски съпротивления, но поради ума ми, който

трябваше да бъде преобразен от Святия Дух.

Преди години бях впечатлен от “Песен на песните”, от тези стражи и

пазачи, които отнемат мантията на спящата църква.

“Защо, Господи Исусе?” - питах тогава.

“Ето защо!” - ми казва Бог днес, когато приключвам това пророческо

съдържание.

По какво християнинът се отличава от останалите хора?

Вярвам, че на този въпрос, зададен в началото на книгата, вие вече

сте получили едни по-добри отговори, а именно:

По надеждата и призванието да имаме превъзходен живот за нашия

Небесен Отец! По радостта и удовлетворението, че сме извършили нещо

ценно и вечно в очите на нашия Създател и Спасител!

Нека Бог промени умовете и сърцата ви с тази книга!

Нека Святият Дух ви подготви и облече с Небесна мантия!

Нека Славата на Исус и великото Му Дело се разрастват!

Бог да ви благослови!

Амин и Амин!
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