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КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ

Нуждата от духовна литература винаги е стояла като проблем в

живота на човека. Непознаването на Бога и Неговите духовни закони е

причина за всяко човешко нещастие и скръб, за всяка болест и грях, за

провалените житейски планове и намерения на мнозина от нас. Съдбата

поваля онези, които не познават начините за нейното преобръщане към

добро и богоугодно съществуване, към пълноценна духовна реализация.

Настоящите библейски беседи са един увлекателен път за общение с

Господ Исус Христос, Святия Дух и Бог Отец. Вярвам, че достъпността на

разглежданите теми ще допринесе за духовното утвърждаване на всеки,

който иска с вяра в Бога да промени смисъла на своето битие.

Разчупването на догматичното и религиозно мислене е основна цел на

настоящите беседи, както и дълбок вътрешен мотив на автора при

създаването на тази книга. Вярвам, че подбраните и разгледани теми ще

разсеят всяка мистична, окултна или митологична нагласа в читателя, за

да му дадат достъп в една малко позната, но най-необходима реалност -

действието на Святия Дух в живота на повярвалия в Бога.

Поискате ли промяна, то знайте, че тази книга може да ви я донесе, да

просветли умовете и сърцата ви, ако с вяра приемете дълбоките й истини.

Нека Бог бди над душите ви при нейния прочит!

Авторът
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ДА ПОВЯРВАШ В ИСУС!

УВОД

Забързани в напрегнатото си ежедневие, прекосяваме месеците,

седмиците, дните и часовете, отредени ни по Волята на Всевишния Бог. И

това прекосяване е като диря, оставена от катер върху водите на морската

повърхност. Минути след минаването на катера силата на вълните е

заличила кратката следа.

Сякаш нищо не се е случило!

Сякаш катерът не е минавал!

Така и мимолетният спомен от човешкия живот не се отразява върху

мощното вълнение на света. Такъв е животът в този свят – мимолетно

съществуване, което изчезва винаги на едно и също място - в миналото.

Там прахът на забравата го покрива.

Какъв печален извод!

Нима това е отредено за човека?

За мнозина остава утвърдителният отговор на този въпрос. Но други

човеци намират друг Отговор. Някой ден те се оказват в едно чудно

състояние. Тогава сърцата им, вперили поглед в Евангелието, виждат

Някой да ходи по вълните, да смъмря бурите и ветровете и да обръща

хилядолетния ритъм на света според Волята Си.

Този Някой е Божият Син Исус Христос!

Няма друга личност в историята на човешката цивилизация, която така

да е променила света, както го промени Исус. И светът - това разбунено

море - ще бъде укротен и победен единствено от Силата на Любовта,

въплътена в Личността на Спасителя и на повярвалите в Него.

“Господи, позволи ни да дойдем при Тебе!” - викаме ние:

“Дай ни Сила да се издигнем над вълните на този свят, които се

тласкат от вятъра на Злото и ни изхвърлят на пясъчния бряг...”
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“Елате!” - казва ни Исус:

“Повярвайте в Мене и елате! Вървете с вяра над вълните и Аз

ще ви пазя! Не се оставяйте да бъдете изтласкани на брега на

съмненията! Там е само пясък, само пясък, само пясък...

Не построявайте бъдещето си на пясък, защото ще рухне и

падането му ще бъде голямо...”
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ПЪРВА БЕСЕДА: НА КОГО ДА ОТВОРИМ ВРАТАТА?

Днес Исус ни вика. И няма човек, за когото Небесният Отец да не е

приготвил покана. В настоящата беседа ще видим как Бог кани човека в

Небесното Царство на Господ Исус Христос и защо мнозина не могат да

приемат тази покана. Като начало нека знаем, че:

Бог е Любов и никога не е преставал да бъде Любов!

За тази най-изявена същност на нашия Творец Апостол Йоан каза:

“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден

Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен

живот...” 1

“Бог толкова възлюби...” - каза Апостолът. Това е действие, в което

нашият Творец е стигнал предела на Своята Съвършена Любов. Защото

Синът Му слезе и се покори на Собственото Му творение и закони, за да

остане вечно свързан с човешкия род.

Така постъпи Божият Син, но как трябваше да постъпят човеците, за

да ползват от великия кредит на Неговата Милост?

За да разберем отговора на този въпрос е нужно да размишляваме

върху първите думи, с които Бог се обърна към човек след грехопадението.

Какво каза Той на един от синовете на Адам и Ева? Много важни са тези

Господни думи. Нека ги прочетем:

“Защо си се разсърдил? И защо е помрачено лицето ти? 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...” 2

Тук не можем да не усетим скръбта и болката на Божието Сърце. Бог

вече е видял дявола близо до Каин. Прозрял е целия ужас и жестокост на

греха. И воден от Своята Любов и Милост е предупредил Каин:

“Грехът лежи на вратата и към тебе се стреми...”

Пленен от завистта си към Авел, Каин може би се е прибрал в къщи и

през час е поглеждал към входната врата в очакване на греха. Но всичко е

1 (Йоан 3:16)
2 (Битие 4:6-7)
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продължавало да бъде мирно и тихо. Слънцето е светело, ветрецът е

повявал, птиците са чуруликали. Накрая, решил, че грехът може и да не

дойде, Каин е излязъл на полето. Но там, съзирайки брат си Авел, се е

подал на моментна жестокост и отмъстителност, за да го убие. Ето така

Каин смъртно съгреши пред своя Творец. Той не послуша Божия Глас и не

овладя греха. Първият убиец в историята на човечеството не разбра

духовното предупреждение на Господа.

“Защо не го разбра?” - ще попитат мнозина.

Отговорът намираме в думите на Исус:

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

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

не вярват...” 3

Предупреждението на Бог към Каин беше духовно, животоспасяващо.

Но Каин не се ползваше от духа си, а от плътското в себе си, избуяло като

завист и отмъстителност. Затова той не разбра Божията заръка, но падна,

съгреши и духовно изолира себе си от Бога. Записан в Божието Слово, този

случай е предупреждение за всички, които се надяват на плътския си ум и

с него се опитват да изследват Божиите думи.

Каин не вярваше в Бога и затова не разбра предупреждението!

Вярата, ако такава беше имал, щеше да го накара да се помоли на

Бога за защита, понеже силният демон беше легнал на вратата на сърцето

му. Волята беше тази, която трябваше да владее състоянието на вратата -

заключена или отключена. Демонът притисна Каин и той му отвори. А

вътре в сърцето бяха мислите и намеренията на Каин. Завистта направи да

избледнеят всички мисли и се концентрира в едно единствено желание:

“Ще убия този самохвалец Авел! Мисли се за много праведен с

приносите си! Сега ми е паднал в ръцете и ще го накарам, както коленичи

в поклон пред Бога, така и пред мен да коленичи и да търси пощада за

жалкия си живот...”

Ето това е грехът:

Отворена сърдечна врата за съжденията на лукавия, за всичките му

нечестиви намерения и внушения!

3 (Йоан 6:63-64)
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Какво ни казва Исус за произхода на греха:

“Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства,

прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули...” 4

Още в началото на човешкия род Бог видя какви последици ще има

грехът върху човешкото сърце, за да заяви векове по-късно чрез пророк

Еремия:

“Сърцето е измамливо повече от всичко. И е страшно болно;

кой може да го познае?” 5

Днес ние имаме отговора Кой може да го изцели и освободи - нашият

Спасител, Божият Син Исус Христос. Защото, ако тогава дяволът като стръвен

вълк притискаше сърдечната врата на Каин, днес Христос прогласява:

“Ето, стоя на вратата и хлопам...” 6

Да повярваш в Исус! Ето това е:

Отвори вратата на сърцето си с искрена молитва към Него и Той

непременно ще влезе! Както непременно влиза слънчевата светлина, щом

дръпнем плътните завеси, така и Исус, Който е духовното Слънце на

човешкия род, ще осветли с лъчите на Святия Си Дух сърцата ни!

Бог желае да ни спаси и у Него няма лицеприятие. Той гледа на

сърцата ни и иска да ги превърне в Свои обиталища. Пред мнозина човеци

възниква въпросът:

“Достоен ли съм за Бога?”

И мнозина се улавят в капаните на сатанинските внушения:

“А бе то си има специални хора са тази работа! От грешник като мене

нищо добро не може да излезе! Толкова много са греховете ни, че със

сигурност Бог е отвратен от мен...”

Така ли мисли Бог за нас?

За всеки християнин, запознат с Евангелието, има няколко най-важни

откъса от живота на Исус. Това са:

Раждането Му

Кръщението Му със Святия Дух

Пасхата Му с дванадесетте ученика

4 (Матея 15:19)
5 (Еремия 17:9)
6 (Откровение 3:20)



9

Страданията Му в Гетсиманската градина

Разпъването Му на Голготския кръст

Възкресението Му от мъртвите

Възнасянето Му при Бог Отец.

Споменавам тези най-важни жалони на Евангелието, защото един от

тях Святият Дух е отредил да преживеем заедно с Исус. На пръв поглед

звучи невероятно! Ние не можем да върнем времето назад, нито да се

пренесем в епохата на земния Христов Живот. Но Бог ни е дал нещо по-

чудесно, а именно:

Да се пренесем с вяра в духовния Христов Живот!

Божието Слово е категорично! То е подпечатано с Кръвта на Исус! То е

послание от Триединния Бог до абсолютно всеки човек, без разлика на

раса, пол, образование или социално положение. И който приеме Благата

Вест, става участник в ползването на привилегиите, дадени от Бога. А сега

стигаме до отговорите на въпросите:

Къде в Евангелието е отредено място за нас?

Какво лично трябва да преживеем с Исус?

Това е обещанието, дадено от Господ в “Откровението на Йоан”:

“Ето, стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори

вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене...” 7

Нека забележим, че става дума за вечеря с всеки човек, който отвори

сърцето си на Спасителя. И тази вечеря не е обикновена и свързана с

консумация на една или друга гозба. Тази вечеря е духовна! С нея ние

превръщаме Евангелието в Живот за душите си.

Какво искам да кажа?

Именно това, че:

Когато Исус прогласи Новия Завет, Той събра учениците Си и вечеря с

тях! Знаейки, че е наближил часът Му, Той разчупи безквасния хляб и каза:

“Вземете, яжте, това е Моето тяло...” 8

После наля вино в чашата, благослови я и каза:

7 (Откровение 3:20)
8 (Марк 14:22)
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“Това е Моята кръв на новия завет, която се пролива за

мнозина...” 9

Днес Исус хлопа на вратите на нашите сърца и иска да вечеря с нас.

Да отвориш на хлопането на Спасителя - това значи да бъдеш толкова

достоен в Божиите очи, колкото достойни бяха и Апостолите, защото Исус

вечеря с тях, но обещанието Му е да вечеря с всеки, който отвори сърцето

си за Неговия Дух. Ето така Царят на царете иска да ни направи

наследници на Своя Завет.

Нека протегнем духовните си чаши - слабите и грешни сърца, които

Той ще очисти и напълни със Своята Кръв, дошла върху нас като велико и

благодатно присъствие на Святия Дух. Нека с вяра станем части на

Неговото Тяло - Църквата Христова. Нека смирени оставим Този, Който

смири Себе Си до смърт на кръст, да измива нозете ни с Живата Вода на

Святия Дух, за да ходим смело и уверено в стеснения път.

И Бог ще ни благослови!

Той ще бъде наша защита, наше знаме, наше Съвършено Всеоръжие!

Вярвам, всички сте разбрали, че в Божиите очи ние сме достойни и в

сърцата ни не бива да съществуват никакво малодушие и страх, понеже в

Духа на Благодатта Исус ни е дал всичко за нашето щастие и пълноценен

живот. Нека приемем Божията покана и да вечеряме с Исус! Друга толкова

изобилна и благодатна вечеря в живота си няма никога да имаме.

Да отвориш вратата, да вечеряш с Исус, да приемеш Святия Дух, да

вървиш с Библията като с фенер в тъмнината и изпълнен с любов да

помогнеш на всеки да бъде съпричастен в твоята свобода, радост и мир -

това е Божията покана към теб!

9 (Марк 14:24)
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ВТОРА БЕСЕДА: ТАЙНА ЛИ Е ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ?

Този въпрос би учудил мнозина хора поради факта, че когато чуят за

Исус Христос в представите им това се свързва с Тайната вечеря. Всички,

малко или много, сме виждали религиозни картини на тази вечеря и в

мнозина от нас се е затвърдило впечатлението, че наистина става дума за

някакво голямо тайнство.

Тайна ли е обаче Тайната вечеря?

Ето въпросът, на който ще отговоря чрез тази беседа. Преди всичко

трябва да знаем, че яростта на дявола срещу Светлината на Евангелието е

безгранична. Той е разчитал, че вековете, останали зад нас, ще са в

състояние да затъмнят Славата на Исус Христос и не винаги човеците ще

помнят Неговото велико духовно служение, Неговата мисия, Път, думи и

дела. Лукавият има някои характерни способи, чрез които засилва своята

власт над човеците. Един от тези способи е мистицизмът. Цел на мистицизма

е да обвива и държи в тайнственост и загадъчност явления и обекти, които

биха разширили границите на човешкото познание.

Исус дойде на този свят с една единствена цел - да познаят всички

човеци какво велико Спасение е извършил Бог за техните безсмъртни

души. В противовес на Христовата мисия дяволът започна да замъглява

духовния поглед на човека, да го обезверява и отчайва. Дяволът започна

да представя Лицето на Бог, като лице на жесток властелин, който въздава

ужасни наказания върху живота на човеците.

“Трепери човече и не задавай въпроси за Новия Завет! Това е тайна!

Тя ти е забранена! Забранявам ти да се интересуваш от вечерята на Исус с

Апостолите! Това е Тайна вечеря! Чуваш ли? Да не си посмял да ми

нарушаваш спокойствието! Какво те интересува теб разговора на Исус с

учениците Му? Ти да не би да искаш на Апостол да се правиш, а? Я марш

оттук! Каквото чуеш от попа по време на литургията - стига ти... Божието

Слово не е за такива като тебе. За тази отговорна работа си има духовни

семинарии, владици и попове…”

През вековете подобни внушения комай са свършили добра услуга на

лукавия. Но за негов най-голям ужас, там, на духовното поприще, е имало
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един ученик на Исус - Апостол Йоан. Този Апостол е написал едно от

Евангелията, като е предал в изключителна пълнота Пасхата на Господ с

учениците Му, като от този миг в Живота на Исус е показал най-явната

вечеря на Спасителя. И от тринадесета до седемнадесета глава е записал

всичко, което се случи на тази вечеря.

Това е Явната вечеря на Исус Христос!

Пълни подробности за други вечери на Спасителя в Евангелията няма.

Всичките думи на Исус, изречени на Празника на Пасхата, Апостол Йоан е

записал за поколенията, за да изпълни изрично Волята на нашия Господ:

“Ако стопанинът на дома нарекоха Веелзевул, то колко повече

домашните му! И тъй, не бойте се от тях; защото няма нищо

покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае. Това,

което ви говоря в тъмно, кажете го на видело; и което чуете на ухо,

прогласете го от покрива...” 10

Нека благодарим на Бога, че Апостол Йоан прогласи от “покрива”

Новия Завет на Исус Христос, без да се уплаши от дявола и слугите му!

Нека благодарим на Всевишния, че ние, като последно поколение на земята,

имаме знанието за Христовата вечеря, която остава тайна за света, но явна

за всички, които вярват в Името на Исус и общуват с Божието Слово.

Защото в това Истинско Слово е показано много точно името, което Бог е

дал на цялата сатанинска власт:

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

Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята...” 11

Дяволът винаги е бил лъжа, която скрива Истината. Затова всяка

съкрушаваща го Истина той е запечатвал като тайна. Ако ние приемем

лъжите му за чиста монета и се съгласим, че Христовата вечеря е тайна, то

за нас ще бъде неизвестна и мисията на Божия Син, защото Исус прогласи

Новия Завет именно на тази вечеря. Божието Спасение стана явно за

човеците именно там. Така, че изразът “Тайна вечеря” е едно от най-

мощните оръжия на лукавия, една своеобразна религиозна догма, която

застава като завеса пред онези, които са жадни за знание и прозрение от

Библията.
10 (Матея 10:25-27)
11 (Откровение 17:5)
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Тайните неща остават само там, където има тъмнина, защото тя спира

достъпа на зрението!

Но Исус е Светлина! Целият Му Живот беше Светлина!

Затова и вечерята Му с учениците беше осветена по чудесен начин от

Апостол Йоан, който я записа за поколенията.

Нека изметем от сърцата си страха от дявола и повярваме на

обещанието на Святия Дух, дадено ни чрез пророк Еремия:

“Извикай към Мене и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и

тайни неща, които не знаеш...” 12

Бог никога не е желаел да има тайни от нас, но след грехопадението

духовните очи на човека бяха затворени от греха и тлението, а плътското и

смъртно естество не може да приеме знанията и истините без Светлината

на Святия Дух. От тайните не се ползва Бог. От тайните се ползва дяволът.

Но защо той ужасен се опита да обяви Христовата вечеря за тайна?

Защо така масово експлоатира религиозното съзнание на милиони човеци,

за да се превърне днес Тайната вечеря в постулат, който не подлежи на

съмнение? Какво се случи на тази вечеря, което толкова много да го

подразни и разяри?

Да! На тази вечеря имаше едно обещание от Исус, свързано именно с

тайните в Божието Слово. Ето как го изявява Спасителят:

“Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно

ще ви известя за Отца...” 13

Исус обещава това, часове преди да бъде разпнат. Той казва:

“Настава час...”

Този час по време на Христовата вечеря не е настанал, но предстои да

дойде. Този час идва и няма да закъснее...

И действително не закъснява! На денят на Петдесятница Бог излива

Святия Си Дух над човеците. Всички притчи, които Исус е изговорил, ще

бъдат изобилно осветени и разтълкувани от Светлината на Този, под Чието

Духовно водителство Христос ги е изрекъл - Святият Божий Дух. Цялото

Божие Слово и тайните, запечатани в него, ще бъдат изявени от Този,

Който ги е дал, защото:
12 (Еремия 33:3)
13 (Йоан 16:25)
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“Никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите

човеци са говорили от Бога, движими от Святия Дух...” 14

Днес, имайки в сърцата си Духа на Благодатта, ние можем да извикаме

към Бог да направи явни всички тайни на Словото Си. Те ни принадлежат,

защото Исус плати цената за тях и днес ги дава даром, верен на

обещанието Си:

“А когато дойде Онзи, Духът на Истината, ще ви упътва на

всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе,

това ще говори, и ще ви извести за идните неща. Той Мене ще

прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява...” 15

Днес Исус не говори с притчи и има явна вечеря с всеки, който Го

покани в сърцето си. Да живеем с представата, че вечерята на Христос е

тайна, то означава да пропуснем мига на просветлението, че Бог е явен, че

не се крие, но обича да се изявява на Своите чеда. Друг е въпросът, че

липсата на вяра се явява като завеса за която и да е истина от Словото

Божие. Тайната вечеря не е нищо друго, освен религиозният и светски

прочит, коментар и интерпретация на Спасението от Господа.

Вие сами решете дали това Спасение е явно за вас или е тайно.

Ако е явно - вярата в Исус ви е дала достъп до Истината!

Ако е тайно - завесата на мистицизма е впримчила душите ви!

Тайна ли е Тайната вечеря?

14 (2 Петрово 1:21)
15 (Йоан 16:13-14)
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ТРЕТА БЕСЕДА: ДА ПОЗНАВАМЕ БОГ

Когато повярваме в Исус ние ставаме нови създания. Във всеки от нас

Бог ражда един нов духовен човек, на когото му предстои да расте, за да

придобие онова християнско пълнолетие, в което мощно ще бъде употребен

за Божията Слава. Всеизвестно е, че бебетата са в пелени, а децата - при

люлките и играчките. И едва ли някой от нас би дръзнал да изпрати на

война невръстното си дете, а колко по-малко - своето бебе. Бидейки

неопитна, нашата мъничка рожба ще бъде победена от възмъжали

противници. Затова и Бог не ни дава изпитания, по-високи от духовния ни

растеж в Исус Христос. Ето защо Божията Воля е:

Всеки повярвал да порасне в разум, мъдрост и познание!

Святият Дух желае да ни даде пълноценно познание от Библията,

свързано с изпълнението на Божията Воля. За това познание Бог ни открива

Своя поглед и в “Книгата на пророк Еремия” казва:

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

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

най-малкият до най-големия между тях...” 16

А в “Книгата на пророк Исайя” Всевишният допълва:

“Праведният Ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието

им за Него, и Той ще се натовари с беззаконията им...” 17

От този стих разбираме колко важно е да познаваме Господ Исус

Христос, като най-велико Богооткровение на човешкия род, като Съвършено

въплъщение на Божието Слово. Ето защо трябва да отворим духовния си

слух и с вяра да запечатваме в сърцата си всяко знание за Бога, подарено

ни от Святия Дух. Неслучайно в проповедите Си Исус употребяваше израза:

“Който има ухо, нека слуша!”

Защото нашата вяра е тази, която ни дава достъп в Небето, а тя се

зарежда и усилва, когато отворим сърцата си приемем Словото на Святия

Дух. По този начин осъществяваме реализацията на един духовен закон,

който гласи:

16 (Еремия 31:34)
17 (Исайя 53:11)
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“...вярването е от слушане, а слушането - от Христовото

слово...” 18

Да познаваме Бога е не толкова да знаем имената на трите Му Лица

или съдържанието на Библията, но съвършеното познание е:

Познаването и изпълнението на Неговата Воля!

Божията Воля - това са духовните закони, които Отец е създал, за да

сплотява и подчинява с тях всичко и всички, като пръв Бог се е ангажирал

да ги спазва. Спазването на Божиите закони се нарича Святост, тоест,

живот без грях. Грехът е нарушение на Божиите закони и сам по себе си е

беззаконие. В най-помазаната молитва, която Исус ни остави, се казва:

“Отче наш, Който Си на небесата, да се свети Твоето Име, да

дойде Твоето Царство, да бъде Твоята Воля, както на Небето, така и

на земята...” 19

В тази молитва ние виждаме, че:

Нищо не се цени по-високо в Божиите очи от Христовата саможертва!

В Живота Си на този свят Исус беше въплътеното Божие Име и

светеше с Божията Светлина:

“...да се свети Твоето Име...”

С проповядването на Небесното Божие Царство Исус стана съвършен

проводник на Божията Воля в света:

“...да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята Воля...”

Бог Отец не искаше да има болести на земята, а да бъде както в

Небето - свобода и мир. Исус изцеляваше всяко болестно поражение, всяка

немощ и недъг между човеците. Бог Отец не искаше да гледа вързани сърца

и скръбни души. Спасителят развързваше сърцата и радваше душите. Бог

Отец не искаше това човечество да погине в тъмнина и изолация. Христос

донесе Светлина и направи пролом между Небето и земята, между Божието

присъствие и материалния свят. Исус показа на всеки един човек какво

означава да познаваш Твореца Бог и как да вършиш Неговата Воля!

Най-ясно и достъпно това познание ще открием записано в посланието

на Апостол Йоан към нас. Ето какво казва този съвършен мъж:

18 (Римляни 10:17)
19 (Матея 6:9-10)
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“Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога;

и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не

люби, не е познал Бога; защото Бог е любов...” 20

Ето към тази Съвършена Любов сме призвани всички ние. Ето към това

познание трябва да насочим всичките си усилия. То ще дойде при нас,

когато вярата в Христос ни даде достъп до Любящия Свят Дух, Който е силен

да преобрази умовете и сърцата ни, тъй щото те да станат проводници на

Божията Любов.

Ако всеки от нас се покори на този Небесен приоритет - да търси

първо Божието Царство и да работи за неговото утвърждаване, както и да

покорява своята воля на Божията, може да бъде сигурен, че е тръгнал по

Пътя на Истинското познание. Такъв човек непременно има водителство,

призвание и съдба от Святия Дух.

Такъв човек печели Божието благоволение.

20 (1 Йоаново 4:7-8)
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ЧЕТВЪРТА БЕСЕДА: С ПРОСТЕНИ ГРЕХОВЕ

Когато Господ Исус ни прости греховете, то това не е просто словесна

декларация и обещание. Бог действително извършва в нас нещо чудесно и

тази беседа ще разкрие това малко по-обстойно. Грехът е тежък удар

против нашата душа. Тя е, която съгрешава против Бога и ближните.

Но какво всъщност е човешката душа?

Трябва да си отговорим на този въпрос, защото притежаваме и дух, а

духът и душата не са равнозначни понятия.

Нека се върнем в самото начало, когато бе сътворен човекът:

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

ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа...” 21

В този акт на Сътворението различаваме три етапа. Двата – извършени

непосредствено от Бога, а третият - от човека.

Първи етап: Бог създаде човека от пръст.

Втори етап: Бог вдъхна в ноздрите му жизнено дихание,

Трети етап: Човекът стана жива душа.

Третият етап принадлежи на човека. Той стана жива душа. Дейността

на духа, който Бог вдъхна в ноздрите на човека, беше да животвори тялото

му, да му дава дишане, да организира и ръководи всичките му вътрешности и

процеси. Но освен като жизнено дихание, духът трябваше да се прояви и в

съзнателната, личностната и свободно-волевата дейност.

Именно чрез тази втора дейност на духа се създаде живата душа!

Един по-лек пример, непосредствено от живота, би ни убедил напълно

в тези съждения:

Току що роденото бебе има дух и тяло, а следователно и живот в себе

си, но то все още няма съзнателното си проявление, тоест, не мисли и не

разсъждава. С течение на времето - след една, две, три или пет години -

ще се появят наченките на душата му, а по-късно и цялостно осъзната му

самоличност.

Затова запомнете:

Душата е съзнателната дейност на духа, заповядана от Бога!

21 (Битие 2:7)



19

Нашият дух е като един тъкач, застанал пред стан със совалка. Той

натрупва и запечатва в себе си нашите впечатления, познания и общуване

с хората. Изобщо - цялото многообразие, което животът може да поднесе.

От всичко това духът оформя личността ни. Ние изграждаме своите навици,

възпитание, етика и морал, проявяваме своя темперамент и способност да

общуваме. Всичко това се явява нашата душа. Божието Слово ни учи, че

душата е дреха, облекло на духа, а за самия ни дух казва:

“Духът на човека е светило Господно, което изпитва всичките

най-вътрешни части на тялото...” 22

Духът ни се дава чист и съвършен от Бога. Той е частица от Него и Му

принадлежи. В този земен живот, в тази заповядана организация между

дух и материя, духът влиза в сериозни изпитания. И те не са толкова

свързани с животворящата функция на духа, колкото със съзнателната.

Когато плътта владее над духа чрез изкушенията, пожеланията и всяка

страст и похот, то духът се осквернява и изнемощява. Обратно - когато

духът покорява тялото и чрез ума го възпира от една или друга страст и

съблазън, следствието на които е греховността, то той се усъвършенства и

придобива качества, които Бог във вечността ще използва според Волята

Си. От казаното дотук можем да направим извода, че:

Душата се явява като качествен измерител в борбата между духа и

плътта! Тя е лакмусът, който показва наличието на Святост или грях!

От грехопадението насам човешката плът е смъртна и в нея живее

грехът. Така тя държи в жестоки връзки духа и го прави роб, изпълняващ

нейните желания и внушенията на дявола.

Бог, Който е видял всичко това, не ни е оставил роби на греха, но е

положил Святия Си Дух във вярващите сърца, Който да поеме ударите на

плътта, да ги омаломощи и да освободи духа от всички смъртни връзки. В

историята на човешката цивилизация само двама пророци са вярвали в

Бога и общували със Святия Му Дух така, щото да бъдат освободени от

всички смъртни връзки. Следствието за тях е било нетленната слава и

безсмъртие. Небето ги е приело със собствените им тела. Това са пророк

Енох и пророк Илия. Но ние нека отново продължим с размишленията за

22 (Притчи 20:27)
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душата. Вече казахме, че душата е дреха на духа. Ако духът ни се яви

пред Бога с омърсена дреха, той няма да може да обитава в Божието

присъствие и ще бъде отстранен. Ето защо, когато Божието Слово казва, че

ще има съд за човешките души, трябва да знаем, че те ще се явят пред

Вечния Съдия заедно с духа, който ги е утвърдил. Затова запомнете, че

душата на човека е отчетът на човешкия дух пред критериите на Божията

Святост.

Дрехата, с която се облича човешкият дух, е показател до каква

степен този дух е владеел над тялото и е упражнявал контрол над мислите,

емоциите и желанията на човека. Нашата личност е нещо изработено,

произведено от духа ни и свързана с него. Ето и един лек пример:

Раждането на едно дете в някоя географска точка ще определи и

неговия говор. То няма предварителна даденост да говори английски или

китайски, испански или български. Но слушайки речта на околните, духът

му ще изгради и съответната речева способност, за да може след време и

то да изразява гласно мислите си съобразно на езиковата среда.

Когато ние повярваме в Исус, Святият Дух влиза в сърцата ни, очиства

душата ни, променя нашето естество и го прави да живее в съгласие с

Божията Воля. Това означава, че осквернената от грехове и престъпления

душа вече е измита и очистена. Именно затова прощението на греховете

беше заплатено с най-високата цена - Кръвта на Исус, пролята на

Голготския Кръст.

Ако се опитаме да си представим душата, като аудиокасета, включена

в записващия механизъм на нашия дух, то едва ли ще сме очаровани,

когато един ден Бог Отец реши да прослуша съдържанието на живота ни...

Как бихме стояли в Святото Му присъствие? Как бихме слушали

безумните и скверни думи на устата си, изречени против ближните, против

Бога и Неговите Святи закони? Не са ли едно много важно предупреждение

за нас думите на Исус:

“И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците,

ще отговарят в съдния ден. Защото от думите си ще се оправдаеш и

от думите си ще се осъдиш...” 23

23 (Матея 12:36-37)
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Тези напътствия на Исус ясно и точно ни показват какви трябва да

бъдем. Хора, които знаят какво говорят и правят думите си изпълнени със

съдържание, което означава, че:

Зад всяка дума като свидетел стои благочестивият ни живот и плодовете

на Святия Дух в сърцата ни!

Когато повярваме в Исус, Той изтрива стария запис на смъртта и

беззаконието. Тогава Исус казва на всеки от нас:

“Ето, ти си роден отгоре! Днес започваш наново, започваш

начисто! Дерзай, дете Мое!”

В този миг ние започваме нов живот. Плахо и неуверено в началото,

дързостно в средата и победоносно в края на пътя си.

Няма нищо по-чудесно от това да знаем, че с прощението на греховете

Бог безвъзвратно е изличил тъмнината от нас и старото ни естество си е

отишло. Единственото, което е останало и дяволът хитро използва за

целите си, са нашите спомени, тоест:

Плътският запис на нашия живот, останал като памет в мозъка ни!

Как да разбираме това?

Ето отговорът:

Бог е изтрил злото от душите ни, но не всичко, което сме вършили

допреди да повярваме в Исус, е било зло. Например, когато сме се учили

да четем и пишем или да проявяваме дарба и талант, морал и етика - това

е добро и то е останало в нашата памет, за да го помним и използваме. С

прощаването на греховете ни Бог не ни обрича на амнезия, (тоест, загуба

на паметта) но Той премахва тежестта на греха, зависимостта ни от него,

склонността ни да грешим.

И как бихме разбрали за благотворната промяна от Бога в нашата

личност, ако нямаме за съпоставка онова, което вече няма власт?

Да се преборим с негативното от паметта и спомена от старото

естество - това е личният ни кръст, който трябва да вдигнем и носим по

пътя си, за да докажем на дело любовта си и благодарността си към Божия

Син. Когато Святият Дух ни изпълни, спомените от старото естество нямат

никаква сила и власт. Ние сме с простени грехове!
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ПЕТА БЕСЕДА: ЗА ДУХОВНАТА ГОЛОТА

От разсъжденията в предишната беседа възникват много въпроси, на

които голям брой от християните не могат да дадат отговор. Най-често

повярвалият се мотивира с думите:

“Аз приех Исус Христос за мой Господ и Спасител, но все още

продължавам да греша... Все още не владея езика си, чувствата си, емоциите

си... Има ли още надежда за мен?”

Да, има! И за повярвалите в Бога тази надежда остава вечна и

неизменна. Иначе не би могло да бъде. Ако ние сме търпеливи към децата

си и великодушно, от все сърце им прощаваме пакостите и прегрешенията,

макар и да се случва да ги понакажем, то и Небесният Отец ще ни прости,

защото:

Кръвта на Исус е призмата, през която Бог гледа на нас и прощава

всичките ни беззакония, макар и да се случва да бъдем понаказани!

В една от притчите си Соломон ни е предупредил за това и точно е

изявил характера на нашия Господ:

“Сине мой, не презирай наказанието от Господа, и да не ти

дотегва, когато Той те изобличава, защото Господ изобличава оня,

когото люби, както и бащата сина, който му е мил...” 24

Отново нека го кажа:

За вярващите в Исус има вечна надежда за Спасение, понеже ние не

се спасяваме с дела, но се спасяваме чрез вяра.

Онова, което е пагубно за християнина, е:

Пропукването на основата, тоест, загубата на вярата!

Вярата е тази, който ни държи изправени. И когато нашите прегрешения

идат от това, че воюваме против дявола, то е видно, че сме паднали за

момент, но не от бездействие, а в битка. Бог ни прощава паданията в

подобни ситуации. Но ние сме длъжни добре да разпознаваме атаките на

дявола не срещу надеждата, а срещу вярата ни, защото именно те са

убийствени за нашата личност. Когато излезем на стеснения път, ние се

бием срещу силите на тъмнината. Там стрелите на Сатана са многобройни и

24 (Притчи 3:11-12)
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нищо чудно някоя да ни рани. В подобни случаи е добре, вместо да

оплакваме моментното си поражение, да се обърнем към Божието Слово, в

което са записани думите на Апостол Йоан:

“Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в

нас. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни

прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда...” 25

Ето защо трябва да носим твърдото убеждение, че евентуалният грях

няма повече сила да ни отлъчи от Бога, но може да направи омразата ни

срещу дявола още по-силна.

След казаното дотук преминаваме към същината на тази беседа.

Когато съгрешаваме, Бог е верен да ни прости в Името на Исус, но нека

знаем, че:

Грехът спира растежа на новото ни естество и обличането ни с

Небесната дреха на праведност и Святост!

Самото прощение на греховете ни от Бог е отново да се премахне от

нас събудилото се греховно естество. Това ни прави да сме в положение -

“съблечени-необлечени”. Ние сме приключили със старото си естество -

съблекли сме го, но все още не сме облекли новото.

С две думи - голи сме...

Нека прочетем предупреждението на Апостол Павел относно голотата:

“Понеже в тоя дом (плътта ни - б.а.) и стенем като ожидаме да се

облечем с нашето небесно жилище, стига само, облечени с него, да

не се намерим голи...” 26

Защо не бива да бъдем голи?

Отговорът е:

Защото голотата е вяра без покритие, вяра без дела, без плодовете на

Святия Дух! Такава вяра сама по себе си е мъртва!

С такава вяра християните заприличват на пръчките, за които Исус

каза в предупреждението Си към нас:

“Аз съм истинската лоза и Отец Ми е земеделецът. Всяка

пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва...” 27

25 (1 Йоаново 1:8-9)
26 (2 Коринтяни 5:2-3)
27 (Йоан 15:1-2)
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“Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като

пръчка, и изсъхва; и събират ги та ги изхвърлят в огъня, и те

изгарят...” 28

Като голи в нашето общение с Бога ние сме ползвали безграничния

кредит на Божията Милост - да ни бъде прощавано всякога, но не сме

пътували до пълноценното си назначение - да бъдем изпълнители на

Божията Воля, на Небесните закони на Бог Отец. Така правим напразна

Жертвата на Исус и приближаваме съдбите си до изпълнението на стиха от

Божието Слово, в който се казва:

“Защото ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали

истината, не остава вече жертва за грехове, но едно страшно

очакване на съд и едно огнено негодувание, което ще изпояде

противниците...” 29

Нека забележим, че в стиха се говори за “самоволно” съгрешаване,

тоест, като желание на сърцето, а не като принудително изтръгнат грях.

Ето защо трябва винаги да изпитваме сърцата си доколко уповават на

Божието Слово и не е ли вярата в Исус едно зле прикрито лицемерие.

Нека в края на тази беседа да обобщим склонностите към съгрешаване,

които стоят пред живота на християнина. Две са тези склонности:

Първата: Съгрешаване, станало от действие, от битка с дявола.

Втората: Съгрешаване, станало от бездействие, от страх към дявола,

от нежелание да пораснем и да се включим в битката срещу него.

Тази, втората склонност, е опасната и фаталната. Тя е убийствена за

вярата. Именно с нея се явяваме като пръчка, която не желае да дава

плод. Дяволът много лесно откъсва подобни пръчки от Лозата, понеже

нищо не ги крепи към Нея. Тъмнината винаги ще атакува християните, но

тя ще успее само там, където се е появил страх от дявола. Тогава вярата се

измества от религиозно чувство и ни прави “цветя в саксия”.

Страхът от дявола държи човека в постоянна голота, без делата на

Любовта, без Силата на Святия Дух. За всички, попаднали в клопките на

тази дяволска активност, Словото казва:

28 (Йоан 15:6)
29 (Евреи 10:26-27)
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“Дето няма волове, яслите са чисти, но в силата на воловете е

голямото изобилие...” 30

“Чистите ясли” в много християни ги карат да мислят, че всичко е

наред, че са светила, достойни за подражание. Не са излезли на фронта,

но затова пък и не са се омърсили, нито пък имат рани...

Достойна ли е една такава позиция?

Не предупреждава ли Исус с думите:

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

си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му...” 31

Да! Именно срам за християнина е страхът от дявола! Той ще ни

накара да пазим яслите си чисти... Но ако в нас я няма силата на вола,

желанието за впряг до краен предел в служба към Божието благовестие, то

и вярата ни е малка, а най-често се е трансформирала в религиозен

предразсъдък и поклон към света.

Духовната голота е срам за Христовата Църква, а дръзновението и

смелостта - нейни Слава и Победа.

30 (Притчи 14:4)
31 (Откровение 16:15)
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ШЕСТА БЕСЕДА: ЗАКОНЪТ НА СЛОВОТО

Има случаи в живота, когато ни налягат мъката и отчаянието. Тогава

сме в ситото на дявола и той е решен на всяка цена да победи вярата ни в

Исус. В такива мигове парливи въпроси бодат като остен душите ни и ние

нямаме покой.

“Защо, Господи? Каква е тази дяволска сила? Кое дава власт и сила на

дявола срещу мен? Нали вече вярвам в Исус? Защо е тогава тази тежест и

тези обрати в живота ми?...”

Мнозина от нас задават подобни въпроси в своите молитви към Бога.

Отговорът е нужен и жизнено важен за вярващия, защото без него ще му

бъде трудно да противостои на нечестието във всичките му форми и

проявления.

Къде да търсим отговора?

Тази беседа ще се опита да хвърли светлина върху него. Казано най-

кратко - отговорът се крие в закона на Словото. Това е фундаментален

закон, който Бог е утвърдил и постановил да действа навсякъде и във

всичко. Този закон е съвършеното взаимодействие между Бог и творението,

между духовния и материалния свят. В “Битие”, Книгата на Началата, ние

можем да разберем как Бог употреби този закон. От трети до тридесети

стих в тази първа книга е записано как Бог заповядваше и казваше какво

да става. И то ставаше така. Мислите и намеренията на Божието Сърце,

веднъж изговорени, ставаха факт, реализиран от творческата Сила и мощ

на Божия Дух.

Бог казваше какво да става!

Не ни ли говори нещо този факт?

Бог е Дух. И ако е казал нещо да стане, то Той е реализирал мислите и

намеренията Си чрез Своя Глас.

Но какво е Гласът Господен?

Ако наблюдаваме собственото си естество, виждаме, че:

Когато говорим, употребяваме плътта си, тоест, тя дава израз на мислите

и намеренията от сърцето! С една дума - говорим, употребяваме гласа си!
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И понеже сме създадени по Образ и подобие на Бога, то и нашият глас

е подобен на Божия Глас по това, че с него даваме израз на духовната си

същност. Така разбираме от “Книгата Битие”, че:

При Сътворението Бог е употребил Гласа Си, тоест, материалният свят

се е създал, за да се потвърдят мислите на Божието Сърце!

Това означава, че самото говорене, самият Глас Господен се е явил

като творческа дейност на Божия Дух и създадената материя е потвърдила

мислите на Божието Сърце. Така Бог говори и използва Гласа Си.

В Библията има едно чудесно откровение за Господния Глас:

“Гласът Господен е над водите, Бог на славата гърми; Господ

гърми над големите води. Гласът Господен е силен, Гласът

Господен е величествен, Гласът Господен троши кедри; Да! Господ

троши ливанските кедри и ги прави да скачат като юнец, Ливан и

Сирион като див вол в младостта си. Гласът Господен разцепва

огнените пламъци. Гласът Господен разтърсва пустинята; Господ

разтърсва пустинята Кадис; Гласът Господен прави да раждат

кошутите и оголва лесовете...” 32

От всичко, записано в този цитат, виждаме колко огромна е силата на

Господния Глас. В пътя на светкавицата или земетръса, в раждането на

сърнето или настъпването на есента - във всичко Бог говори и ни дава

величествени послания за Себе Си. В друг от псалмите на Библията можем

още по-пълно да усетим всепроникващото присъствие на Божия Глас в

творението:

“Небесата разказват за славата Божия, и просторът известява

делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; и нощ на нощ изявява

знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им, тяхната

вест е излязла по цялата земя и думите им до краищата на

вселената...” 33

Наистина малцина се онези щастливци, които могат да уловят от

творението словото на деня и знанието на нощта. Но и без с физическите

си сетива да чуваме гласа им, тяхното слово докосва сърцата ни и ни

32 (Псалом 29:3-9)
33 (Псалом 19:1-4)
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говори с други думи, заместители на една велика първопричина, на един

велик Творец, на Вечен и Жив Бог.

Ето такъв е законът на Словото!

Толкова велико и чудно е взаимодействието между Бог и творението.

Сега ни предстои да отгърнем и втората страница от този закон, а

именно - действието му в нашия живот. Бог е положил този Закон и в нас

самите, защото както е Той във Вселената, така сме и ние в телата си. Бог

ни е дал плът, която да реализира нашите мисли, с цел да общуваме с Него

и помежду си. Тогава ние произнасяме думи. И няма нито една дума, която

да не въздейства върху живота ни - било за добро или зло.

Нека пристъпим към разглеждането на този въпрос. Бог създаде

земята със стотиците и хиляди форми на живот и я подари на човека. Каза

му да я владее, напълни и обладае, както и да господарува над всяко живо

същество. С две думи - Бог даде на човека голяма власт. За тази власт

загатват още първите стихове от “Книгата Битие”. Бог постави човека в

Едемската градина, за да общува с него, да бъде негов приятел и Учител.

Бог предложи на човека плодовете на Святия Си Дух, които растяха в

Благодатната градина и му каза:

“Храни се, Адаме, с тези плодове! Така ще придобиеш

качествата Ми! Ще бъдеш изпълнен с Моята Любов и нежност, с

Моята мъдрост и доброта, с Моята Радост и Милост и като цяло - с

Моята Святост. Тези качества ще ти бъдат нужни, за да научиш на

тях поколението, което ще създадеш с жена си Ева пред Лицето Ми.

Искам човешкият род, чийто родоначалник си ти, да радва сърцето

Ми и да издига Славата Ми...”

Тогава Адам със сигурност е казал:

“О, Господи! Велика е Твоята Любов и Милост, Твоята Мъдрост и Сила,

но моля Те, кажи ми, кака ще владея всичко това, което Си ми дал? Аз съм

толкова малък, а земята е толкова голяма! Възможно ли е да владея всичко

това, което ми подаряваш?”

И ето какъв е бил Божият отговор:

“Ти, Адаме, си достоен за тази власт, сила и отговорност,

защото си първият плод на ръцете Ми. Плод, в когото вложих
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Образа и подобието на Самия Себе Си. Аз ще присъствам с Духа Си

навсякъде по тази земя, която ти давам да владееш. Ще слушам

твоите думи и ще утвърждавам твоите намерения.

Но за да се убедиш каква чудесна власт съм дал в ръцете ти,

ето, сега привеждам пред тебе всяко одушевено същество и ти

определи предназначението му и дай името му, за да живее на

земята, която ти подарявам...” 34

Мнозина ще видят в настоящето повествование голяма доза авторско

въображение и дори смело тълкувание, но всичко това не е необходимо на

мен, а на читателя и аз смея да твърдя, че примерните диалози между Бог

и Адам в никакъв случай не напускат границата на Истината. Напротив -

вдигат завесата пред сухия прочит на цитатите, за да ни стане по-достъпен

законът на Словото. По-нататъшните разсъждения ще ви убедят, че такива

най-вероятно са били първоначалните отношения между Бог и нашия

праотец. Бог даде на човека власт:

Да ползва Закона на Словото.

Но непослушанието и грехопадението на Адам и Ева станаха причина

да изгубят властта си, преотстъпвайки я на Сатана и неговите паднали

ангели. Бог Отец, Който създава и заповядва законите, никога няма да ги

отмени. А Законът, който Той подари на човешкия род за вечно ползване,

е генералната първопричина за Сътворението. Защото, създавайки всичко

Бог не гледаше на Себе Си само като на Личност, но и като на Слово -

всепроникващо и съзидателно:

“В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе

Бог. То в начало беше у Бога...” 35

Вярвам, че вече сме усвоили същността на този закон. Това е:

Даденият ни достъп до Божия Дух, в общението чрез Когото да бъдем

владетели и господари над материалния свят, който Бог създаде за нас!

А общението се получава, когато нашето материално естество изяви

желанията и волята на духовното, на личния ни дух, който е създаден да

търси и издирва Божието присъствие.

34 (Разтълкуван прочит на Битие 2:19)
35 (Йоан 1:1-3)
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Когато Адам и Ева предадоха закона в ръцете на дявола, Бог трябваше

да се намеси и възстанови нашата връзка с Него. Нужен беше човек, който

съвършено да използва закона на Словото и така да възстанови достъпа на

всички човеци до него. Само един Човек можеше да направи това - Божият

Син Исус Христос, в Когото Бог въплъти Своя закон. Именно затова Исус

беше Словото, което стана плът:

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

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

истина...” 36

Днес, във времето, което живеем, този закон притежават както

вярващите, така и дяволът. Последният може да ползва сила от закона,

само, ако по някакъв начин намеренията и внушенията му намерят словесен

израз, тоест:

Да бъдат потвърдени от материята като изговорени или написани от

човека!

Писано или говоримо, словото е проекция на духовна сила. Дяволът,

като духовна личност, винаги иска да проектира силата си в света, в който

живеем. А той има голяма сила и власт, понеже неверието и незнанието са

свободни коридори в човешкото съзнание, които той обсебва, за да върши

волята си. В мнозина от нас може би е възникнал въпросът:

Какво се случи при грехопадението и как човекът предаде чудесната

си власт в ръцете на дявола?

Нека видим какъв е отговорът:

При грехопадението Бог на първо място и като начало на справедливия

Си гняв прокле Сатана:

“Тогава рече Господ Бог на змията: Понеже си сторила това,

проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всички

полски зверове; по корема си ще се влечеш и пръст ще ядеш през

всичките дни на живота си...” 37

В това Божие проклятие срещу дявола има две важни подробности:

36 (Йоан 1:14)
37 (Битие 3:14)
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Първата: Сатана никога не ще може да се ползва от Божията Милост и

ще се влече по корема си, тоест, няма да може да се изправи, носейки

вечното унижение от собствената си лукавост.

Втората: През всичкото си съществуване ще яде пръст, тоест, ще зависи

от материалния свят, в който е паднал след своя бунт и превъзнасяне.

В момента на грехопадението човекът стана подвластен на дявола

чрез плътта си, която е пръст. Грехът влезе в тази пръст и я оскверни.

Духовните очи на Адам и Ева се затвориха и те бяха отлъчени от Едем.

Вечния живот, който те притежаваха в Господното присъствие, се замени с

тление и смърт, съгласно Божието предупреждение към Адам:

“...от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него;

защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш...” 38

Съгрешавайки против Господната Воля първите човеци дадоха властта

си на дявола, който се превърна в княз и господар на света. И понеже

дяволът няма пряк достъп до този закон на Словото, тоест, Бог не

благоволи в желанията му, то той е хитър да върши волята си чрез

използването на човека.

Думите на човека са тези, които дават власт и сила на нечестивия и

той се възползва от Закона на Словото!

Най-силното оръжие на дявола е внушението му върху мислите и

съзнанието на човека, но, веднъж облечено с думи, това оръжие дава

огромна и съдбоносна власт в дяволските ръце. В един от псалмите е

показана именно тази тактика на лукавия:

“Ще има ли съобщение с Тебе седалището на беззаконието,

което е хитро да върши зло чрез закон. Те се опълчват срещу

душата на праведния и осъждат невинна кръв...” 39

Исус ни казва, че по думите си ще бъдем осъдени или оправдани. В

думите има голяма сила. Ние трябва да знаем това. Евангелието показва

един убедителен пример, една нагледна илюстрация на дяволска активност,

която цели да вземе сила от закона на Словото. И то не от кого да е, но от

Исус! Но Луцифер грешно е преценил противника си и неговата тактика се

сгромолясва. Как се случва всичко това? Нека видим:
38 (Битие 2:17)
39 (Псалом 94:20-21)
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“И дяволът Му рече: Ако си Божия Син, заповядай на тоя камък

да стане хляб. А Исус му отговори: Писано е: Не само с хляб ще

живее човек, но с всяко Божие слово...” 40

Виждаме как Исус по категоричен начин употреби закона на Словото.

Той не облече с думи дяволското изкушение и не се възползва от

божественото Си естество, за да стори чудото, което Сатана очакваше от

Него. При все, че гладът от четиридесетдневния пост беше достатъчен

дразнител върху Душата Му, Исус устоя. А причина за Неговото устояване

беше Мечът на Духа, който е Божието Слово. С него Исус смаза дяволската

атака. Такива трябва да бъдем и ние срещу дявола. Изявените Божии думи

са остър меч в неговото сърце. Нека се научим да внимаваме в думите на

устата си. И ще видим с радост как след всеки изминал ден силата на

нечестивия ще отслабва все повече и повече, докато напълно се стопи.

Лошите и гнилите думи, проклятията и псувните, хулите и ласкателствата,

са арсенал на дявола. Той ще ни ги предложи, за да може да ни върже.

Затова нека запомним следното духовно правило:

Дяволът е духовен противник, стоящ против сърцето ни с пушка в ръка,

но ние сме тези, от които той очаква да получи смъртоносните патрони!

Тези патрони може да са от различен калибър, но те всички са

убийствени и вредни за нашата личност. Причината за това се крие в

зарядът, който те носят. Заряд, за който Исус е предупредил:

“Той (дяволът) беше открай човекоубиец, и не устоя в истината;

защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си

говори, защото е лъжец и на лъжата баща...” 41

Думи без истина! Думи, родени от лъжа! Ето такива са патроните от

арсенала на дявола! Характерно за такива думи е това, че те не могат да

се напълнят със съдържание, тоест, остават празни и Бог не благоволи в

смисловия им заряд. Така те се превръщат в примка за нашия дух, който

става заложник на изреченото, понеже то се е превърнало в позиция.

Позиция на празнота и глупост, лудост и безумие. Ето затова трябва да

внимаваме в думите си. Всяка празна и гнила дума, всяка хула и несмислен

протест наливат вода в мелницата на нечестието. Всяко проклятие на устата
40 (Лука 4:3-4)
41 (Йоан 8:44)
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ни е стрела срещу сърцето на ближния. Всяка немотивирана молитва, без

водителство на Святия Дух, е чародейство, назначено да опропастява

съдбата на човека. Всяка несмислена хвалба, без да отдадем Слава на

Бога, е насрочено изпитание срещу нас, защото:

“...човек се изпитва чрез онова, с което се хвали...” 42

Нашите думи се явяват като активатори на закона на Словото - за

добро или зло. Мъдрият Соломон е казал това с пределна яснота:

“Смърт и живот има в силата на езика, и ония, които го обичат,

ще ядат плодовете му...” 43

Дяволът винаги ще използва човешките устни и език, за да ни

съкруши и стъпче силата на сърцата ни. Колко внимателни трябва да

бъдем в думите си ни казва и цар Давид в един от своите псалми:

“Станах като счупен съд, защото съм чул клеветите на мнозина.

Отвсякъде страх, като се наговаряха против мене и намислиха да

отнемат живота ми...” 44

Ако ние знаем какви последствия имат нашите думи върху ближните

ни, то бихме били внимателни, за да пазим езика си от зло.

И това не е невъзможно!

Нужно е само мъничко знание и наистина ще се научим да владеем

устните си. Не по човешки, но с Божията Сила.

Искаме ли да победим дявола?

Желаем ли да бъдем успешни срещу него?

Нека тогава първо победим собствения си език с онази ревност и

желание, с които Давид някога молеше Всевишния:

“Господи, постави стража на устата ми, пази вратата на устните

ми...” 45

Виждаме, че псалмопевецът говори за устните ни като за врата. Това е

просветително знание, което иска да ни научи, че две духовни сили

воюват помежду си и всяка от тях иска да използва тази врата.

На кого да предоставим езика си?

42 (Притчи 27:21)
43 (Притчи 18:21)
44 (Псалом 31:12-13)
45 (Псалом 141:3)
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Ето въпросът, в отговорът на който се крият животът или смъртта.

Единствено Божието Слово е надежден и верен страж на устните ни.

Единствено то се явява като непреодолима преграда за напъните на лукавия.

Едно от последните неща, които искам да знаете, е:

Какъв е Божият контрол върху закона на Словото в живота ни?

Ясно е, че Бог не може да стои като безучастен наблюдател от Небето,

Който само си записва в тефтерчето тази или онази дума. Всяко нещо е под

Божия контрол и за да се случи, значи е допуснато от Него. Ние трябва да

разбираме закона на Словото много добре и да знаем, е чрез него се

активира както Добро, така и Зло. Ако говорим необмислени и пошли думи

срещу ближните и Бог, то натрупваме голямо осъждение, тъй като ставаме

причина да се активира зло, което Бог не желае, но което законът

продиктува и извиква в сила. Затова сега ще прочетем едни думи, с които

Бог определя Сам Себе Си, за да бъдем бдителни и трезвени:

“Аз създавам светлината и творя тъмнината; правя мир, творя и

зло! Аз, Господ съм, Който правя всичко това...” 46

Зло и тъмнина в сърцето на Бога няма, защото Бог е Любов, но

човешките думи дават сила и власт на лукавия и той използва Божия закон

за намеренията си. Затова се яви Исус Христос, за да съсипе делата на

дявола, да спре достъпа му до този закон. А това ще стане, когато хората,

вярвайки в Исус, принасят с устните си плодове на правда и Любов, мъдрост

и благоразумие. Има случаи, записани в Библията, когато Бог, бидейки

наскърбен и похулен от нечестието на Своя народ, е вдигал Милостта Си и

тогава върху съдбата на израилтяните се е стоварвала силата, дадена на

дявола чрез думите и възлиянията на идолопоклонниците. Така могат да се

разбират и думите от псалома, в който се казва:

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

напусна скинията в Сило, шатъра, който бе поставил между

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

неприятелска ръка...” 47

Божията Слава и Сила - това са духовните закони, чрез които Отец

ръководи и сплотява всичко, създадено от ръцете Му.
46 (Исайя 45:7)
47 (Псалом 78:59-61)
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От цитата е видно, че Бог предава на пленение Славата Си и Силата

Си в ръката на дявола. Защо го прави? - ще попита някой.

Отговорът е, че думите на израилтяните, като възлияния към дявола,

толкова много са натежали и активирали закона на Словото, че всичкият

голям кредит на Божията Милост се е изчерпал, за да дойдат върху

идолопоклонниците последствията от думите им. Духовните закони са

нещо твърде велико и ненарушимо, а ако за определено време не

действат, то е, защото Господната Милост задържа тяхното изпълнение,

което няма да е за добро върху човека.

От тези размишления вече сме разбрали откъде дяволът черпи силата

си, за да воюва против нас. Знаейки този закон, нека бъдем дръзновени,

защото колко повече ние - Божиите синове и дъщери - можем чрез Словото

да победим дявола и нечестието му. Три са проявленията на този закон,

които ни правят превъзходни в ползването му:

Първо: Нашите молитви към Отец в Името на Исус Христос и с

водителството на Святия Дух.

Второ: Проповедите на Божиите пастори, както и всяко благовестие за

Спасението чрез вяра в Исус.

Трето: Заповедите срещу дявола в Името на Исус и чрез огнените

стихове на Словото Божие.

С всичко това ние ставаме “повече от победители” чрез Този, Който

ни изкупи от света - Господ Исус Христос. Защото Той ни показа пътя към

Съвършенството, като ни направи наследници на Своя Завет и ни даде

Утешител, Който да пребъдва в сърцата ни, напоявайки ги със Словото на

Истината. Сърцата ни са най-важната крепост, която Бог желае да изпълни

с Духа Си. Тогава и думите на устата ни са съгласни с Неговата Воля,

защото:

“...от онова, което препълва сърцето, говорят устата...” 48

Ние нямаме друга повеля от Исус, освен да вярваме и да се покоряваме

на Него. Нашият Спасител е Словото на Живия Бог, станало плът. Слово,

което откриваме съвършено споено и единно в Библията. Днес Исус е на

Небето, но тук, на земята, в този свят, Негова плът и Тяло сме ние -

48 (Матея 12:34)
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Църквата. Днес Словото на живия Бог сме ние! И чрез нашата вяра,

покорство и докрай отворени сърца Исус ще победи целия свят и ще

тържествува в Славата Си, а с Него и всички, които уповават на Истината.

Затова и наставленията на Апостол Петър към нас - пак са същите:

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

Божии словеса...” 49

Само така ние ще победим Злото, което е дявол и Сатана!

Това е наша неотклонна длъжност пред Бог!

Аз лично вярвам, че промяната в християнина най-видимо започва да

се усеща в неговите думи към ближните, а впоследствие – пълнотата на

Христовата Любов, която е признак на пораснала вяра, покорство и

смиряващо послушание пред Святия Дух.

Думите са отговори на сърдечното ни състояние и ние винаги можем

добре да осъзнаваме, според това, което говорим, до каква степен сме

подготвени за битката с духовните сили на нечестието. Нека поуката на

Апостол Яков бъде знаме на настоящите разсъждения:

“Защото ние всички в много неща грешим, а който не греши в

говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото

тяло...” 50

49 (1 Петрово 4:11)
50 (Яков 3:2)
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СЕДМА БЕСЕДА: ПОКОРЕНИ НА ИСУС

В живота на християнина непременно идва ден, когато той се изпълва

с убеждението, че неговото място за цял живот е в редиците на Божията

армия. Това е денят, когато Святият Дух е поел контрол върху цялата му

личност. Основният мотив на Божията Сила, която изпълва личността на

повярвалия, е Любовта. Ето защо в тази беседа искам да поговорим как се

пристъпва до Божията Любов и как се усвоява нейния пречистващ огън.

Имайки Любов към Исус Христос и ближните си, ние влизаме в хармония с

намерението на Бог за нашия живот. Имало е случай, когато, като запитам

християни защо вярват в Исус, те са отговаряли:

“Как защо? Ами за да спасим душите си от ада! Да получим от Бога

благословения в живота си! Да бъдем здрави! Да нямаме проблеми, както

духовни, така и материални...”

Безспорно е, че благословенията от Бога почиват върху сърцата на

християните. Той им помага и избавя душите им от всяко зло. В какво

обаче тези мои братя и сестри не са се покорили на благовестието?

Исус ни казва:

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

нека вдигне кръста си и така нека Ме последва...” 51

Да вярваш в Исус - това значи да се покориш на Исус и на Неговите

думи! Да се отречеш от себе си - това значи да поставиш делото на

благовестието над собствената си душа!

Нима Апостол Павел по-малко е искал да спаси душата си, както тези

мои братя и сестри, чиито думи вече цитирах? Бидейки обаче Христов с

цялото си сърце и душа, Апостолът заявява:

“Казвам истината в Христос, не лъжа, и съвестта ми свидетелства

в мене в Святия Дух, че имам голяма скръб и непрестанна мъка в

сърцето си. Защото бих желал сам аз да съм анатема (отлъчен) от

Христа, заради моите братя, моите по плът роднини...” 52

51 (Матея 16:24)
52 (Римляни 9:1-3)
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Тази изповед говори, че в своята любов към хората Апостол Павел е

стигнал Съвършенството на Любовта – саможертвата.

Не да обичаш ближния като себе си, но дори повече от себе си - това

е Любовта, която Исус иска да имаме помежду си!

Всички амбиции, намерения и планове за устройването на живота ни

избледняват и ценен в сърцата ни става животът на ближните ни, техните

скърби, тегоби и утеснения, тяхната нужда от животворящата Сила на

Бога. Когато ние превърнем в мотив и задача номер едно щастието и

добруването в Христос на всички, с които ни събере Божият Дух, тогава

ние сме станали проводници на Духа на Любовта и нашите молитви и

неуморният ни труд принасят полза и живот за мнозина. В това отношение

рафиниран животински егоизъм е да търсиш в живота си само своето си

добруване и спокойствие. Егоизмът е чужд на Бога, влиза в конфликт с

Неговата Воля и сам по себе си е изолация от Святото Му духовно

присъствие.

Ако чрез Силата на Любовта ти спасиш неколцина от тъмнината и ги

доведеш в ръцете на Исус за тяхното вечно спасение и блаженство, то

твоето дело ти става печат и свидетелство, че си Божий и пребъдваш в

Бога и Той в тебе. Но ако ден и нощ мислиш как да спасиш собственото си

сърце и душа, то показваш съмнение в Божията Спасителна мощ и в

ходатайството на Исус.

Да търсиш Божието Царство - това значи в теб да пребъдва не твоята,

но Божията Воля, която е:

Любов към всички човеци и дълбоко убеждение, че не принадлежиш

на себе си, но на Исус, Който те е изкупил с Кръвта Си!

Исус е, Който според намерението Си ще ни облече в нови дрехи,

изтъкани и усъвършенствани не от личния ни дух, но от Святия Дух. Бог е

заповядал обличането ни с нови дрехи. Нови, чувствителни към Духа Му

души. Именно такъв е Неговия призив, записан в “Книгата на пророк Исайя”,

където четем:

“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. Отърси от себе си



39

пръстта, стани, седни Ерусалиме, освободи се от връзките по шията,

пленена дъщерьо Сионова...” 53

Ние трябва да отърсим от себе си пръстта - нашата похотлива плът, да

скъсаме връзките си по шията си - нашите страсти и плътски желания. Те

са, които са формирали старата ни душа.

“Такава душа - казва Бог - няма да влезе в Божието Царство. Тя

е необрязана и нечиста. Затова и волята й е светска - да търси

своето си, да получи, да придобие, да се спаси...”

Днес Исус Христос прогласява:

“Отхвърлете старите души и искайте Святият Ми Дух да ви

облече в нови, превъзходни души. Те са вашите сватбени дрехи, с

които ще дойдете при Мен в Небето. Помнете Словото Ми и

притчите Ми. В една от тях Аз предупреждавам, че всеки, който не

е облечен в сватбарска дреха, ще бъде отлъчен от Мене, а на друго

място казвам, че светлият висон на дрехите ви ще бъдат делата на

Любовта и благовестието. Святият Ми Дух има план за всеки един

от вас. И всяка душа, която Аз създавам чрез Него, е съвършена и

неповторима по красотата си...”

Мои братя и сестри!

Преди Бог да започне пълноценно да ни употребява за Небесното Си

Царство, трябва да съблечем старото си естество, колкото и мъчно да е

понякога това. Духовният и материалният свят по много неща си приличат

и една от приликите е, че никой не може за един ден да порасне, но

преминава през дълъг период на развитие. Така и ние, когато повярваме в

Исус Христос, сме се родили, за да започнем да растем. Минавайки през

духовното мляко и ласка ще стигнем до огнените изпитания и твърда

храна. Но за да се случи всичко това, е нужно да съблечем старото си

естество.

Да съблечем всичко старо!

Колкото и желателни да са отделни наши навици и страсти, те ще

остават невидима спирачка в нашето духовно израстване. Всеки спомен и

носталгия по предишния начин на живот могат да бъдат само и единствено

53 (Исайя 52:1-2)



40

от дявола. Нека им се противим! Не по човешки, защото човешкото в нас

ги желае, но със Силата и Огъня на Святия Дух, Който Бог е положил да

живее в сърцата ни.

Нека не мислим, че ще обеднеем със загубата на старото. Защото:

Не загубим ли старото, няма да спечелим новото!

А Исус ни е казал:

“Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота

си заради Мене, ще го намери...” 54

Не се ли научим да губим, няма да се научим и да печелим.

А Божията Воля за нас е:

Да бъдем изобилно благословени за вярата си в Исус Христос!

По тази и причина Словото ни нарича “блажени” и “избран род”.

Аз нямам никакво съмнение, че:

Всеки, който е роден от Бога, рано или късно побеждава света!

Но истински великото е да търсим ранното проявление на Божията

Сила, бързото и категорично ликвидиране в живота ни на обстоятелствата

и враговете, които ги създават. Настоящите беседи от тази първа част на

книгата бяха необходими, за да разберем дали сме в състояние да излезем

на битка с началствата и властите на Сатана. Като повярвали в Исус и

приели в сърцата си Святия Дух, ние сме постъпили в училището на

вярата, където Небесната Благодат ще ни даде познание за Бога, знание за

стратегиите и тактиките на тъмните сили, просветление за Личността на

Исус и за Личността на Святия Дух. В това училище ние ще дойдем като

младенци, но ще излезем от него като войни. В това училище ще растем,

докато дойде мигът, в който Бог ни заповяда:

“Сине Мой, дъще Моя! Бъдете дързостни и смели!

Ето, Аз ви изпращам на фронтовата линия!

Бийте дявола! Вържете силата му!

Разрушете царството му!...”

Все повече и повече хора ще чуват този глас в сърцата си. И аз

вярвам, че вие сте от тях, защото Святият Дух ви събра с тази книга.

54 (Матея 10:39)
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А сега - няколко думи от мен, преди да пристъпим към следващата

страница на тази книга. Ако досега говорих за първите стъпки на

повярвалия в общението му с Бога, то втората част на беседите вече ще

бъде за действителното общение с Исус Христос, както и за главните

аспекти на вярата, като действие и плод в сърцето на човека. Погледнато

от тази страна, темите ще бъдат по-дълбоки, за което ще е нужно да се

настроите духовно, за да вникнете зад първоначалната завеса, която умът

изгражда при прочита на Свещеното Писание. В много от темите ще има

известна рязкост и нещата ще бъдат назовавани с точните им имена. Към

дявола и царството му не може да съществува дипломация или пък

снизхождение, защото цената на познанието е живот за онези, които го

приемат. В това отношение книгата няма да притежава широко известния

научен стил и аналитичен подход, характерен за трактатите на не един и

двама теолози и богослови. Вярвам, че прямотата и искреността ще

допаднат на онези, за които вярата в Исус не е етап от образование или

опит да повишат интелекта си, но е Спасение и духовен растеж.

Нека Бог да ви благослови с всичко, което предстои да прочетете

оттук нататък! Амин и Амин!
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ЗАЕДНО С ИСУС

ПЪРВА БЕСЕДА: ДА ВДИГНЕМ КРЪСТА СИ

Когато повярваме в Исус, Духът Му ни събира с много други християни

и всички ние се превръщаме в едно голямо и силно семейство, сплотено от

Божията Любов. От този момент наша неизменна длъжност е благовестието

за Исус пред всеки човек, в контакт с когото ни постави Бог. За да имаме

сила да предадем Благата Вест на хората от света, ние трябва действително

да осъзнаем отговорността, която поемаме пред Бог за живота им.

Много са човеците, отблъснати от Църквата, поради действията на

някои “благовестители”, които не се вслушват в Гласа на Святия Дух и

пълнят сърцата си с опасна самоувереност, гордост, алчност, завист и

себелюбие - неща, които са най-коварните убийци на християнски служения.

Ако Божието Слово е написано, за да повярват невярващите, то колко

повече трябва да внимаваме в него ние, които сме повярвали?

Дяволът с голяма ярост се бие срещу Христовата Църква и неговите

атаки започват да се усещат едва тогава, когато бъде заплашен от вярата

ни и потенциалните възможности на нашето служение за Бог.

Веднъж един брат ми каза:

“Докато бях в света всичко ми беше спокойно. Не съм и предполагал,

че има дявол. Нямах проблеми с приятелите си, в службата, в семейството

си, а сега - като повярвах в Исус - ето, вече цяла година клопки, примки,

неприятности. Сякаш целият свят се е обърнал против мен...”

Да, така е! Целият свят се обръща против нас, за да си извоюва отново

изгубените жертви. Вятър на омраза започва да духа в лицето ни. Дяволът

ни завира лупа пред очите, насочва погледа ни към някой проблем и пита:

“Как мислиш, човече? Този проблем не е ли по-голям от вярата ти?

Върни се в света и го оправи! Бог ще те почака! Не бой се! Нали в
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Библията пише, че има време у Него за всяко нещо? Иди, погрижи се за

себе си, че току виж - животът ти рухнал...”

А всъщност - точно тогава рухва силата на дявола срещу нас. На много

места в Словото Си Бог ни предупреждава, че ще пострадаме по плът, че

ще имаме скръб, че ще бъдем често обект на присмех и омраза, гонение и

преследване. Но именно това е личната ни цена, вдигането на собствения

ни кръст, за да следваме Исус и да влезем в Царството Му. Понякога ще

бъдем самотни, много самотни, оставени от всички в стеснения път. Ще

чуваме хулите и подигравките на суетни туристи, тръгнали по широки

магистрали да стигнат някак до Небето. Но ние сме на нашия, стеснения,

Христовия Път към Вечността. Пътят, по който Исус вървя, а Бог призовава

и ние да вървим. Очите ни не могат да не забележат, че днес има общества

от християни без Христос, които светът уважава и толерира. Ние ще видим

как светските медии се надпреварват да коментират всяка тяхна проява,

как винаги техните “богослужения” са на фокус.

Но кой е пътят, по който те вървят? Защо светът ги обича?

Отговорът е:

Защото не са вдигнали кръста си да следват Спасителя, но повторно

Го разпъват на кръста на мерзостта в сърцата си! Затова светът ги обича!

Нека вярваме обаче, че Бог е страж на нашия стеснен път и в миговете

на почивка и освежаване на този път ще намерим повече радост от

радостта на целия свят. Исус не ни дава, както светът дава, но Той винаги

знае как да зарадва и насърчи душите ни.

С настоящите разсъждения ни предстои да навлезем в стеснения път,

за да разберем Божията Воля за Тялото Христово, за живата и мощна

Църква на Исус. И така, вдигнали кръста си, нека последваме Гласа на

Духа в по-нататъшните разсъждения.
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ВТОРА БЕСЕДА: АКО СВЕТЪТ ВИ МРАЗИ

Един от най-радикалните въпроси, който стои за разрешаване пред

живота на всеки християнин, е свързан с взаимоотношенията ни със света.

Божието Слово ни учи, че:

Светът е в лукавия и всички световни дела се задвижват от княза на

въздушната власт - Сатана. Той определя и извращава вървежа на този

свят според волята си!

Наша неотклонна длъжност пред Бога е да отстраним нозете си от

светските пътища, от суетата, партизанството, култовете и идолите, които

обсебват човешкото съзнание, за да го държат в подчинение чрез страстите

на плътските сетива. Сатана е изградил много лостове, с които крепи

своята власт и управление над човешките души. В настоящата беседа

искам да разгледаме някои от тях.

Склонността на човешкия дух към изява и реализация отприщва след

себе си възможности, използвани от дявола, като методи и средства за

създаването на култове, тоест, обекти на човешко възхищение, поклонение и

почитание. Желанието на дявола е да се кланяме на творенията на

човешките ръце - били те изкуство или култура, или на човешкия авторитет -

бил той политически или религиозен, или на отделни космополитни явления

от творението - луна, слънце, звезди. Всички ние - волно или неволно сме

въвличани в подобни връзки и взаимоотношения. Неслучайно Сатана

издига и възнаграждава тези личности, които съумяват да привлекат върху

себе си човешката почит и внимание. Само един бегъл поглед върху

световно-известните личности би ни убедил, че в повечето случаи това са

хора на изкуството - певци, артисти, интелектуалци или хора от спорта и

политиката. И тези хора фокусират върху себе си склонността на всички

човеци към себереализация и човешко щастие. Техният живот, навици и

предпочитания, стил и мода, стават магнит за слабите, простодушните,

безимотните и отчаяните. Така те се превръщат в кумири и идоли за

милиони хора. А целта на Сатана - да превръща хората в тълпи от

подражатели и поклонници, агитки и фенове - става явен факт.
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Дяволът умело крие лукавството на своето лице, като представя

двуполюсния модел на възприятие (добро или зло, красиво или грозно) по

такъв изкусителен начин, че голяма част от човеците не могат да отличат

привидно доброто и привидно красивото като маски на злото. Така

моралните и естетически критерии на човека сериозно се размиват и

тяхната граница трудно може да се постави.

Онова, което ние трябва да знаем, е, че:

Красотата, като хармония на багри и форми, трябва да радва и

вдъхновява, а не да контролира и подчинява душата ни!

Появи ли се зависимост и контрол, налице ли е пристрастяване и

поклонение, сиреч, култ към дадено творение, то това вече е територия на

дявола, който умело спекулира с нашите възприятия и ги заробва. Светът е

пълен с хиляди подобни творения. Естествено е да възникне въпросът:

Какъв е Божият коментар върху всичко това?

Ако се доверим на Библията, ще видим как Божият реализъм може

първоначално дори да ни смути. Но Бог категорично се обръща към Сатана

с думите:

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

по хубост...” 55

“Ти беше херувим, помазан да засеняваш...” 56

Ако Сатана някога е бил помазан от Бога да засенява, то той едва ли

би пропуснал да прояви тези свои качества и заложби в управлението и

контрола над света. Нещо повече - неговите служители са създали наистина

впечатляващи по майсторство и красота материални обекти. Ако поне

веднъж в живота ни се е случило да посетим или гледаме по телевизията

будистки храм или египетските пирамиди, то нашият ум ще бъде респектиран

и впечатлен от блясъка, красотата или могъществото на култовете и

идолите, създадени от човеци под сатанински контрол и внушение.

Затова нека знаем:

Всяко творение, което си поставя за цел да превземе приоритета на

нашата вяра, като ни застави да се кланяме и молим на видимото, а не на

55 (Езекиил 28:12)
56 (Езекиил 28:14)
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невидимия Бог, е идолопоклонство, тоест, поклонение и вяра в творението,

а не в Твореца!

Идолопоклонството е едно от най-противните на Бога дела, които

вършат човеците. В голямата си част паденията на израилтяните в

старозаветно време пред Господните очи, имаха винаги един и същ

първоизточник - идолите на Ваала и Астарта, жертвениците и ашерите на

езическите богове. И ако тогава Бог се гнусеше от подобни дела, то колко

повече днес се наскърбява Святият Му Дух, когато християни държат в

едната си ръка Библията, а в другата - идола. Но идолопоклонството

никога не може да има претенции за вяра, защото:

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

надяваме - убеждение за неща, които не се виждат...” 57

Махнете от идолопоклонството видимата част и от него няма да остане

нищо, защото е идолопоклонство именно заради това, че се основава на

видимото, което плътските очи съзират и възприемат, което ръцете пипат и

устните целуват. Уповаването на идоли е извратена вяра, следствието на

която е смърт, а не живот. В това последно време Бог е решил да разбие

сатанинския контрол над света и да направи безполезни всичките му

красиви произведения. Ето какво заявява Той против самозвания херувим:

“Понеже си поставил сърцето си, като че е Божие Сърце,

затова, ето, ще докарам против тебе чужденци, страшните между

народите; и ще изтеглят сабите си против красивите произведения

на твоята мъдрост, и ще помрачат блясъка ти...” 58

Тези “чужденци”, за които говори Бог, не са някакви извънземни или

специална раса за подобни случаи, но са именно хората, към които се

обръща Апостол Петър в съборното си послание:

“Възлюбени, умолявам ви като пришелци и чужденци на света,

да се въздържате от плътски страсти, които воюват против

душата…” 59

Внимателният поглед ще открие в тази Апостолска препоръка подготовка

на истинския християнин за съвършено отстраняване от всякакви идоли, за

57 (Евреи 11:1)
58 (Езекиил 28:6-7)
59 (1 Петрово 2:11)
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екипиране с нужните духовни оръжия, с които да порази властта на

идолите. Идолопоклонството е крепост на сатанинското управление, но

колкото и яко да е построена - пак не може да устои на Истината. Наша

задача е да увеличаваме ежедневно и ежечасно пукнатините в тази крепост,

докато тя напълно рухне. Чужденецът винаги помни, че е пратеник в

чужда страна, както и християнинът помни, че този свят не е неговият дом,

но е място на битка. Място, в което се воюва за всяка човешка душа. Ето

защо едно от първите неща, които трябва да правим като християни, е да

покажем на хората разделителната линия между идолопоклонство и вяра,

между религия и Истина.

Животът ни, който е дар от Бога, тези двадесет и пет или тридесет

хилядни дни, са скъпоценно богатство, което дяволът иска да разпилеем и

прахосаме невъзвратимо в казиното на суетата и идолопоклонството.

Светът е капан с гениално замислени клопки от лукавия. Неразбирането и

непознаването на този капан е причина да гледаме на света като на

шахматна дъска с черни и бели полета, черни и бели фигури, без да

подозираме, че всички те, понеже са в света, а не в Господ Исус Христос,

следват замислените ходове на дявола. Без значение дали са черни или

бели, както е без значение дали една магия е черна или бяла.

Именно затова дяволът е лукав! Не просто лош или зъл, но... лукав!

Суетата е друго от коварните оръжия на лукавия. “Нищо човешко не

ми е чуждо!” - казват всеки ден милиони хора и тръгват да получат

поредната порция “живот” без стойност и смисъл. Било на някой стадион -

в казана на врящите страсти, било на рок-концерт, където гърлата ще

пресипнат по превъзнасяне на кумири и идоли, било на прожекция на

“супер” екшън, където “добрият” със закона на пищова ще покаже възмездие

над злия, било на “купон”, където в невъздържано алкохолизиране и

похотливи страсти ще оскверним още повече душите си...

Това е светът!

Той никога не е преставал да носи характера на своя княз и господар -

Сатана. И ако някога, преди хилядолетия, един император е извикал в

столицата на разврата:

“Искаш ли да владееш над тълпите? Дай им хляб и зрелища...”
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...то тази печална картина никога не е преставала да въздейства

върху унизеното човешко съзнание. Исус дойде, за да ни освободи от

контрола на света, от желязната хватка на суетата и идолопоклонството.

А сега нека пристъпя към разглеждането на възможно най-грозното и

най-смъртоносно лице на лукавството в света - църковната традиция. Тя е

изключително устойчива, защото корените й черпят соковете си във

вековете, останали зад нас. Предаваща се от поколение на поколение, тя

блокира всеки опит да бъде критикувана или изкоренена, като използва за

щит вкорененото в нея обществено съзнание. Църковната традиция

претърпява различни мутации и се променя в зависимост от начина на

борба срещу нея. От “национална идентичност, фолклор и култура” до

“патриотизъм и народопсихология”.

В своята същина църковната традиция е:

Фалшификация и подмяна на евангелската вест за Господ Исус Христос с

жития, апокрифи, тропари, акатисти, ритуали, обичаи, догми и канони!

Дяволът умело спекулира с чувството за национална принадлежност

на всеки един от нас, и, познавайки естественото човешко нежелание да

бъдем в изолация от обществото, ни предлага своите формули и готови

решения за духовно бъдеще.

“Влез, ела тук!” - казва хитрецът:

“Това е утвърдено място с многовековна просветителска дейност. Ела

и заложи на традицията и многовековния опит. Това ще бъде чест за

тебе...”

Такива работи нашепва дяволът, но нас ни интересува какво казва

Божието Слово. Само така ще разберем къде се крият корените на

църковната традиция. Затова нека прочетем думите на Исус, изречени

пред Пилат Понтийски:

“Моето царство не е от този свят; ако беше царството Ми от този

свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на

юдеите...” 60

Царството на нашия Господ не е от този свят и няма нищо общо с него.

Нашите вяра и надежда в Исус са за Небесното Царство на Господ. Живата

60 (Йоан 18:36)
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Христова Църква няма нищо общо със света, понеже отнема от него

духовно мъртвите човеци, за да бъдат новородени и оживотворени от

Святия Дух.

Но как постъпва дяволът, за да задуши Христовата Църква?

Достатъчно е да се обърнем към историята, за да ни прониже като нож

един факт, който е в пълна противоположност с думите на Исус, които вече

цитирах.

Кой е този факт?

Това е фактът, че през 313 година от новата ера император Константин

приема християнството и го провъзгласява за официална религия на

Римската империя. Тогава назначава и църковен водач, наречен “папа”.

Малко по-късно, вследствие на религиозни несъгласия и куп конфликти,

свързани с доктриналното определяне на Личността на Святия Дух,

официалната религия се разклонява на две течения - римокатолическо и

източноправославно. Но ние нека отново се върнем на думите на Исус:

“Моето Царство не е от този свят...”

Ако царството на Исус не е от този свят, то и служителите на Исус

нямат нищо общо с този свят!

Какво е тогава това “официално” провъзгласяване на християнската

вяра? Да не би дяволът доброволно да се е предал и да е подарил света в

ръцете на Христовите служители?

Ако беше така, то Господното Пришествие да е настъпило още тогава,

за да се сбъднат думите на Исус:

“И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по

цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще

дойде свършекът...” 61

Най-малкото, ако светът доброволно се беше предал в ръцете на

Христовите служители, Бог щеше да го предвиди в Словото Си и тогава

приятелството със света щеше да бъде неизменна Божия препоръка...

Как да разбираме факта, че Римския Кесар Константин постановява и

прогласява нещо, което не е кесарево, но Божие? Кой упълномощава

61 (Матея 24:14)
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Кесаря да ръкополага папа за църковен водач? Не е ли Господ Исус Онзи,

Който ръкополага? Нека не се заблуждаваме! Нека знаем, че:

Единственият начин на Сатана за борба с Христовата Църква беше

като създаде свой, религиозен вариант на Християнство, чрез който да

владее света и да се конфронтира с верните Христови последователи!

Статуквото, дадено от император Константин на Християнството, не е

нищо друго, освен една изкусна имитация, едно религиозно хамелеонство,

което да задуши Църквата, като измести поклонението пред Отца в Дух и

Истина, в спазването на човешки наредби, канони и ритуали. Имайки

далечен пророчески поглед, Исус предупреди учениците Си с думите:

“...даже 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. Но Аз ви казах тия неща, та кога дойде часът

им, да помните, че съм ви ги казал...” 62

Часът на това Христово предупреждение настъпи и ние ще го видим

най-ярко изявен в методите, които Испанската Инквизиция, като клон на

Римокатолицизма, използваше, за да смаже поривите на хиляди чисти

човешки сърца.

Нека с още няколко думи да приключа развитието на този въпрос.

Сгромолясването на Римската империя в следствие на нейния дълбок разврат

и духовна разруха, е напълно ясен отговор доколко официалността на

Християнството е променила онези, които са я прогласили. Не се е

намерило никакво Божие благоволение върху официалната религия,

защото Бог не може да измени на Себе Си и Словото Си. Именно в тези

времена почвата за насаждане на църковната традиция се е оказала най-

плодоносна за дявола. Безпросветността и тъмнината, липсата на вярна

информация и знание, терорът и насилието, алчността за власт и злато,

докарват в църковното устройство езически символики и творения на

човешки ръце, идоли и наредби, ритуали и обичаи, които са останали в

традиционните църкви и до днес. Отворете Божието Слово, прочетете го от

първата до последната страница, и ще видите, че там никъде няма да

видите свещи и великденски яйца, икони и камбани, литургии и панихиди,

62 (Йоан 16:2-4)
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раса и кандила. Четете Библията и там ще намерите най-святата Истина за

християните. Истината, че:

Вярвайки в Исус Христос, ние се вграждаме в Святия Дух за Божии

обиталища и нашите верни сърца, души и тела стават неръкотворен Храм

на Любовта!

Четете Евангелието с пълна вяра и не дядо поп с миро и светена вода,

но Святият Дух със Своята Благодат ще ви помаже и благослови, за да

имате Сила и истинска Любов. Само отворете Свещеното Писание и се

доверете на Бога, а не на човеци и Той ще ви освободи и освети. Не се

смущавайте от крясъците на безсилие и фанатизъм, които, ако не друго, то

се стремят едва ли не да докажат, че Исус Христос слиза от Небето да

позира на всеки самозванец, хванал четките и боите. Че преди разпятието

Си, ако не друго, то е дал на Апостолите Си рецепти как да месят козунаци

или да си правят курбан. Отхвърлете посредниците между вас и Бог -

цялата тази кохорта от светии и светици, защото ако те са множество в

Небето (в което никога не съм се съмнявал - б.а.) то за поклонението към

тях Бог е предупредил:

“Ще изтребя и ония, които върху къщните покриви се кланят на

небесното множество...” 63

Защо е този Божий гняв? - ще попита някой. Отговорът е, че:

На вярващите в Исус Христос не е даден друг посредник, освен

Святият Дух, Духът на Истината и Любовта!

Между Небето и земята съществува непреодолима бездна и само

Святият Дух осъществява нашата връзка с Христос. Да се молиш на някой

“светия” - това значи да не различиш религиозния демон, скрит зад името

на този светия, но да му дадеш приют в сърцето си със страшните и

фатални последици за духовното ти бъдеще. Нека знаем:

Личното ни общение с Исус чрез Святия Дух стои безкрайно по-високо

от всяка религия и църковна традиция!

Нека познаем Словото Божие, което ни учи, че:

Всеки, роден от Святия Дух, е Светия и Бог има нужда не от умрели, а

от живи Светии на тази земя!

63 (Софония 1:5)
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Оставете църковната традиция и прегърнете Истината! Само Истината

дава сила и живот! Светът не мрази религиозните, но ги толерира! Светът

не мрази традицията, понеже тя самата е от него дошла, а не от Бога. Нека

ни дойдат наум думите на Апостол Йоан:

“Те, (църковните традиционалисти) са от света, затова светски

говорят и светът тях слуша. Ние сме от Бога; който познава Бога,

нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме

духа на истината и духа на заблудата...” 64

Ние не бива да се плашим от силните на пръв поглед козове, които ще

извадят апологетите на традицията, като тръгнат да обясняват, че всички

наредби и ритуали са според канона и са дошли от църковни събори:

“Как смееш, ти, еретик такъв, да отхвърляш светите заповеди от

църковните събори? Как дръзваш ти, юродиви, да ставаш слуга на лукаваго?

Анатема, анатема, анатема!”

На подобен вид хули нека просто да се доверим на Христовите думи.

Те са меч в сърцето на всеки религиозен демон:

“А пазете се от човеците, защото ще ви предават на събори и в

синагогите си ще ви бият...” 65

Това, че на последвалите църковни събори се извърши предателство

спрямо здравото Учение на Исус и Апостолите, доказват стотици и хиляди

необезпокоявани религиозни формации, които така са се сраснали със

света, че много често в тези църкви ще видим не някой друг, но самите

светски властници и политици, хванали свещи в ръцете си и вдигнали

безизразен поглед към нищото. Такива църкви са безобидни за Сатана.

Нещо повече: Те се явяват като параван за неговата активност!

Затова никога няма да видим светът да мрази подобни църкви.

Напротив - чрез мощното въздействие на телевизия, радио и преса ще

бъде поощрявана тяхната дейност. Примерите за това са толкова много, че

едва ли има смисъл да се спирам отблизо, за да ги привеждам. Дори и най-

прозаичният пример с политиката на светските вестници... Едва ли има

уважаващ себе си светски вестник, който на своите страници да не е

отделил място за деня от православния календар. Но този факт никак не
64 (1 Йоаново 4:5-6)
65 (Матея 10:17)
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пречи на вестника да проповядва на читателите си 99.9 % суета, политика,

порнография, психози от убийства и престъпност. Въпросът е:

Как се съчетава православната “духовност” със светската мерзост и

нечистота?

Отговорът е, че това е “духовност”, която не струва нищо в борбата

срещу греха и неверието, понеже липсващото в нея е Истината.

Някой, все пак може да възрази:

“Не им ли прави чест на православните, че поне календара си

публикуват? Други църкви и това не правят? Не е ли редно сред цялата

мърсотия на светската преса да има нещо чисто и достойно?”

Интересни са тези въпроси и затова искам да им отговоря. Преди

хилядолетия един Свят мъж зададе въпрос и даде отговор. Нека прочетем

думите му и да ги осмислим:

“Кой може да извади чисто от нечисто? Никой...” 66

Фактът, че една църква афишира служението си в място на нечистота,

показва, че тя самата е нечиста.

Откъде правя този извод?

Преди всичко от факта, че:

Църквата Христова е носителка на виделината на света!

Не могат да се съвместяват мракът и Светлината. Там, където има

Светлина, всичко е светло. Там, където има мрак, всичко е тъмно. Нашият

Господ не е Бог на компромиси и няма да тури Славата Си на едно място с

нечестието и мерзостта на дявола.

Какъв ли ще да е тогава православния календар?...

Когато бъде заплашено сатанинското управление, тогава дяволът ще

извика омраза и нетърпимост към онова християнско служение, което е

смъртоносно за него. Ние живеем във време, когато дяволът е побеснял

повече от всякога. Бог събужда избраните Си люде и тронът на сатанинското

управление сериозно се разтърсва. В ход са впрегнати всички възможни

средства за въздействие върху човешкото съзнание.

“Искаш да бъдеш атеист? Няма проблеми! Избери дискотеката, бара,

телевизията, борсата, политиката. Искаш да бъдеш вярващ? Избери между

66 (Йов 14:4)
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Мохамед, Буда, Кришна! Не ти харесват ли? Мислиш за Исус Христос, а?

Искаш да си християнин значи? Добре, бъди... Църкви колкото щеш! Има

ги по няколко във всеки град! Купувай смело свещи и не се бой! Слушай

литургии и попско пеене на черковнославянски и това непременно ще

укрепи душата ти. Не щеш литургии и попско пеене? Ами тогава стани

католик!”

Ето в такива хлъзгави улеи полита множеството от човеците на този

свят. Всичко в него всячески се стреми да даде отпор на Христос и

Църквата.

Сатана е пуснал в ход и много бесовски учения, като се надява, че

обществото, отхвърляйки сектите и култовете, ще постави под един

знаменател с тях и живата Христова Църква. Целта оправдава средствата!

Но всички дяволски опити са обречени на провал. Защото никой не може

да поклати Божията десница, а за Вавилон, тоест, царството на Сатана, е

записано:

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

целия свят; от виното му пиеха народите, затова народите

избезумяха...” 67

Виждате ли, че царството на Сатана не е къде да е, но... в ръката

Господна. Може ли някой да се големее срещу ръката, която го държи?

Може ли златната чаша да победи Този, Който с един удар ще я унищожи

завинаги? Колко от нас разбират, че Бог е допуснал изявата на всичкото

това беззаконие, защото то се явява като тест за истински достойните и

Святите, истински чистите и благородните? И ако виното в тази чаша се

пени и вълнува, то Бог не е ли поставил граници, тоест, стени на чашата?

Ето затова никой заговор против Всевиждащия няма да успее. Затова

и Словото Му казва:

“Няма мъдрост, няма разум, няма съвещание против Господа...” 68

Онова, в което всички ние трябва да внимаваме, е:

Да не се намерим като противници на Бога, но да бъдем на гребена на

вълната на Святия Дух, в духовната битка срещу злото и тъмнината, пълни

с Дух и Истина!
67 (Еремия 51:7)
68 (Притчи 21:30)
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Изобличенията и трусовете, които претърпяват сатанинските служения,

ще продължават да се случват. Още много заковани дати за Христово

Пришествие ще се публикуват в пресата. А когато им премине времето,

лидерите на сектата, която ги е прогласила, ще се покрият като плъхове в

мазетата си. И всичко това ще продължи да се случва, за да се изяви

докрай лукавия характер на падналия херувим. А тактиката му е много

плитка и почива на принципа за лъжливото овчарче. Сатана желае

обществата да се уморят от слухове за предстоящо Пришествие и да

престанат да приемат на сериозно Христовото обещание, за да се появят

онези нечестиви гласове, за които Апостол Петър е предупредил:

“Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат

подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти

и ще казват: Где е обещаното Му пришествие? Защото откакто са се

поминали бащите ни всичко си стои така, както от началото на

създанието...” 69

В това последно време, в което живеем, всичко става като че ли в

един забързан и задъхан ритъм и ни сварва в известна степен неподготвени.

И как изведнъж в идиличното ни безгрижие и спокойствие духовният

небосклон над нас се разтърсва от всякакви ветрове...

Какво се случва? Защо всичко става така набързо?

Отговор ни дава Бог в едно пророчество за последните дни преди

Пришествието на Исус:

“И Той ще издигне знаме за народите отдалеч, и ще засвири за

всеки от тях от края на земята. И ето, те скоро ще дойдат набързо.

Никой измежду тях не ще се умори, нито ще се спъне. Никой не ще

задреме, нито ще заспи. Нито ще се разпаше поясът от кръста им,

нито ще се скъса ремъкът на обущата им. Стрелите им са остри и

всичките им лъкове запънати. Копитата на конете им ще се считат

за кремък. И колелата им за вихрушка. Ревът им ще бъде като на

лъв. Те ще реват като млади лъвове. Да! ще реват и ще сграбчат

лова и ще го завлекат и не ще има кой да го отърве. И в същият ден

ще реват против тях като морското бучение...” 70

69 (2 Петрово 3:3-4)
70 (Исайя 5:26-30)
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Много преди да слезе на земята като Човешки Син, Исус е виждал

чрез този велик стих какви ще бъдат последователите Му. Защото Той няма

нужда от зрители, тъй като те са и без това твърде много, както в света,

така за съжаление и в много църкви. Исус има нужда от лъвове, от хора с

безстрашни и смели сърца, готови да тръгнат с Него навсякъде. И, четейки

Евангелието, ние ще видим, че първите думи, с които Божият Син се

обърна към бъдещите Си последователи, бяха:

“Дойдете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци...” 71

Именно срещу тези “ловци” днес светът реве и бучи. Но Живата

Църква е силна и мощна. Нейните бойци са препасани с Истина през

кръста си и нозете им са обути с готовност за благовестието на мира.

Църквата е със силата на млади лъвове, тръгнали на лов. “Дойдете след

Мене...” - призовава Исус. И ние, които слушаме Гласа Му, сме в редиците

на Неговата непобедима войска.

Да! Светът ни мрази! Той винаги ще ни мрази, защото ние днес пишем

неговия некролог и определяме неговата участ. Бог е нашата Сила! И

Христовата ревност ни движи и направлява срещу всяко зло и лъжа.

Уплашен от Истината, която е Знаме на Църквата, светът ще се стреми да

дава официални препоръки и атестации за тъмните учения и заблуди. Той

винаги ще спонсорира бесовското и суетното. Светските управници ще

дават картбланш на сатанинските служения и ще изливат потоци от кални

упреци срещу евангелизаторите и благовестителите. Но това Бог отдавна е

видял и предвидил, като го е записал в Словото Си, питайки:

“Защо се разоряват народите и племената намислят суета?

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.

Тоя, Който седи на небесата, ще се смее...” 72

Какво повече или какво друго, освен смях, могат да предизвикат

жалките напъни на света против Волята на Господа? Този смях е убийствен

за дявола! Той се отприщва и в нашите сърца, когато оставим Святият Дух

да срази демоните и всичките им обстоятелства, поставени пред пътя ни.
71 (Матея 4:19)
72 (Псалом 2:1-4)
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Светът и неговите похоти, политики и вълнения будят тъжни размисли.

Те са трева, която повяхва, и плява, която вятърът отвява.

Нека умрем за света и той нека умре за нас! Нека вдигнем погледа си

към Небето и платната си към вятъра на Благодатта. Тогава нашият живот

ще премине през това море неопетнен, но плодоносен.

В края на тази беседа искам да напомня една препоръка на Апостол

Яков. Нека тя послужи за мото, макар и в края на тази беседа:

“Прелюбодейци! Не знаете ли, че приятелството със света е

вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света,

става враг на Бога. Или мислите, че без нужда казва писанието, че

Бог и до завист ревнува за духа, който е турил да живее във вас?” 73

73 (Яков 4:4-5)
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ТРЕТА БЕСЕДА: БОЖИИТЕ ПОРТИ

За първи път в “Евангелието от Матея” Исус споменава за Своята

Църква в разговор с учениците Си. Ето как Той се обръща към един от тях:

“Пък Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя

Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят...” 74

Вярвам, че е имало голямо удовлетворение в сърцето на Исус, когато

Той е кръстил Симон с името “Петър”. Защото Симон бе отворил сърцето

си за Божия Дух и бе засвидетелствал вярата си в Христос по превъзходен

начин. “Ти Си Христос!” - каза той на Божия Син. Каза го смело, уверено,

с пълна вяра и непоколебимост в думите си. Симон не измънка:

“Може и да Си Христос, знам ли?”

Той пръв повярва в Спасителя и Го нарече по име. Дотогава за всичките

Му ученици Исус беше равин с огромна духовна мощ, убедителна реч и

неповторимо обаяние. Но Петър Го позна. За него Словото, изречено от

старозаветните Божии пророци, което бе слушал при съботните проповеди

в синагогата, се бе изляло в сърцето му с онази чудесна сплав от Истина и

Дух, че този рибар не се поколеба и повярва в Исус. Петър не беше като

фарисеите и да каже гузно:

“Слушай, ако Си Христос, кажи ни ясно...”

Този Христов ученик отвори сърцето си за лично откровение от

Небесния Отец. Затова Исус на такава канара, на такава здрава основа

съгради Своята Църква.

Основа от здрава сърдечна вяра, непоклатима и твърда като Канара!

Петър направи изповед на вяра от сърцето си и спечели новото си

име, като символ на Божието благоволение, за да имат неговия пример

всички, до които ще идва Благата Вест. Особено важни за Църквата са

Христовите думи:

“И портите на ада няма да й надделеят...”

Ясно е, че Сатана ще има изключителна съпротива срещу християните.

Той ще хвърли в употреба всичките си порти, за да надделява на вярата в

Христос. Но Господ казва твърдо:

74 (Матея 16:18)
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“Няма да надделеят!”

Бог, Който е създал и Сатана, добре познава слабите му места и знае

как да го съкруши и победи.

Бог е Всемогъщ! В Неговото Слово има прекрасно послание за всички,

които искат да се бият против портите на ада:

“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...” 75

Става ясно, че срещу сатанинските порти Бог е приготвил Свои порти,

през които да влиза и побеждава. Всички ние, които вярваме в Исус и сме

родени и кръстени от Святия Дух, сме порти на Божията Святост! И, както

е записано в псалома, трябва да издигнем главите си за да бъдем достойни

за званието “християнин”. Защото Исус ни е казал именно това:

“А когато започне да става това, изправете се и подигнете

главите си, защото изкуплението ви наближава...” 76

Днес, в тези последни времена, когато много от белезите, свързани с

Христовото Пришествие, са реалност, Бог желае да издигнем главите си и

да бъдем Негови порти - силни и победоносни. Защото Святият Дух ще ни

изпълва, тоест, ще влиза в нас, за да убие всяка тъмнина и да обърне в бяг

и паника всички нечисти сатанински духове.

Отворете вратите на сърцата си, мои братя и сестри! И нека душите и

телата ви бъдат осветени за порти на Всемогъщия. Ако Бог би влязъл в

творението, без да използва нашите верни сърца, Той би го унищожил и

земята би се потресла, както някога Синайската планна, защото Бог е Огън

пояждащ. Но Неговият Свят Дух е Дух на нежност и Любов към човеците, а

смъртоносен и фатален за демоните.

Нека си спомним новозаветната книга “Деяния на Апостолите”!

Нека се вдъхновим от служенията, които имаха първите Христови

последователи. Чрез тяхната вяра Бог вършеше чудеса и знамения,

изцеления и освобождения. Всъщност - Бог просто изпълняваше Словото

Си. Тези, които се изпълниха с Духа Му, станаха Негови порти и врати:

75 (Псалом 24:7-8)
76 (Лука 21:28)
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“Дигнете знаме на гола планина, извикайте с висок глас към

тях (става дума - към хората от света - б.а.) помахайте с ръка, за да

влязат във вратите на благородните...” 77

Когато ние станем Божии порти, Исус ще се погрижи да влязат във

вратите ни, тоест, да попаднат в обсега на Божието присъствие, което

протича през нас, стотици и хиляди хора. Тогава Бог ще стоварва гнева Си

върху дявола, а хората ще се изцеляват, ще получат своите чудеса и

освобождение. Тогава ще бъдем като Исус! Нека не се съмняваме в Неговата

Вярност да ни преобрази като Себе Си. Защото Вярността Му и Любовта Му

Го накараха да умре за нас.

Думите на Исус са Истина, а Истината на Исус е действие!

Ако се водим от този златен принцип на вярата, то Бог Отец ще

заповяда изпълнението на следното обещание на Неговия Син към нас:

“Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които

върша Аз, и той ще ги върши, защото Аз отивам при Отца...” 78

Исус отиде при Бог Отец, но земята винаги има нужда от Исус. Светът

е в лукавия, а от лукавия са болестите, войните, престъпленията,

мизерията, както и всяко зло. Бог ни най-малко не е престанал да обича

човечеството и затова желае десетки хиляди християнски служения да

хвърлят в ужас и паника портите на ада.

В очите на Небесния Отец всеки, повярвал в Исус Христос, е Божия

порта! Всички ние сме потенциални носители на Христовата божественост!

Ако осмислим добре това и се изпълним с нужната дързост, смелост и

Любов, то Бог ще подпечата нашите надежди с чудесни дела и категорични

свидетелства.

77 (Исайя 13:2)
78 (Йоан 14:12)
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ЧЕТВЪРТА БЕСЕДА: ТЯЛОТО ХРИСТОВО

Църквата на Исус Христос е Неговото Тяло в този свят. Ние сме частици

от това Тяло. За да можем винаги да пребъдваме в Христовата Воля е

нужно да познаваме някои най-важни Божии принципи, според които това

Тяло живее и се движи. Исус казва:

“...отделени от Мене не можете да сторите нищо...” 79

Можем ли да си представим човешко тяло да функционира без главата?

Не, то е мъртво!

Така и ние, отделени от Исус, сме мъртви. Понеже в главата са

концентрирани съзнанието и волята, а те са, които движат и направляват

тялото, както си поискат. Така и в Господ Исус Христос е концентрирана

волята за цялата Църква и Той е, Който съзнателно я ръководи чрез Святия

Дух.

Вторият много важен принцип е покорството. Не може да има части от

Тялото, които да не се покоряват на Главата, сиреч на Христос. Ако някоя

телесна част не се покорява, то тя или е болна, или е мъртва и като такава

вече е ампутирана от Тялото, за да не го разболее или убие, като наруши

духовната му хармония. В тази връзка Апостол Павел изрично казва:

“Писах ви в посланието си да се не сношавате с блудници, не

че съм искал да кажа за блудниците на този свят, или за

сребролюбците и грабителите, или за идолопоклонците, понеже

тогава би трябвало да излезете от света - но в действителност ви

писах да се не сношавате с някого, който се нарича брат, ако е

блудник или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител; с

такъв нито да ядете заедно. Защото каква работа имам да съдя

вънкашните човеци? Не съдите ли вие вътрешните, докато

вънкашните Бог съди? Отлъчете нечестивия човек изпомежду си...” 80

Ето това отлъчване има ефекта на имунна защита на Тялото, която не

позволява на никоя тъмнина да го завладее. Онова, по което ще разберем

дали една част се покорява на Главата, е:

79 (Йоан 15:5)
80 (1 Коринтяни 5:9-13)
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Пълното съгласие и любов на тази част с останалите части!

Божията Воля, която движи отделните църкви в села и градове, нации

и континенти, никога не може да се обърне сама против себе си, но винаги

ще споява различните части от Христовото Тяло, за да ни напомня и

показва, че Главата е една и от нея са нашите сили и благословения.

Трети принцип е, че Тялото се храни и поддържа. Исус е Оня, Който ни

храни и поддържа чрез Святия Дух. А относно храната на Тялото Христово,

Исус е казал каква е тя:

“Моята храна е да върша волята на Онзи, Който Ме е пратил, и

да върша Неговата работа...” 81

Има една истина, която, вярвам, че трябва да се споделя от всички

християни. Това е сентенцията:

“Човек не живее, за да яде, но яде, за да живее!”

Така и ние ядем, тоест, вършим Божията Воля, за да живеем вечно.

Божието Слово предупреждава за това как дяволът ще воюва против нас,

пречейки ни да се храним. Когато Бог Отец ни предлага Небесната храна,

то Той ни кръщава със Святият Си Дух.

Благодатта на Святият Дух е Храната и Силата от Небето, мощна и

достатъчна, за да се извърши Божията Воля!

За да приемем тази храна и Сила, трябва първо да се покорим на

Духа. Тогава Тялото Христово е действено, гъвкаво, подвижно и Сам Исус

го насочва според Волята Си. От естеството на самите себе си знаем, че

ако стоим гладни, то ще отслабне и силата ни и в един момент тялото няма

да слуша духа ни поради голямото си изтощение.

Но какво значи да се храним с Благодатта?

Преди всичко - това е:

Да общуваме със Святия Дух посредством Божието Слово. А храната от

познанието, мъдростта и просветленията му да съчетаем с послушание към

Бога и изпълняване на Неговите заповеди към нас!

Дяволът е този, който с голямо лукавство насажда в онези, които му се

подадат, бунт към Небесната храна. Тогава плътското в тези човеци взима

връх и те потискат глада си за Правдата. Исус ни е подсказал в една

81 (Йоан 4:34)
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притча какво представлява кръщението със Святия Дух и каква е участта

на тези, които Го пренебрегнат, наскърбят или похулят. Нека прочетем

част от тази притча:

“Тогава се приближи тоя, който бе получил един талант и рече:

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

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

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

каза: Зли и лениви слуго! знаел си, че жъна, гдето не съм сеял, и

събирам, гдето не съм пръскал, ти прочее трябваше да внесеш

парите ми при банкерите, и, когато си дойдох, щях да взема своето

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

има десет таланта. Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той

ще има изобилие; а от този, който няма, ще се отнеме и това, което

има. А този безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина; там

ще бъде плач и скърцане със зъби...” 82

Ето такава е участта на безполезните слуги, на тези, които скриват

Божия талант в пръстта, тоест:

Всички, които с плътта си (която е пръст) наскърбяват и похулват

Третото Лице на Бога, като отхвърлят Небесната Благодат и се бунтуват

против Божията Воля!

Бог затова е излял Духа Си в сърцата ни, защото, бидейки ние спасени,

да станем проводници на Божията мощ и да умножим спасителното действие

на Святия Дух. Не само като Спасение, лично за нас, и като талант, който

нас ползва, но като служение, чрез което Исус, разполагайки с отворената

врата на нашето сърце и покорните Му дух, душа и тяло, да отвори други

сърца и да освети други души! Нека с радост да приемем Небесната храна

и Сила и да бъдем от другите слуги, на които Бог с Любов ще каже:

“Влез в радостта на Господаря си...” 83

82 (Матея 25:24-30)
83 (Матея 25:23)
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ПЕТА БЕСЕДА: КОГАТО СМЕ В ЛАДИЯТА...

Животът на Исус не е документално послание към нас, макар като

такова то да има своите исторически и изследователски аргументи.

Земният Живот на Спасителя има свое дълбоко духовно значение. В този

Живот Бог е утаил мъдрост и знание, които са жизнено необходими на

Христовата Църква. Понеже Бог е Дух, а ние сме човеци - от плът и кръв,

Той винаги се е старал да намери най-краткия път към сърцата ни с

убедителни символи и думи, на които Святият Му Дух да ни покаже

духовното, а не плътско значение. Има примери в Живота на Христос,

които са убедително точни за отношенията между Бог и Църквата. В тази

беседа искам да се спрем на един такъв пример, защото времето, в което

живеем, покрива изцяло познавателната му стойност. Нека прочетем от

“Евангелието от Матея” този пример:

“И когато влезе в една ладия, учениците Му влязоха подир

Него. И ето, голяма буря се повдигна на езерото, дотолкова, щото

вълните покриваха ладията; а Той спеше. Тогава се приближиха,

събудиха Го и казаха: Господи, спаси! загиваме! А Той им каза:

Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмра ветровете и

вълните, и настана голяма тишина...” 84

И днес се намират ладии - християнски служения над морето на този

свят, които са в толкова опасно състояние, щото вълните на света и

политиките на обществата надвисват над служението и се стремят да го

потопят. Тогава пастирите или събуждат Исус, или – уплашени от дявола и

света - оставят вълните да потопят ладията.

“Защо сте страхливи, маловерци?” - вика Святият Дух, а отговорът

сам от себе си е явен:

Защото са оставили Исус да спи! Защото са отслабили молитвената си

мощ, когато е трябвало ден и нощ да чукат на Небесната врата!

И Исус е “заспал”! Духът на Благодатта се е отдръпнал от това

отслабнало служение, защото в него са задухали ветровете на света,

задвижвани от Сатана, князът на въздушната власт.

84 (Матея 8:23-26)



65

Нека никога не оставяме Христос да заспи!

Нека нашите молитви бъдат настоятелни пред Бога и Той непременно

ще ни чуе. Исус желае да бъдем като вдовицата, която всеки ден ходеше

при съдията и го молеше:

“Отдай ми правото!”

Нейната упоритост беше толкова голяма, че накрая съдията се предаде и

склони. Такава упоритост ни е нужна днес! “Мълчанието”, което понякога

Бог поставя между Себе Си и нас, е, за да изпита нашата вярност и Любов,

твърдост и постоянство. Защото Бог никога няма да ни остави и винаги е

верен да изпълни Словото Си, но иска да ни намери победители във

всичко. Затова и казва:

“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 не го направи похвален на земята...” 85

“Не Ми давайте почивка!” - казва Бог. Нека Го послушаме! Защото

антихристите няма да закъснеят да проявят коварството си и невидимото

подкопаване на нашите служения. Нека викаме към Небето, защото иначе

Исус ще заспи в ладията, а дяволът само това чака - да вдигне вълните си,

да насочи ветровете си и да обърне ладията...

Но ако Исус пребъдва в нас, ако Го държим буден в сърцата си, ако

Святият Дух се движи постоянно, задвижван от молитвите ни и силната ни

Любов, то Исус няма да заспи. Нека помним всичко това!

85 (Исайя 62:6-7)
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ШЕСТА БЕСЕДА: ЖИВОТ НА БЛАГОВЕСТИЕ

Пред пътя на Христовата Църква винаги са стояли свещените думи на

Господ Исус Христос:

“Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка

твар...” 86

Малко или много, всеки християнин се е старал да изпълнява тази

велика повеля. За да бъдем безупречни в нейното изпълнение трябва да

знаем как дяволът воюва против благовестието. Тъмнината ще разчита на

евентуалните ни пропуски и пропуквания, за да ни отчая, че сме хабили

думите си на вятъра и нищо не се е получило. Тогава, ако не познаваме

Божието Слово, лесно бихме паднали в обезсърчение.

Какво трябва да знаем, когато благовестяваме на човеците Божието

Царство?

Има няколко най-важни правила, дадени в Божието Слово, които ни

дават успех в тази най-благословена от Бога дейност.

Първото главно условие е да сме изпълнени с истинска любов към

човека, комуто благовестваме! Тази Любов е свидетелство за нас самите,

че Святият Дух ни води и ни е дал Сила за благовестие.

Второто важно условие е практическата работа, която има за цел да

разбие крепостите на неверие, окулт или друговерие в нашия ближен.

В тази насока, за да бъдем успешни, трябва да изключим инициативата

на собствения си ум в предстоящата духовна битка, тоест, да постъпим

така, както ни съветва Исус:

“И тъй, решете в сърцата си да не обмисляте предварително що

да отговаряте, защото Аз ще ви дам тъй мъдро да отговорите, щото

всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или

противоречат...” 87

Когато се оставим в ръцете на Святия Дух, благовестието е победоносно.

Нашият ум не вижда мишената – коварно скритият демон, но Святият Дух

го вижда и знае как да го освети и върже силата му. Думите, които Духът

86 (Марк 16:15)
87 (Лука 21:14-15)
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ни дава, ще бъдат така изобилни, толкова леко и сигурно ще говорим за

Исус, че това освен победа, ще ни донесе велика радост, а в много случаи

неочаквани просветления и познания.

Третото важно условие е добре да познаваме Волята на Святия Дух,

защото в благовестието има два етапа - сеене и жънене. Утешителят е

Този, Който вижда човека пред нас, неговото сърце и душа. Единствено

Той знае дали в човека вече е посято семето на благовестието, за да се

пожъне поникналото или тепърва ще бъде посято и напоявано. В това

отношение са нужни дълготърпение и Любов, защото почвите в човешките

сърца са различни. Често пъти нашето нетърпение да видим човека до нас

повярвал би могло да послужи на дявола.

Например, ако с лека ръка махнем и кажем за някого:

“Този е безнадежден случай и никога няма да повярва!”

Това са много лоши думи! Веднъж взел нашето мнение за ближния ни,

дяволът ще воюва за душата му с много по-голяма сила и настървение,

поради отрицателната ни изповед.

В Божиите очи няма място за скептици и песимисти!

За Святия Дух няма непревзимаеми крепости, но има недостатъчно

отворени сърца на благовестители, поради което не може да се изяви

пълнотата на Божията Любов!

Но какво значи да отвориш достатъчно сърцето си?

Това е, преди всичко, да се изпълниш с такава Любов към човека,

комуто благовестяваш Царството, щото да влезеш като крадец в сърцето

му. А единственият начин да го сториш, е да се вдъхновиш от думите на

Апостол Павел, който споделя своя опит на благовестител в “Първото

послание към Коринтяните”, като казва:

“И тъй, каква е моята награда? Тая, че като проповядвам

евангелието, да мога да направя благовестието безплатно, така

щото да не използвам напълно моето право в благовестието.

Защото, при все, че съм свободен от всичките човеци, аз заробих

себе си на всички, за да придобия мнозината. На юдеите станах

като юдеин, за да придобия юдеи; на тия, които са под закон,

станах като под закон, (при все, че сам аз не съм под закон), за да
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придобия тия, които са под закон. На тия, които нямат закон,

станах, като че нямам закон, (при все, че съм без закон спрямо

Христос), за да придобия тия, които нямат закон. На слабите станах

слаб, за да придобия слабите. На всички станах всичко, та по

всякакъв начин да спася неколцина. Всичко това върша заради

благовестието, за да участвам и аз в него...” 88

Ние трябва да вникнем дълбоко в тези напътствия на Апостола, защото

те крият една особена тайна. Тайната, че ако по духовно положение си

издигнат високо в Христос, то трябва да слезеш в ниското, за да издърпаш

нависоко онези, които имат нужда от Христос!

За да ни спаси, Исус трябваше да слезе от Небето на земята и да

приеме образ на слуга, и да смири Себе Си до смърт на кръст. Така и ние,

за да бъдем силни в благовестието, е нужно да слезем на нивото на онази

възприемчивост в човека, която ще ни позволи безпрепятствено да го

покорим за Исус.

Ето тук, в това отношение, дяволът планира най-силните си удари срещу

Църквата. Поразените от него ще забележим по това, че живеят с девиза:

Спасяването на давещите се е дело на самите давещи се!

Мнозина започват да живеят с мисълта, че са много Святи, че контактът

с грешници за тях е равносилен на осквернение.

“Този човек е затънал в такава кал, че ако сляза при него, ще оцапам

нозете си...” - казват те.

“Я по-добре на чистичко...” - допълват други.

И всички тези “супер” християни едва ли разбират каква тъмнина

обсебва умовете им. Но ще дойде ден, когато сащисани ще питат Господа:

“Исусе, кога си бил в тъмница и не сме Те споходили? Кога си бил в

калта и не сме Те изтръгнали? Кога си се давил и не сме Те спасили?”

А Исус, посочвайки с ръка мнозина души, ще каже:

“Истина ви казвам! Понеже не сте сторили това на един от тези

Мои най-скромни братя, на Мене не сте го сторили...”

Правя тази перифраза на Христовата притча, за да разберем, че когато

Небето докосва земята, не то се осквернява, а земята се осветява и очиства!

88 (1 Коринтяни 9:18-23)
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А сега да продължим нататък. Когато благовестяваме Царството трябва

да знаем, че Бог извиква в съществуване животворящ духовен растеж. За

да повярват в Исус, хората трябва да чуят за Него, а след като чуят - да

изпитат естествено желание за Неговата Благодат и присъствие. Има

случай, когато сме разочаровани. Говорили сме на някого за Исус, но

думите ни сякаш са отишли от пусто в празно. Тегне ни впечатлението, че

човекът нищо не е възприел, че нищо не се е случило. В такива случаи

приличаме на стопанин, който е посадил семенце на нивата си и без да е

помолил Бог да благослови растежа на това семенце, без да е благодарил

за предстоящото му покълване, без да е молил Духа за благодатен дъжд,

през час ходи на нивата и разравя почвата да види резултати... Може би

звучи смешно, но е така. Затова и думите на Апостол Павел относно този

случай ни стават защита, давайки ни мъдрост и благоразумие:

“Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте. И тъй,

нито който сади е нещо, нито който пои, но Господ, Който прави да

расте...” 89

Благодарете на Бога за този съвършен Апостол, защото в неговите

послания има богатства от знание и мъдрост, с които ставаме непобедими

от Сатана. Ако сме работници на Божията нива, то трябва да ни бъде ясно,

че житницата, тоест, повярвалите в Христос, са Църквата на живия Бог, но

светът е, и остава тива с класове, които ние трябва да пожънем за Исус

Христос. Господ не се затвори в храма в Ерусалим и не сложи табелка с

работно време. Той беше в света, сред множествата от хора, където

издигаше Гласа Си и проповядваше Небесното Царство. В Него бе въплътена

превъзходната мъдрост, за която Соломон написа:

“Превъзходната мъдрост възгласява по улиците, издига гласа

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

на портите...” 90

В този смисъл нашите духовни събрания, където хвалим Бог и Му се

покланяме, където слушаме проповедите на Святия Дух върху Словото, са

място, на което пораства нашата вяра, и огнище, от което се зареждаме с

огъня на дръзновението за духовните битки с нечестието. Но тези битки се
89 (1 Коринтяни 3:6-7)
90 (Притчи 1:20-21)
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водят в света. Ние служим на Бога, когато благовестяваме Исус на светските

човеци, и, спечелвайки сърцата им, ги доведем в църквата, в която ни е

поставил Бог. Често пъти съм чувал хвалби от следния вид:

“Ох, какво да се прави, нали сме вече християни! Трябва да ходя на

църква, за да служа на Бога. Е, Бог с тебе, брате! Аз отивам да служа на

Исус. Алелуя!...”

На какво да оприличим една такава хвалба?

Тя прилича на това да влезете в един хамбар с жито и там да видите

излегнал се жетвар със сърп в ръката, който дори не се замисля как на

нивата, там, под палещото слънце, неговите братя жънат класовете и се

бият с дявола. Божият коментар за това е категоричен:

“Който събира лятно време, той е разумен син, а който спи в

жетва, той е син, който докарва срам...” 91

Ние трябва да смирим себе си и нашето високоумие и самочувствие да

отстъпи и даде път на Силата на Святия Дух. Тогава без да чакаме покана,

ще тръгнем на битка с дявола и Бог ще ни постави в места, където не е

жънато, където ще бъдем огнена заплаха за лукавия. И нашата борба ще

бъде назидателна за светските човеци.

Какво ще видим, ако хвърлим поглед към света?

В най-общи линии това - как невярващите човеци се борят с дявола,

от когото са вързани и заблудени. Създават се съдилища и прокуратури,

затвори, арести, органи за охрана и опазване на обществения ред,

психиатрии и аптеки... Всички тези неща светските човеци са създали, за

да дадат своя отпор срещу Злото. Но тяхната борба е предварително

обречена на неуспех, защото прилича на това да попиват с парцал

наводнението в коридора, дошло от забравения течащ кран в банята.

Колкото и да попиват водата, ще идва нова вода и тяхната участ е да

попиват вечно наводнение. Защо е така?

Отговорът е:

Защото те се борят с последствията и резултатите, а не с причинителя

на наводнението! Затова е обречена борбата им!

91 (Притчи 10:5)
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Бог Отец изпрати Исус, за да бъде поразен причинителя на Злото. Бог

изля Святия Си Дух в сърцата на християните, за да водим успешни битки

с дявола, понеже:

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

срещу властите, срещу всесветските управители на тая тъмнота,

срещу духовните сили на нечестието в небесните места...” 92

Великата сила на благовестието е в това, че хората ясно виждат, както

Спасението и освобождението си, така и истинския виновник за Злото в

този свят. Дяволът се е вкопчил в сърцата, душите и телата на езичниците

и без бой няма да ги пусне. Аз зная и вярвам, че в това заключително

движение на Святия дух, Христовата Църква ще излезе по площадите и

улиците, за да прибере онова, което е нейно. Нека запомним:

Бог желае Неговата Църква, Христовото Тяло на тази земя, да ходи

така, както е ходил Христос в Своя земен Живот! И всеки човек, отворил

Евангелието и решил да бъде като Исус в земния Му Живот, ще бъде

изпълнен с Огън и Сила, благословение и мощ от Небесния Отец.

Исус проля кръвта Си за всички човеци. И Любов към Него ето що е:

Да съберем Неговата Кръв, драгоценни капчици от която има върху

сърцата на всичките човеци!

Само така Жертвата Му ще влезе в своята пълнота, а Исус в Своята

Слава като Жених на Своята Невяста - Църквата. За благовестието могат

да се кажат още много думи, както и да се споделят опитности от неговата

жизнена сила. Но ние никога не бива да забравяме, че всеки от нас е бил

привлечен при Исус благодарение на неуморните Божии труженици, които

са се молили за нас или са ни говорили за Спасението чрез вяра. Ето защо

ще приключа тази беседа със заръка към всички:

Нека Исус бъде наша прицелна точка за подражание в живота ни!

Нека направим благовестието достъпно за всеки човек!

Нека думите, записани в Първото съборно послание на Апостол Йоан,

втора глава, шести стих, бъдат наше неотклонно призвание и смисъл на

живота ни в този свят!

92 (Ефесяни 6:12)
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СЕДМА БЕСЕДА: В БИТКА С ДЯВОЛА

Тази беседа е за битката с дявола и аз искам да разгледаме този

въпрос през светлината на Божието Слово. В настоящето време една широко

разпространена ерес идва подпечатана в канцеларията на Сатана. Той –

бесен и уплашен, притеснен и объркан повече от когато и да било, напъва

всичките си внушения и хитрости, като казва:

“Няма защо да се биете против моите демони. Исус взе победата и

премахна всичкото зло на земята. Не се притеснявайте от демони! Те са

вързани! На земята няма зло, а само така ви се струва. Не можете да

притурите на победата на Исус, нито да отнемете от нея.

Какви са тези атакуващи служения днес? Какво атакуват те? Защо

омаловажават победата на Исус! Исус победи всичките демони. Няма демони!

Исус ги върза и те умряха. Това е положението!”

Трябва да сме много лековерни и наивни, за да се хванем на тази

уловка. Исус казва за Църквата:

“Портите на ада няма да й надделеят...”

Божият Син ни говори за надделяване.

Но какво е надделяването?

Не е ли то винаги плод на борба, на усилия за надмощие?

Надделяването е в резултат на битка!

Продължителна и страшна битка!

Ние трябва да заявим на този заблудителен дявол ясно, твърдо и

категорично:

“Дяволе, за да ти напомним, че знаем какво извърши Исус за нас, ние

днес ти заявяваме:

Исус победи смъртта, тъмнината, тебе и твоите подобни, всичките ти

нечисти и омразни духове. Исус направи това не само като Божий Син, но

и като Човешки Син. И Благата Вест за нас е тази, че:

Исус ни даде власт да сторим и ние това против тебе със Силата и

Огъня на Святия Дух. Бог изля Своята Сила и Мощ от Небето, за да могат

всички човеци, повярвали в Исус Христос, да победят теб така, както го

стори Той!”
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Нека сериозно да се замислим върху това. В някои църкви битува

заблудата, че воювайки с дявола, християнинът хвърлял голям укор върху

Христовата победа, че омаловажавал извършеното от Исус на Голготския

кръст. “Хайде да пируваме, защото Исус взе победата!” - ето такова

настроение лъха от някои амвони.

Да! Исус взе победата на Кръста! Но за хората, които желаят да се

нарекат победители над Сатана, Той остави и призива:

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

нека вдигне кръста си, и така нека Ме последва...” 93

Мнозина забравят този стих. Мнозина предпочитат вместо да вдигнат

собствения си кръст, да уповават само на Голготския. Но така Христовата

Жертва губи значението си, понеже не се е превърнала в пример за

подражание, а в измамно успокоение. Нека знаем, че:

Ако Исус прикова на Кръста греховете на целия свят, ние сме длъжни

да приковем на собствения си кръст греховната си природа и помисли!

Грехът е залог за успеха на дявола. Не можеш да се биеш с демони,

докато греховните ти склонности се възбуждат от плътта ти и тя самата е

заложница на духовния ти противник. Ето защо, преди да навлезем в

същината на тази беседа, сме длъжни да разграничим етапите, които

формират християнина като личност с влияние в духовния свят, способна

да побеждава в Името на Исус. Три са тези етапа:

Първият: Етап на духовния плен

Вторият: Етап на духовната свобода

Третият: Етап на духовната победа

А сега да разгледаме първия етап. Това е етапът на греха. Грехът,

който е бил господар на волята и помислите ни преди да повярваме в

Господ Исус Христос. Когато повярваме, ние разбираме, че причинител на

злото в живота ни е една нечиста духовна личност, която Словото е

нарекло дявол и Сатана. Точно тук мнозина не съумяват да разберат, че:

Битката с дявола започва вътре в нас, а не вън от нас!

Някой ще каже:

“Какво говориш? В мен няма никакъв дявол!”

93 (Матея 16:24)
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Да, приятелю! В християнина не може да има дявол, понеже Бог ни

новоражда и ни дава качествено ново духовно естество. Но въпреки

новото, в нас остава много и от старото. Остават залозите на дявола,

остава умът, който трябва да бъде обновен и преобразен в Светлината на

Божието Слово. Остават страстите на плътта, навиците и пороците. Именно

те са залозите на духовния ни противник. Именно те ни държат в духовен

плен. А Словото изрично казва:

“...от каквото е победен някой, на това и роб става...” 94

Мнозина от нас бъркат залозите на дявола със самия дявол. Те мислят,

че когато съгрешат, то е станало, защото са се били с духовна сила.

“Бих се с дявола и не издържах!” - казват те.

“Изкуши ме демон и съгреших!” - казват други.

Но ето какво казва Апостол Яков по този въпрос:

“А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си

страст; и тогава страстта зачева и ражда грях...” 95

Виждате ли, излъгал ни е не дяволът, но собствената ни страст.

Грехът е дошъл не от него, а от нея.

Но какво е страстта?

Това е сбор от инвестициите на дявола, които той щедро е посял в ума

ни! Греховете са лихвите, които Сатана очаква от своите инвестиции!

Казано по друг начин - в периода на нашето неверие той ни е заробил,

като ни е купил с инвестициите си. Ние сме действали с неговите способи,

с неговите принципи, с неговите хитрости и лукавства. И в обобщение - с

неговите средства. Така ние сме били негови роби. Бог, Който е видял

всичко това, е изпратил Исус Христос, за да бъде платена за нас една по-

висока цена от тази на дявола. Цена - която да ни откупи от света и

властта на лукавия. Цена, която плати нашият Изкупител Исус Христос.

Грехът, като факт, афишира претенциите на дявола върху душите ни.

Грехът, като факт, показва, че вътре в нас са останали все още сатанински

инвестиции. Нужно е обезценяване на тези инвестиции, тоест:

94 (2 Петрово 2:19)
95 (Яков 1:14-15)
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Да живеем живот без грях, с едно постоянно противене на страстите и

греховете, както и на всяка плътска воля! С подобен живот принуждаваме

дявола да обяви фалит и да банкрутира.

Мнозина от нас може и да нямат това знание, но нека знаем, че:

Погледнато от духовния свят, всеки човек е банка, в която инвестират

духовни сили - Бог или дявол!

Нашият живот е този, който показва кои капитали надделяват -

Божиите или дяволските. Бог не приема да бъде съакционер с дявола. Бог

не приема да участва с 99 %, а дяволът с 1 %. Бог иска да бъде Абсолютен

Собственик на банката и тази Негова Воля ще видим засвидетелствана в

“Посланието на Апостол Павел към Римляните”:

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

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

нашето тяло. Защото с тая надежда ние се спасихме...” 96

Когато ние изкупуваме нещо, например апартамент, ще продължим да

го изкупуваме до момента, в който станем абсолютни собственици. Едва

тогава можем да кажем:

“Този дом е мой!”

Така и Бог ни изкупва до момента, в който в нас не е останала нито

една инвестиция на дявола, за да каже:

“Сине, ти си Мой!”

Ако сме били на търг, то със сигурност ни е направило впечатление

как търговците наддават суми за някоя скъпа вещ. Прощавайки ни греховете,

Исус прави велик залог за нас, като иска да ни изкупи. Точно тук става

така, че мнозина позволяват на дявола да се пазари и вдига залога.

Греховете са тези, които му дават шанс и самочувствие да вдигне още

повече цената. Исус отново ще дойде и ще я направи нищожна, но докога

може да продължава така? Няма ли да дойде миг, в който да бъде обявен

край на търга, без да сме дали възможност на Исус да се намеси...

Ето затова е много важен този първи етап. Етапът, в който ще се

преборим с духовния плен. Етапът, в който ще позволим на Исус да ни

изкупи напълно!

96 (Римляни 8:23-24)
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А сега да преминем към етапа на духовната свобода.

Да бъдеш свободен от грехове! - това значи да притежаваш готовност

за духовно екипиране, обучаване и растеж. Свободата е необходимото

условие за битката против дявола. Но нека разширя това понятие, за да

стане явно кои са истинските ценности на свободата. Характерни за всяко

едно учение са принципите на задължителност, които учещият трябва да

спазва, за да бъде успешен ученик. В известна степен това превръща

учението в акт на пожертвувание. Човек трябва да пожертва от себе си, за

да получи. Да пожертва от времето си, вниманието си, целия си ум и

сърце, тъй щото да даде място в себе си на онова, към което се стреми.

Така много от ученията се превръщат в своеобразен хомот, в бреме, в иго,

което заробва личността. Нека тези, които са студенти, си спомнят какво

става с тях по време на сесия.

А сега, в контекста на разсъжденията, да се пренесем с поглед върху

Христовото Учение. Първото, което ще забележим, е това, че:

Не Бог, но светът сложи на това учение определението, че е религия!

Но какво е религията?

Ще намерим отговора на този въпрос, като размишляваме върху

действащите днес религии. Така ще видим, че всички те си приличат, най-

малко, по няколко белега.

Първи белег: Да обременяват поклонниците си със спазването на

“свещени” ритуали и традиции.

Втори белег: Със система от правила, закони и догми да бъдат хомот

за оня, който ги приема.

Трети белег: Да поставят човешката личност в среда на изолация от

останалите хора, с цел промиването на умовете им да бъде сигурно и

невъзвратимо.

И в обобщение: Религиите имат в себе си законовата задължителност,

като безусловна институция.

Нека видим как Исус ни предпазва от предубеждението, че и Неговото

учение не е нищо повече от гореизброените. Ето какво ни казва Той:

“Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени,

и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от
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Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой

на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко...” 97

Виждате ли, Учението на Исус е благо, тоест, онзи, който го изпълнява,

чувства блаженство от тази дейност.

Образно казано, религиите заповядват:

“Хващай воловете си и ори нивата си!”

А Исус казва друго:

“Вярвай в Мене и Благодатта на Святия Ми Дух ще изоре нивата

ти!”

Ето защо, ако има дума, с която най-пълно да обясним какво ни дава

Исус, то тази дума е:

Свобода!

Бог ни дава духовна свобода!

Именно по това ще различим Истината от заблудата, защото:

Религиите закрепостяват - Господ Бог разкрепостява!

Религиите принуждават - Господ Бог убеждава!

Религиите обезличават човека, докато Господ Бог го прави неповторима

индивидуалност!

Именно така става разбираем чудесният стих от “Евангелието от Йоан”,

където Исус се обръща към повярвалите с думите:

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

ще познаете истината и истината ще ви направи свободни...” 98

За ушите на фарисеите подобни думи бяха твърде непоносими. Те -

колосите на Юдаизма - не можеха да преглътнат, че някой ще дръзне да ги

поставя вън от Истината. Затова нека видим на какъв авторитет се позоваха

те, за да защитят позициите си:

“Ние сме Авраамово потомство и никога никому не сме били

слуги; как казваш Ти: Ще станете свободни...” 99

Виждаме как религията се позовава на авторитета на Авраам. Твърде

високо е самочувствието на “Авраамовите” чеда.

Но какво още им каза Христос?

97 (Матея 11:28-30)
98 (Йоан 8:31-32)
99 (Йоан 8:33)
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Нека прочетем тези думи:

“Ако бяхте Авраамови чеда, Авраамовите дела щяхте да

вършите...” 100

Какви бяха Авраамовите дела?

Дела на Закона или дела на Благодатта?

Ако отворим “Книгата Битие”, ще прочетем, че много преди да даде

Закона Си на израилтяните, Бог с Благодатта Си дойде към Авраам и му

обеща, че от неговото потомство ще въздигне народ, многоброен като

звездите. Авраам повярва на благодатното Божие обещание и през целия

си съзнателен живот го очакваше. И когато накрая той получи от Бога своя

обещан син Исаак, стана така, че бе изправен пред велико изпитание. Бог

дойде към сърцето му със Закона Си и му заповяда:

“Вземи сега единствения си син, когото любиш, сина си Исаака,

та иди в местността Мория и принеси го там във всеизгаряне на

един от хълмовете, за които ще ти кажа...” 101

Пред Авраам стоеше изборът - да продължи ли да вярва на Божието

обещание, че ще бъде отец на множество народи или да се усъмни и

приеме в сърцето си, че Бог е само Бог на Закона и Неговото учение по

нищо не се различава от многото религии на земята. Но Авраам направи

изповед на вяра от сърцето си:

Той продължи да вярва в Божията Благодат, въпреки, че в този миг

Законът изискваше пожертвуванието на едничкия му син! “Синко, Бог ще

си промисли агнето за всеизгаряне...” - каза той на сина си. Авраам бе

приел в сърцето си Съвършеното послание на Божията Благодат.

Истината, че Божията Благодат е един съвършен път на общение с

Всевишния! Истината, че вярата в Бога стои по-високо от безропотното

изпълнение на закони и правила!

Фарисеите, които се конфронтираха със Спасителя, не бяха Авраамови

чеда, защото в сърцата им нямаше вяра в Бога, а сплав от лицемерие и

фанатизъм. Ето затова религията не може да даде спасителен отговор на

човешката душа. Защото, ако беше тя угодна Богу, то би познала Христос

и не би Го разпънала на кръста. Духовната свобода е нашата независимост
100 (Йоан 8:39)
101 (Битие 22:2)
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от религията, нашата защита от всякакъв религиозен контрол - бил той

човешки или демоничен. Така стигаме и до познаването на Апостолските

думи, определящи призванието на истинския християнин:

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

срещу властите, срещу всесветските управители на тая тъмнота,

срещу духовните сили на нечестието в небесните места...” 102

Казвайки “небесните места”, Апостол Павел визира духовната

активност на дявола, свързана най-вече с порива на човешкия дух да

издирва Божието присъствие. Явно е, че в една такава борба ще има

мнозина паднали и ранени. Когато някои християни в Ранната Христова

Църква правят опит да обвържат вярата си с принципите и нормите на

юдейската религия, Апостол Павел остро реагира към тях с думите:

“О, несмислени галатяни, кой ви омая, вас, пред чиито очи Исус

Христос е бил ясно очертан като разпнат? Това само желая да

науча от вас: Чрез дела, изисквани от Закона ли получихте Духа,

или чрез вяра в евангелското послание? Толкоз ли сте несмислени,

че, като почнахте в Духа, сега се усъвършенствате в плът?” 103

Някой бе омаял Галатяните и този някой е дяволът. Негова е волята да

превръща вярата в религия. Иска ми се онези християни, които четат това

съдържание, да вникнат в духовния му прицел, защото ако сте религиозни,

дяволът вече е спечелил битката си срещу вас! Неговите лукави схеми на

внушение ще търсят всячески начини да оправдаят религията.

Мнозина ще чуват в главите си въпросите:

“А не черпи ли Юдейската религия соковете си от Свещеното Писание?

Това не я ли прави именно религия, свързана с Истинския Бог?”

Ще отговоря на тези въпроси с други въпроси:

А не беше ли същата тази религия институцията, която убиваше

Божиите пророци? Не беше ли тази религия вдъхновителка на ненавист

спрямо Христос? Не уби ли тя дякон Стефан с камъни? Не тласкаше ли тя

фарисеят Савел да диша смърт и насилие срещу Църквата? Не извърши ли

тя най-голяма мерзост - да разпъне и убие Сина на Живия Бог? Не стана ли

102 (Ефесяни 6:12)
103 (Галатяни 3:1-3)
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Исус Човешки Син, Божието Слово - плът, за да имаме истинския пример

на духовно общение със Свещеното Писание?

Ето затова ни е нужна духовната свобода! За да разделим религия от

Истина, Христос от Велиала, Благодатта от Закона. А колкото до това, че

Законът е Свят и Бог го е постановил, то го е направил, за да постави

между Себе Си и човеците онази необходима граница, която ще направи

явен подбудителят на греха. Законът бе даден, за да почувстваме острата

нужда от Благодат! За да разберем, че:

По човешки, с напреженията и усилията на смъртното ни естество, не

можем да извършим Божията Воля!

След като разбрахме какво е духовната свобода, то нека преминем

към етапа на духовните победи. Победа има там, където има битка. А битка

има там, където по заповед на военачалниците, войниците излизат и се

бият един срещу друг. След възкресението на Христос Сатана събра

началствата и властите си, като им каза:

“Започнете масирана атака срещу Евангелието! Генералната цел е да

го превърнете в една от многото религии, които притежавам. Направете

възможно най-изкусния фалшификат на Църквата. Направете проводници

на ереси и гибелни учения! Формирайте пътя за явлението на Антихриста!”

Възнасяйки се в Небето, Исус заповяда на всичките Си последователи:

“Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка

твар...” 104

Заповедите са дадени. Фронтът е открит. Битката е налице. Прочее,

нека знаем, че със Своята заповед Исус заповяда изгрев за човечеството.

И ако земният Живот на Човешкия Син беше Зората, то в духовните

реалности днес Слънцето е над хоризонта. Днес е знойно пладне, жетвено

време! Има една глава в “Книгата на пророк Исайя”, адресирана от Бога до

всичките жители на света:

“Всички вие жители на света и вие обитатели на земята,

гледайте когато се издигне знаме на планините, и слушайте, когато

засвири тръбата. Защото така ми рече Господ: Ще съм безмълвен и

104 (Марк 16:15)
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в обиталището Си ще гледам, като светло греене по пладне, като

росен облак в жетвена жега...” 105

Нека всички гледат Знамето на планините! Защото има само едно

Знаме, за честта на което ще се бием с дявола. Това Знаме е Истината на

Исус! Това Знаме е напоено с Кръвта на Исус! Това Знаме е зов за победа!

Зов за участие в най-съкрушителната битка срещу тъмнината. Днес гласът

на Святия Дух е тръба, която събира в Божиите редици силните Христови

войни. Сам Бог е нашият росен облак, който излива росата на Благодатта

Си върху сърцата ни и ни екипира за битките с дявола. Защото има

неприбрани житни класове и зони на мрака, където лъчите на Святия Дух

очакват да проникнат. Защото, ако Всемогъщият е заповядал на зората да

изгрее, то го е направил с една единствена цел:

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

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

така щото да се изтърсят от нея злодейците...” 106

Бог е заповядал! И няма за Него нищо мъчно, което да отклони или

забави намеренията Му. Това Благовестие ще бъде проповядвано до

краищата на земята, за да се изтърсят от нея злодейците, да бъде вързан и

изтребен и последния демон в Името на Исус. Защото в Словото Си Бог е

казал още:

“Йеова рече на моя Господ: Седи отдясно Ми, докле положа

враговете Ти за Твое подножие. Господ ще простре от Сиона

скиптъра на силата Ти. Владей всред враговете Си. В деня, когато

събереш Силата Си, Твоите люде ще представят себе си

доброволно, в свята премяна, Твоите млади ще дойдат при Тебе

като росата из утробата на зората...” 107

В този чудесен псалом има знание, дръзновение, Сила и мощ. Нека да

размишляваме върху него. Бог Отец казва на Исус:

“Седни отдясно Ми!”

105 (Исайя 18:3-4)
106 (Йов 38:12-13)
107 (Псалом 110:1-3)
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Нашият Господ седна отдясно на Отца, когато възкръсна от мъртвите и

се възнесе в Небето. Това засвидетелства и пълният със Святия Дух дякон

Стефан, който в мига на своята смърт каза:

“Ето, виждам небесата отворени, и Човешкият Син стоящ

отдясно на Бога...” 108

И Исус ще стои там, отдясно на Отца, докато бъдат положени

враговете Му за Негово подножие, тоест, под нозете Му. И това ще стане,

защото, според обещанието, Господ ще простре от Сион скиптъра на

Силата Си. Бог наистина простря този скиптър, като изля Святия Дух за

всички повярвали в Исус.

Но как да разбираме това, че Бог ще положи враговете на Христос за

Негово подножие? Кои са нозете, кои са ръцете, кое е Тялото Христово на

този свят? Не е ли Неговата Църква?

Да! Това е Живата Христова Църква, под нозете на която Бог ще

положи всички сатанински духове!

Такава е Божията заповед! Никое непокорство няма да осуети Божията

Воля. Никакви ереси и секти, култове и философии няма да отклонят Бог

Отец от действието на десницата Му. Затова Всевишният желае вие, силни

и благословени братя и сестри, да се включите като импулси и проводници

на Неговата заповед! И злодейците ще се изтърсят! Вярвайте в това!

Днес мощта и Силата на Святия Дух се изливат в максимална степен

върху Църквата за успешното и бързо ликвидиране на мрака. Бог не се

бави! Бог бърза! За Неговото бързо действие във времената на Голямата

Скръб Исус пророкува с думите:

“И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една

твар; но заради избраните ония дни ще се съкратят...” 109

Бог наистина ще съкрати онези дни на Голямата Скръб заради Своите

144 000 избрани от племената на Израил. Но днес Той има вас, като избрани,

защото изборът е направил Господ Исус Христос. А Божият Син прекрасно

знае кои избира и защо ги избира. И Отец знае кои е предузнал:

“Защото които предузна, тях и предопредели да бъдат

съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между
108 (Деяния 7:56)
109 (Матея 24:22)
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много братя; а които предопредели, тях и призова; а които призова,

тях и оправда, а които оправда, тях и прослави...” 110

От тези стихове разбираме много неща, но най-важното, което трябва

да одързости сърцата ни, е фактът, че:

Във всеки Божий избраник дяволът вижда не някой друг, но самият

Исус Христос! Всеки Божий избраник е съобразен със Силата, Мощта и

Авторитета на Възкръсналия Божий Син!

Ще се намери ли демон, който да не се съобрази със служенията на

избраните?

Няма да се намери! Библията не познава такъв! Бог не познава такъв!

Ето защо, говорейки ни, че сме предузнати от Отец, Апостол Павел

иска да ни каже, че:

Небесният Отец ни е посочил като избраници на Господ Исус Христос,

които ще обхванат бързо и победоносно краищата на земята, за да изгонят

дявола от всичките му предели и да направят от царството на нечестието -

великия Вавилон - само развалини и прах! Това е заключителното действие

на Христовата Църква преди Грабването й от Исус и по време на Господното

Пришествие!

Нека в края на тази беседа се върна отново към нейното начало. Както

вече казах, в някои от църквите битува гибелната ерес, че Христос взе

победата, а те трябва да си стоят със скръстени ръце. За мнозина битката е

приключила там, на Голготския кръст. Така, вторачени в Кръста, те

пропускат да вдигнат собствения си кръст. Но виждате ли, Исус възкръсна

и победи цялото сатанинско войнство, не преди, а след като бе разпнат.

Кръстът бе необходимото условие, за да стане Той Спасител и Изкупител

на човешкия род. Кръстът бе мястото, където Човешкия Син победи веднъж

и завинаги дявола.

Този кръст не се наблюдава! Той се носи!

Наблюдателят не може да се нарече победител, защото наблюдава, а

не се сражава. От победата се ползват само воюващите, а не зрителите.

Колкото и да наблюдаваме напрегнат спортен двубой, медали ще получат

победителите, а не агитките. Затова нека се предпазим от тази заблуда и

110 (Римляни 8:29-30)
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да се намерим във великия стих на “Откровението на Йоан”, където за

последната битка с дявола е записано:

“...и десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не

са получили царска власт, но за един час получават власт като царе

заедно със звяра (тези десет царе са лидерите на десетте отстъпили

църкви, които са посрещачи на явлението на Антихриста - б.а.) те са

единомислени и предават на звяра своята сила и власт; те ще

воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на

господарите и Цар на царете; също и ония, които са с Него, ще

победят, които са звани, избрани и верни...” 111

Апостол Йоан е видял битка с дявола и неговия син, а не хора със

скръстени ръце. Затова последното, което искам да запомните и с него да

запалите сърцата си, е не мой, но Божий девиз:

Всеки, който вдигне кръста си и следва Исус Христос, става съучастник в

Неговите победи! Вдигни собствения си кръст, за да видиш в живота си

победите на Голготския! Бъди като Исус Христос!

111 (Откровение 17:12-14)
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ОСМА БЕСЕДА: НЕЩО ПОВЕЧЕ ЗА ЦЪРКВАТА И ФАЛШИ-

ФИКАТИТЕ НА ДЯВОЛА

Пред много християни възникват въпросите:

“В коя църква да отида, защото църквите са много, а Бог е Един? Кое

ми гарантира, че действително съм попаднал в истинска и жива църква?”

Това са изключително важни въпроси, липсата на отговор при които

може да се окаже съдбоносен. В тази беседа ще се опитам да разгранича

многообразието на Христовата Църква от фалшификатите на Луцифер.

Затова нека започна първо с Христовото Тяло, което е Църквата на Живия

Бог. Аз искам да ви запитам:

Видели ли сте човек, или пък вие самите правили ли сте това - да

използвате ръцете си, за да се биете с тях по краката или да си нанасяте

жестоки удари - я в корема, я в лицето... И ако ви види някой отстрани, не

ще ли сметне, че сте луди? Исус казва:

“На тая канара ще създам Моята Църква...”

Исус говори за една Църква, а не за много. Божията Църква е една!

Христовото Тяло е единно, а оня, който иска да го разломи, е дяволът.

Тъжно е за онези части от Христовото Тяло, които се подават на неговите

мръсни провокации.

Ние трябва да разбираме, че причина за многото църкви, които

съществуват, е многообразието на Христовото Тяло. Не е случаен фактът,

че в новозаветните послания на много места се подчертава, че Църквата е

Тяло Христово. Не организация или съюз, не партия или дружина, не

обединение или фондация, но Тяло. Ако бяхме нещо от гореизброените

форми на сдружаване, несъмнено, нашите действия и задължения биха

били канализирани с устави, програми, платформи или манифести.

Но ние сме Тяло Христово! Нашите действия и задължения определя и

канализира Святият Дух, Който ни движи чрез Божието Слово. Ако погледнем

ръцете си или нозете си, или която и да е част от тялото ни, то се

изпълваме с радост и удовлетворение, че всички те ни слушат и се

покоряват на волята ни, на съзнанието ни.
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Волята и съзнанието на Христовата Църква е Святият Дух!

В това отношение, за да бъдем безукорни в познаването на Божията

Воля, ни е нужно благоразумие и мъдрост. Христовото Тяло е многообразно,

а не е едноклетъчна амеба. То има много функции и Божията промисъл е

тази, която го обогатява с нови и нови клетки - повярвали души - които

Сам Бог поставя, където Му е угодно. Мене, а вярвам и вас, никак няма да

ме ползва, ако ми отрежат палеца и го присадят и зашият на коляното ми.

В това състояние бих се измъчвал до края на дните си. Затова всяко нещо

е добро, когато е на мястото си и действа на времето си.

Бог не одобрява онова християнско служение, което е Коляно, да

критикува Палеца относно различната му длъжност пред Господа. Исус не

желае вярващите в Него, които са поставени в Коляното, да слушат

религиозно-политически лекции от сорта:

“Внимавайте с Палеца, той е ерес...”

Но вместо това е по-добре да отдадем Слава и благодарение на Този,

Който ни е събрал в това Тяло за прослава на Своя Син. Защото, ако ние

познаваме Волята Му относно нашата длъжност като Коляно, то може да не

ни е известна Волята Му за Палеца. Така че нашата функция не е

единствена, но всички функции на всички части са важни.

Главното, което трябва да ни покорява и сплотява, е фактът, че над

всички нас има Един, Който ни споява в свръзката на мира и Любовта!

Ако присъствието на Божията Любов освобождава, изцелява, обогатява,

просвещава, дарява, ако плодовете на Духа - Любов, мир, кротост,

нежност, дълготърпение, радост и дръзновение пребъдват в нас и ако

дарбите на Духа, работещи с двигателя на братолюбието, ужасяват дявола

и го обръщат в паника, то наистина сме в жива църква. Ако като части от

Тялото гледаме и се съобразяваме с Главата, тоест, с Господ Исус Христос,

то можем да бъдем сигурни - Той пребъдва в нас и ние в Него.

Говорейки за всичко това, искам да знаете, че освен Тяло Христово,

има и един духовен Голготски Кръст. Той е събирателен образ на страданията

и скърбите, омразата от дявола и света срещу Христовата Църква. Ако ние

поотделно сме длъжни да вдигнем кръста си и да следваме Спасителя, то
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сборът от нашите лични кръстове става един общ духовен кръст, защото

Словото ни увещава:

“Един на друг теготите си носете и един за друг се молете!”

Когато носим теготите и скърбите на нашите ближни, а и те вършат

същото за нас, тогава кръстът ни е станал общ и всички болки и проблеми

- общи. Или, казано с думите на Апостол Павел:

“И ако страда една част, всичките части страдат с нея; или ако

се слави една част, всичките части се радват заедно с нея. А вие сте

Христово тяло и поотделно части от Него...” 112

А сега да се замислим. Щом Тялото Христово има един общ духовен

кръст, то несъмнено дяволът ще се опита да вклини и забие в това Тяло

своите гвоздеи, тоест, сектите и ересите, онези извратени учения, които в

покварата си или са се отрекли от Божието Триединство, или са съчинили

и написали под диктовката на Сатана “Друг нов завет”, или в своето

нечестие са се отклонили да се кланят на небесното множество, или като

връх на лукавството, в своята духовна слепота и голота са се поклонили на

делата на ръцете си:

“...и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на

образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и гадини...” 113

Ето в тези гвоздеи е опасността! Те са въплъщение на сатанинското

лукавство и ярост срещу Църквата! Те са предвестници на Антихриста,

които трасират пътя за неговото явление!

Затова и борбата на Христовата Църква днес Бог е насочил срещу тях.

Небесният Отец допусна веднъж Исус да пострада за греховете ни и

Праведният ни Спасител понесе смъртните болки на Голготския Кръст. А

дяволът си е въобразил, че както успя да убие физическото тяло на Исус,

така днес трябва да прободе и духовното... Но Сатана, който е баща на

лъжата, този път е излъгал и заблудил сам себе си.

Днес Бог излива против него Огън от Небето! Наш дълг е да отворим

сърцата си за този Огън и да изпепелим сатанинските заблуждения чрез

благовестието за Исус Христос.

112 (1 Коринтяни 12:26-27)
113 (Римляни 1:23)
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Нечестивият се е постарал да снабди служителите си с финансова

свобода и светска власт и така използва всички възможни начини и

средства за пропагандиране на заблудата. Служителите му наистина са

богати и светът е техният ковчежник. Още в зародиша на сатанинската

стратегия и тактика срещу Църквата Исус предупреди последователите Си,

като отправи сериозно изобличение към една от църквите, а именно -

лаодикийската. Ето Неговите думи към ангела на тази църква:

“Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна

из устата Си. Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда

от нищо...” 114

От времето, когато Исус е изговорил това пророчество чрез откровение

пред Апостол Йоан, са минали близо две хилядолетия. Време предостатъчно

за лукавия, за да поквари тази категория служители докрай. Историята ни

показва, че през тези двадесет века много от църковните служители приеха

статут, като официални световни властници. През това време светът

погълна много църковни самозванци и дяволът ги направи маши в ръката

си. Във вековете, когато Господ заповяда просветление за човечеството и

много будни хора надникнаха в законите на мирозданието, именно тази

категория служители беше най-непримирима опозиция срещу Истината.

Инквизицията застана срещу Галилео Галилей и Джордано Бруно, срещу

стотици и хиляди будни умове и се опита да ги спре с публични изгаряния

и угнетителни съдилища. Вманиачените и закостенели папи и кардинали

не искаха да допуснат, че някой ще надигне глас срещу религиозното им

тесногръдие и безпросветност. През този период прощението на греховете

бе станало стока, подобна на онази от сергиите на търговците, които Исус

изгони с бич от Ерусалимския Храм. Стока, която се наричала “индулгенция”.

“Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо...” - е шепнел

католическият демон в умовете на жертвите си. “Греховете на човеците са

толкова много, че със сигурност индулгенциите ще препълнят хазната ти...”

- е внушавал лукавият в поквареното папско сърце. И папата, от висотата

на духовния си сан, е издал дежурната була, за да утвърди “божествеността”

на индулгенцията. Но и това не е най-голямата мерзост, извършена от

114 (Откровение 3:16-17)
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религиозните лицемери. При последната, кръщението със Святия Дух е

придобило вид на канцеларска подробност, която православните наричат

“кръщелно свидетелство”. Дали “висшите” духовници са забравили, че

Святият Дух не се запечатва на хартия, а в духовното сърце на човека?

Как ще оправдаят ценоразписа на “кръщенето” пред Божиите очи? Нима са

забравили или изобщо не са чели Божия призив към човеците в “Книгата

на пророк Исайя”:

“О, вие, които сте жадни, дойдете всички при водите; и вие,

които нямате пари, дойдете, купете, та яжте; да! дойдете, купете

вино и мляко, без пари и без плата...” 115

Става ясно кои обърнаха вярата на човека в търговия и Божието

Слово в стока. Но тяхната съдба няма да бъде по-различна от съдбата на

търгашите и среброменителите, усетили върху гърбовете си бича на

Христовата ревност. Божият Храм никога не е имал никакво споразумение

с идолите. Исус е повърнал лукавите лъжеапостоли, понеже те не могат да

имат никакво споразумение с Бога:

“...и какво съгласие има Христос с Велиала? или какво

съучастие има вярващият с невярващия? и какво споразумение има

Божият храм с идолите?” 116

Ако ви говоря за всичко това - причината е една, а именно, че трябва

да бъдат предупредени всички онези, които са впримчили сърцата и

умовете си с православието и католицизма. Към всички тях ще се обърна с

думите на живото Божие Слово:

Не рискувайте да живеете в многоетажна сграда със съмнителна основа!

Знайте, че Господният ден ще изпита основите на всички църкви и Исус ще

грабне при Себе Си само онези, чиято основа е Истината.

“Защото никой не може да положи друга основа, освен

положената, която е Исус Христос...” 117

Ние трябва да познаваме духовната тактика на лукавия, защото днес

светът повече от всякога мрази Църквата, а дяволът хвърля сетните си

сили, за да излъже и примами в пипалата си човешките души.

115 (Исайя 55:1)
116 (2 Коринтяни 6:15-16)
117 (1 Коринтяни 3:11)
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Нека сега да прочетем как Апостол Яков със същият пророчески

поглед се е обърнал към сатанинските служители:

“Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте, поради

бедствията, които идат върху вас. Богатството ви изгни, и дрехите

ви са изядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха; и

ръждата им ще свидетелства срещу вас и ще пояде месата ви като

огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни. Ето, заплатата

на работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте,

вика; и виковете на жетварите влязоха във ушите на Господа на

Силите...” 118

Какво искат да ни предупредят тези думи на Христовия Апостол?

Яков казва на богатите:

“Богатството ви изгни...”

Това иде да ни напомни Христовата препоръка за нетрайността на

земните богатства, за тяхната суетна стойност и невъзможност да изкупят

човешката душа. Виждаме, че в стиха се изобличават богатствата, които са

събирани на земята, а не в Небето. По-нататък Яков продължава с думите:

“...дрехите ви са изядени от молци...”

Но какво значи една дреха да бъде изядена от молци? Кои са тези

молци? Какво са те? За бълхи ли става тук дума или за нещо друго? Нещо,

записано в “Псалмите”:

“Когато с изобличения наказваш човека за беззаконието му, Ти

разваляш като молец красотата му...” 119

Какви ли ще да са били изобличенията Господни към лъжехристите, за

да заяви Апостол Яков, че дрехите им са изядени от молци?

Коментарът е излишен!

Но нека да продължим нататък. В следващите думи Христовият слуга

добавя:

“Златото и среброто ви ръждясаха...”

Тук не става дума за материални богатства, нито за благородни метали,

понеже знаем, че те не ръждясват. Тук Яков предупреждава за фалшивата

благородност на сатанинските учения, за привидния блясък, който те
118 (Яков 5:1-4)
119 (Псалом 39:11)
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притежават и техните способности да завличат лековерните. Апостолът

казва още, че тези богати събират съкровища в “последните дни”, а Исус

в двадесет и четвърта глава от “Евангелието от Матея” ни предупреждава,

че в последните дни ще се появят мнозина лъжехристи и лъжепророци,

които ще покажат големи знамения и чудеса, за да заблудят, ако е възможно,

верните души и сърца на Бога. Ето защо, ако трябва да определим какво се

крие зад думата “съкровища”, то ще е нещо, което е изключително

скъпоценно в очите на Господа.

Но има ли нещо по-скъпоценно от човешката душа? Не са ли човешките

души онези съкровища, които богатите сатанински служения събират по

света? Не са ли това неутвърдените християни, които дяволът е отвърнал

от Божията Благодат и ги е закрепостил в своите изкусни фалшификати?

Да! Именно те са, защото в стиха от посланието си Яков добавя, че

съкровищата са “заплатата на жетварите”, от която богатите са ги

лишили.

Но какво представляват жетварите? И какво са нивите? Какви думи

каза Исус на Своите последователи, които щяха да поемат първоначалната

тежест и първия контраудар на сащисания Луцифер? Ето тези думи:

“Не казвате ли: Още четири месеца и жетвата ще дойде? Ето,

казвам ви, подигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за

жетва. Който жъне получава заплата, и събира плод за вечен

живот, за да се радват заедно и който сее и който жъне...” 120

Апостолите трябваше да “повдигнат” очите си, тоест, да надскочат

плътското мислене и осъзнаят, че този свят е една огромна нива, а

човешките души - класове, които трябва да пожънат за Господа. Но ето, че

според пророческия поглед на Яков, богатите лишават жетварите от

заплатата им. Или още по-ясно:

Богатите сатанински служения примамват и завличат неутвърдени

души, на които вече е благовестено, и им предлагат друг Исус, какъвто Бог

не е изпратил!

Тази тенденция на сатанинската стратегия е забелязал още в онези

времена и Апостол Павел, който в посланието си казва:

120 (Йоан 4:35-36)
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“Защото ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото

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

получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го

търпите...” 121

Така разбираме защо се лишават жетварите от заплатата им. Именно

защото пожънатите класове, сиреч, онези, на които е благовестено за

Исус, са примамени и откраднати от дявола. Те не са влезли в житницата

на Господа! По този начин Сатана лишава благовестителите от заплатата

им. Защото пожънатите класове са заплата за вечен живот, само, ако

докрай останат в житницата и бъдат опазени от хитростите на лукавия.

Божият гняв срещу сектите и срещу ересите е пламнал, защото

виковете на жетварите влязоха в Божиите уши. И аз знам, че ръждата от

златото и среброто, тоест, лукавите измами на лъжеблаговестието, ще

пояде като огън онези, които са се поставили в услуга на Сатана. А сега да

преминем нататък. Бог не стои като безучастен свидетел на мерзостите,

които вършат религиите, сектите и култовете. Днес Той търси отворени

сърца, за да си върне откраднатите житни класове от Луцифер. Само така

мога да разбера Божия призив, казан чрез пророк Еремия:

“Отсечете от Вавилон сеяча и онзи, който държи сърп в

жетвено време...” 122

“Дойдете против него от най-далечния край, отворете

житниците му, натрупайте го на купове и го обречете на

изтребление...” 123

Този велик старозаветен пророк отново повтаря и Господ Исус Христос:

“...а във време на жетва ще река на жетварите: Съберете първо

плевелите, и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете

в житницата ми...” 124

Да бъдеш жетвар на Исус Христос, да разбиваш заблудата по всичките

й фронтове, да отвърнеш излъгания от грешния му път, да връзваш

религиозните демони и проповядваш Спасителната Сила на Евангелието -

121 (2 Коринтяни 11:4)
122 (Еремия 50:16)
123 (Еремия 50:26)
124 (Матея 13:30)
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ето такъв е Божият призив към всеки християнин. От това наше призвание

Сатана трепери и няма нито миг покой. И макар демоните му в максимална

степен да смущават голяма част от християните, една истина те не могат да

смутят, нито да й противоречат. Тя блести и преминава през гъстия мрак.

Тази истина Бог изявява така:

“Има шестдесет царици и осемдесет наложници, и безброй

девойки. Но една е гълъбицата ми, съвършената ми...” 125

Ето в този стих Бог вижда това, което ние не виждаме. В този свят има

много църкви. Някои от тях са богати като царици, други са наложници на

светската опека. Колкото и да искаме, не можем да имаме онзи поглед от

Небето, който обхваща от себе си истинското и вярното, понеже ние

гледаме на лице, но Бог гледа сърцето на човека.

Какво иска да ни покаже Исус в тези стихове?

Зная, че Духът вече е потвърдил отговора в сърцата ви:

Ако някой вярва в Исус и Святият Дух живее в сърцето му, то той е

Божий, независимо къде е поставен!

Към това мога да прибавя само едно:

Нека постоянен прицел на нашата вяра да бъде Исус! Исус, Когото

познаваме от Евангелието! Исус, Който възкръсна на третия ден! Исус,

Който живее в страниците на Библията, а не на някоя друга книга!

Само така фалшификатите на Сатана няма да ни надделеят и ние

добре ще ги различаваме от многообразието на Христовата Църква.

125 (Песен на песните 6:8-9)
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ДЕВЕТА БЕСЕДА: КОЙ ХУЛИ СВЯТИЯ ДУХ?

Днес има много змийска отрова, скрита в духовната литература, която

се продава по сергии и площади. За разлика от литературата, която черпи

от изворите на света своите теми, духовната литература може да има само

два първоизточника - Бог или дявол. Дяволската литература е фатална не

само за нашата душа, но и за духа ни. Защото, ако в незнанието си или

заблудите си похулим Бог Отец или Исус, ще ни бъде простено, но:

Хула против Святия Дух е недопустима!

За подобна хула Исус предупреждава:

“Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против

Духа няма да се прости. И ако някой каже дума против Човешкия

Син, ще му се прости; но ако някой каже дума против Святия Дух,

няма да му се прости нито в тоя свят, нито в бъдещия...” 126

Причина, за да заяви Исус тези думи, бе реакцията на фарисеи, които,

виждайки чудесата, които Той извърши, заявиха, че Човешкият Син изгонвал

нечистите духове чрез техния началник. Погледнато от тази страна, те

нарекоха Святият Дух - Сатана, Живият Бог – дявол. Исус забеляза, че

това е непростима хула и затова предупреди на всеуслишание. А сега да

дръпнем завесата и видим нещата в духовен план. Първото умозрение,

което идва при прочит на Христовото предупреждение, е фактът, че:

Ако фарисеите нарекоха Господа “дявол”, то дълбоко в сърцата си са

нарекли дявола “господ”!

Другояче не би могло да бъде. Дяволът, който беше обсебил умовете

им, няма в никакъв случай да се легитимира като дявол. “Аз съм Господ!” -

ще им каже той. И точно тук, когато го пуснат да влезе, започва нещо,

което аз наричам тотална трагедия на човешкия дух.

Нека обясня нещата с един лек пример:

Някой хлопа на входната ни врата. “Кой е?” - питаме ние. “Аз съм,

дете мое, Исус Христос! Отвори ми! Не бой се!” Ние отваряме вратата и той

влиза. Ние все още си мислим, че той е Исус Христос. В един следващ, по-

късен момент, той вече се чувства като абсолютен собственик на дома ни и

126 (Матея 12:31-32)
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най-безцеремонно ни хваща и изпъжда навън от дома. От този момент

нататък, не ние, но той решава какво да мислим, не ние, но той решава

какво да говорим, не ние, но той решава как да постъпваме. Ние сме

изгубили дома си и всяка възможност да се върнем в този дом. Той така

умело се е въплътил в нас, че вече е невъзможно да го отделим от себе си.

Ние сме станали заложници и затворници в собствения си дом...

Мисля, че с този пример разбираме защо Исус говори и за вечен грях,

а именно:

Защото дяволът, вселил се в човешкото сърце, не го напуска не само в

този живот, но преминава с него в отвъдното!

Не е ли страшно, напускайки умрялото тяло, човешката душа да съзре

нечистия дух, живял с нея приживе, а сега принадлежаща му и вечно? Не е

ли страшно едва тогава тя да прозре, че е била безволева пленница на

Сатана години и десетилетия наред? Нека всеки да си отговори на тези

въпроси сам. Важното тук е друго, а именно това, че:

Бог ще прости греховете на човешката душа, защото Исус стана Човешки

Син! Но Бог няма да прости на дявола, защото Исус не стана дявол!

Има една категория демони, която слага върху човешкото сърце печат

на вечна поквара. Това са демоните на мерзостта, които, обсебили сърцето

приживе, остават такава разруха в него, щото след физическата си смърт,

човекът е неразделно свързан с тях. Именно тази разруха е катализатор на

вечния грях, който не може да бъде простен. Когато Бог погледне на

такова покварено сърце, Той не може да го различи от демона, който го е

обсебвал приживе. Затова този демон държи това сърце и в отвъдния свят.

Има и други демони, които носят на човека болести и страдания. Те обаче

са привремени, защото със смъртта на плътта умират и болестите й, и

страстите, и изкушенията, и тревогите. Докато за демоните на мерзостта,

които са пратеници на духа на Антихриста, Исус е предупредил в

“Евангелието от Марк”, където е казал:

“И ако окото ти те съблазни, извади го; по-добре е за тебе да

влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш двете си
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очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла, дето “червеят им не умира, и

огънят им не угасва...” 127

Нека поясня този стих. Когато повярваме в Исус, става така, че вътре

в нас започват да живеят два погледа, две очи, два мирогледа. Единият е

лично нашият, а другият - на Духа, Който идва да живее в нас. Ето затова

Исус предупреждава да имаме готовност да се откажем от собственото си

око, от нашето човешко мнение по даден въпрос и да се доверим на погледа

на Святия Дух, който е в Неговото Слово. Защото, ако не се откажем от

собствения си поглед, рискуваме да бъдем прицел на духовните съблазни,

които Сатана непременно ще изпрати към нас. Но да имаш Словото на

Святия Дух, а да Го похулиш с плътския си ум, то тогава ще стане така, че

нищо от Светлината, която ти е дал Бог, няма да те ползва и тогава с двете

си очи ще бъдеш хвърлен в пъкъла, тоест, можеш да си имаш Библия в

къщи и пак да отидеш в ада. Това трябва да ни покаже, че:

Не знанието, не ерудицията, не образованието и интелектът, а само и

единствено покорството ни към Святия Дух може да спаси душите ни от

ада!

А сега да продължа нататък. Исус говори, че основни врагове на

християнина ще бъдат съблазните. И ако плътските съблазни са със ужасни

и страшни последици, то колко повече ще са смъртоносни духовните

съблазни. Демоните на Антихриста, за които вече говорих по-горе, са

духовни съблазнители. За ефекта от тяхното действие Исус казва:

“Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е

тъмнината!” 128

А Апостол Павел ни разкрива и следствието на самата тъмнина:

“...а каквото правя, това и ще правя, за да отсека причината на

тия, които търсят причина против мен, та относно това, с което те се

хвалят, да се намерят също такива, каквито сме и ние. Защото

такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се

преправят на Христови апостоли. И не е чудно; защото сам сатана

се преправя на светъл ангел; тъй че не е голямо нещо, ако и

127 (Марк 9:47-48)
128 (Матея 6:23)
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неговите служители се преправят на служители на правдата. Но

тяхната сетнина ще бъде според делата им...” 129

Виждаме в последните два цитата, съответно от Исус и от Павел, какви

са способностите на тъмнината - да прилича на светлина. Светлината в

своето духовно значение е Исус. Затова Спасителят предупреждава:

“Внимавай, да не би това, което си мислиш, че съм Аз, да се

окаже демон на заблуда...”

А Апостол Павел ни предупреждава, че това е начин на борба срещу

Църквата, заповядан от Сатана. Именно в тази борба се осъществява

сблъсъкът между Божиите порти (за които вече говорих в предишна глава)

и портите на ада. Тактиката на лукавия е подмолна и почти невидима и

нейните най-големи успехи идват след атаки върху неутвърдените във

вярата. Дяволът би претърпял провал, ако атакува осветено християнско

сърце и се опита да внушава мисли от вида:

“Това, което безуспешно търсиш, се казва Кришна? Обръсни си

главата, хващай дайрето, и, ето ти себереализация!...”

Така лукавият би въздействал само върху невярващите или суеверни

човеци от света. Но за да оплете вярващи сърца с лъжите си сатанинският

дух ще се преправи на светъл ангел, на Божий пратеник. А когато, веднъж

заблудени, хората послужат на Сатана, (не само с личното си заблуждение,

но с готовността да заблудят и други) тоест, когато личността на човека се

превърне в порта на ада, през която нечестивият да влиза и завлича ново

и нови жертви, то:

Тогава онзи човек е разпънал повторно Исус в сърцето си и е похулил

Святия Дух! Тогава върху него се стоварва и проклятието, изречено от

Апостол Павел в “Посланието към Галатяните”:

“Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго

благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде

проклет. Както ей сега казахме, така пак го казвам: Ако някой ви

проповядва друго благовестие, освен онова, което приехте, нека

бъде проклет...” 130

129 (2 Коринтяни 11:12-15)
130 (Галатяни 1:8-9)
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Става ясно каква сила има това проклятие, щом е записано в Божието

Слово и Бог го е подпечатал като истинско, щом това са думи не на

личността на Павел, но на Оня, Който преизпълва сърцето му. Това

проклятие запечатва съгрешилия с белег за вечен грях и вина. И понеже

ние сме съградени върху основата на Апостолите с Крайъгълен Камък Сам

Исус Христос, то ако устните ни проповядват друго благовестие, друг Исус,

други богове или идоли, ние вече нито вяра имаме, нито основа

притежаваме. Ето към това са насочени най-силните дяволски провокации

- да се извърши подмяна на евангелската Светлина с евтини демонични

учения, които да осквернят човешките сърца, вкусили от техните отрови.

Как да разпознаваме демоните на Антихриста? Как да изобличим духа

на Антихриста? Как да опазим себе си от смъртоносните внушения на

лукавия? Преди всичко:

Като бдим и здраво се придържаме в Божието Слово! То е първият,

последният и окончателен авторитет на Пътя, Истината и Живота! То е

нашата защита и съвършено всеоръжие!

В очите на Бога всяка духовна изневяра е блудство и тези демони,

които се опитват да подкопаят вярата ни, са блуднически демони, началства

и власти на нечестието, на Вавилон. В духовната йерархия на тъмнината те

стоят най-високо. Основното оръжие на всички тях е словото. Със слово те

заблуждават, със слово извращават и оскверняват човешкия дух.

Целта на тяхното слово винаги е една:

Да внушат в човешкото сърце поклонение към Сатана, който изкусно е

скрит зад множество псевдоними.

Ако по Божията промисъл бихме получили право само за миг да

погледнем този свят от Небето, то щяхме да видим, че той целият е здраво

хванат в ръцете на милиарди блуднически духове. Затова, съвсем естествено,

Бог ги е нарекъл в Словото Си с думите:

“Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите

на земята...” 131

Виждате ли, че Вавилон е майка на блудниците?

131 (Откровение 17:5)
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Това убедително доказва, че на земята има достатъчно от тези блудници

и тяхната задача и стремеж е да хванат с блудството си възможно най-

голям брой човешки души. Човек трябва да се пази от духовните блудници

на Луцифер. Но затова му е необходима здравата броня на Истината.

Къде да намерим тази броня, ако не в Божието Слово?

Нека оттук нататък тази беседа да ви покаже как да се облечете с

бронята на Истината. За да разберем тактиката на блудническите духове е

нужно да разсъждаваме върху “служебната характеристика”, която цар

Соломон им е дал в своите притчи. Аз ще цитирам част от думите на

мъдреца, като онези, които съм подчертал и номерирал, ще бъдат основа

за размисъл. Ето този цитат:

“Кажи на мъдростта: Сестра ми си; и наречи разума сродник, за

да те пазят от

[1] чужда жена, която ласкае с думите си.

Понеже като погледвах през решетките на прозореца на

къщата си, видях между безумните, съгледах между младежите,

един млад,

[2] безумен човек, който минаваше по улицата, близо до ъгъла

й, и отиваше по пътя към къщата й.

[3] Беше в дрезгавината, когато се свечери, в мрака на нощта и

тъмнината.

[4] И го посрещна жена, облечена като блудница и с хитро

сърце. (Бъбрица и упорита, - нозете й не остават в къщи, кога по

улиците, кога по площадите, тя причаква при всеки ъгъл).

[5] Като го хвана, целуна го и с безсрамно лице му каза: Като

бях задължена да принеса примирителни жертви, днес изпълних

обреците си, затова излязох да те посрещна, с желание да видя

лицето ти и намерих те. Постлала съм легло с красиви покривки, с

шарени платове от египетска прежда. Покадила съм леглото си със

смирна, алое и канела. Ела, нека се наситим с любов до зори. Нека

се наситим с милувки,
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[6] защото мъжът ми не е у дома. Взе кесия пари в ръката си,

чак на пълнолуние ще се върне у дома. С многото предумки тя го

прилъга, привлече го с ласкателството на устните си.

[7] Изведнъж той тръгна подире й, както отива говедо на клане

или както безумен в окови за наказание. Докато стрела прониза

дроба му, - както птица бърза към примката, без да знае, че това е

против живота й...” 132

Цитатът е дълъг, но в него Соломон е показал зъбите на блудническия

дух и начините, по които той действа срещу християните.

Нека сега да разделя разсъжденията, според точките, които съм

поставил в цитата за по-ясно разбиране на Истината.

[1] “...чужда жена, която ласкае с думите си...”

Каква е тази чужда жена?

При нормален анализ на непредубеден човек се вижда ясно, че това е

прелъстителка, тоест, жена, която намира удоволствие в прелъстяването и

прелюбодейството с чужди мъже. Но Божието Слово иска да възприемем

духовния му коментар. В очите на Исус Христос Църквата се явява като

Невяста, съвършена и безукорна, без петно и бръчка. Невяста, достойна за

Божията Святост и избиране. В самия край на Библията ще прочетем и

стиха, даващ ни точно тази представа за Църквата:

“И Духът и невястата казват: Дойди...” 133

В цитата от Соломоновата притча четем определението “чужда жена”.

Ясно е, че тази жена не е Невястата на Исус. Тази жена е прелъстителка,

прелюбодейка. Казано най-простичко, това е:

Секта, дяволска организация, имаща за цел да съблазни и привлече

към себе си неутвърдените в Христовата Вяра или невярващите човеци от

света!

Тази жена ласкае. Тя обича да подчертава личните качества и ценности

на своите жертви. Тя обича да втълпява на своите пленници, че са хора с

изключителни заложби, които трябва да й принадлежат. И ето, че един

младеж, наречен от цар Соломон, “безумен”, е на път да попадне под

132 (Притчи 7:4-23)
133 (Откровение 22:17)
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блудническото влияние. Така стигаме до втората точка от разсъжденията,

за да видим откъде минава младежа и накъде отива.

[2] “...безумен човек, който минаваше по улицата, близо до

ъгъла й, и отиваше по пътя към къщата й...”

Този младеж е човек, на когото вече е благовестено Небесното Царство

на Исус, той е повярвал и дори прави начални стъпки в Духа.

Откъде правя този извод?

Преди всичко от факта, че младежът е на улицата, близо до Ъгъла й.

Улицата е път. Духовен път, по който един човек тръгва с духовните си

нозе. Когато младежът е тръгнал по духовния си път, той е бил близо до

Ъгъла. А Кой е Ъгълът? Ъгълът е Църквата, което става ясно с думите на

Исус, изречени пред фарисеите:

“Не сте ли никога прочели в писанието тая дума: Камъкът,

който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. От Господа е

това. И чудно е във вашите очи...” 134

Оня, Когото отхвърлиха висшите израилтянски духовници, стана Глава

на Ъгъла, на неръкотворния Божий Храм, сиреч, Христовата Църква. Вече

разбираме, че този младеж е близо до Исус. Той вярва, но... има нещо

смущаващо в пътя му, а именно това, че отклонява нозете си към къщата

на блудницата. Неговото сърце е разколебано от демон на Антихриста,

защото, отивайки към блудницата, той ще се отдалечи от Ъгъла, от

Църквата, от Исус.

А кога се случва всичко това, тоест, кои са необходимите условия, за

да се реализира дяволския план?

С отговора на този въпрос минавам към трета точка от разсъжденията.

[3] “...Беше в дрезгавината, когато се свечери, в мрака на

нощта и тъмнината...”

Какво е дрезгавината?

Това е време, когато слънцето е залязло и има леко наличие на мрак,

но все още се забелязват видимите неща. Дрезгавината е най-ефективната

зона на дявола. При нея той хитро спекулира с видимите духовни реалности

(тоест, с онези, които не подлежат на съмнение - б.а.) и ги използва за

134 (Матея 21:42)
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целите си. Казано по друг начин - нищо не пречи на лукавия да използва

определени знания от Библията за волята си, без обаче те да са осветени

от слънчеви лъчи, тоест:

Без да бъдат истинно разкрити, разтълкувани и потвърдени от Святия

Дух!

Всички секти и култове, които Сатана е пръснал по лицето на земята,

използват за целите си Свещеното Писание, като го тълкуват както им е

угодно и извращават духовната светлина в религиозна тъмнина.

Това иде да ни покаже, че дрезгавината е по-опасна от пълния мрак,

защото е лукава! Тя залъгва лековерния и доверчивия, че е светъл ден!

Дрезгавината е дяволския фалшификат за светлина! При нея няма преки

слънчеви лъчи. Слънцето е залязло. Останало е само подобие на неговата

мощна светлина.

Днес ние живеем във времената на най-голямата дрезгавина. Много

секти развяват като знаме името на Исус, но нямат слънчеви лъчи, нямат

Утешителя. Затова пък имат за двигател активността на онзи дух, когото

Словото нарича “дух на Антихрист”. Идвайки към сърцата ни, този дух

ще се опита да рекламира дрезгавината с много суперлативи:

Че тези, които ходят в нея, виждат добре, че не е непрогледна

тъмнина, че пътят е сигурен и стабилен. Но, както виждаме в цитата от

притчата, за много кратко време дрезгавината се превръща в “мрака на

нощта и тъмнината”. Ето защо, когато към сърцата ни дойде заблудителен

дух - било като директно внушение или в разговор с някой “благовестител”

- да го попитаме с въпроса:

Защо е залязло слънцето?

или:

Признава ли дрезгавината слънчевите лъчи?

Издържа ли на Светлината им?

Нека разбием този демон с оръжието, дадено ни от Апостол Йоан:

“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 изповядва, че Исус

Христос дойде в плът, е от Бога. А никой дух, който не изповядва
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Спасителя, не е от Бога, и това е духът на Антихриста, за когото сте

чули, че иде и сега е вече в света...” 135

Да изповядаш идването на Исус в плът - това значи да приемеш

дълбоко в сърцето си Спасителната Сила на Евангелието, на Благата Вест,

даваща ни знанието за земния Христов Живот и дела. Дух, който не

изповяда Евангелието, не е от Бога и не идва да спасява душите, а да ги

убива с лъжи и заблуди. Младежът, за когото размишляваме в седма глава

от “Притчи Соломонови”, явно не е изпитал духа. И дрезгавината му е

харесала. Той е прегърнал нейните внушения, отворил е сърцето си за нея,

за да превърне живота си в мрак и нозете му да тръгнат в “мрака на

нощта и тъмнината”. Блудническият демон вече е извършил половината

от поръчката на Луцифер. Започнал е да превръща небдителното сърце и

доверчивата младежка душа в порта на ада, във врата, откъдето тъмнината

ще влиза, за да завлича поредните си жертви. Младежът вече е тръгнал.

Кой ще го срещне на пътя му?

С отговора на този въпрос преминавам към четвърта точка от тези

разсъждения:

[4] “...И го посрещна жена, облечена като блудница и с хитро

сърце. (Бъбрица и упорита, - нозете й не остават в къщи, когато по

улиците, кога по площадите, тя причаква при всеки ъгъл)...”

Ето, че стъпките на безумеца са го довели в сектата. Секта, достатъчно

хитра, за да знае как да го разврати и задържи при себе си. Нека обаче да

обърнем внимание на думите, които Соломон е дал в скоби, изявявайки по

този начин характера на блудницата:

Това са принципи и характер на абсолютно всяка секта, която днес

може да се открие в света!

Аз зная, че повечето от нас са били свидетели на фанатизма и

упоритостта, с които много сектанти, движещи се по двойки из центъра на

градовете, в обществения транспорт, по улиците и площадите, търсят и

намират своите жертви. Даващи си вид на конгресмени, с табелки на

реверите, показващи сектата, на която принадлежат, те обикалят, обикалят,

обикалят... Звънят по входните врати и влизат в домовете, за да остават

135 (1 Йоаново 4:1-3)
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там отровите на Джоузеф Смит, Чарлз Ръсел или Мун. Верни до смърт на

мисионерския си фанатизъм предлагат на лековерните нови версии за

Исус, друг нов завет, списания за стражеви кули, граждански бракове под

благословията на Мун и пр. С усмивки на преуспяващи духовни водачи те

се стремят да бъдат при всеки “ъгъл”.

Знаете вече какво е Ъгълът, нали? Там, където има събрания на

Живото Христово Тяло, там ще дебнат и причакват слугите на оня, който:

“...влиза само да открадне, да заколи, да погуби...” 136

При всяко човешко сърце, което е близо до Исус, пристъпват слугите

на дявола и упорито предлагат своята отрова, безупречно костюмирани, с

неизменните сакове на рамото си.

Нека се пазим от тях! Нека не разменяме вярата си за бизнеса на

самозвани пророци! Тяхното погубление не дреме! Сгромолясването им

вече е започнало. А сега да видим какво ще се случи с младежа. Отговора

на този въпрос ще разберем в петата точка на разсъжденията.

[5] “...Като го хвана, целуна го и с безсрамно лице му каза:

Постлала съм легло с красиви покривки, с шарени платове от

египетска прежда. Покадила съм леглото си със смирна, алое и

канела. Ела, нека се наситим с любов до зори. Нека се наситим с

милувки...”

Ето, че младежът пристъпва след прага на блудническия дом. Праг,

зад който скверни демонични апетити обладават сърцето му. Блудницата е

целунала младежа, така, както Юда целуна Христос, за да извърши

предателството си. Предстои духовната смърт – блудството върху леглото,

постлано с “шарени платове от египетска прежда”. На това легло,

тоест, в това сатанинско служение, безумецът ще блудства с останалите

като него, без дори да подозира колко коварни са “шарените египетски

платове” за неговото сърце. На всички ни е известно, че когато двама

влюбени искат да осъществят полова връзка помежду си, те се събличат.

Така и младежът, на когото предстои блудството, ще се съблече.

Но нека си отговорим на въпроса:

Какво значи да съблечеш дрехата си при духовно блудство?

136 (Йоан 10:10)
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Тук не става дума за панталони или риза, потник или слип. Тук става

дума за духовната дреха, която вярващия в Исус притежава. За тази дреха

Апостол Павел казва:

“Но вие не сте така познали Христа; понеже сте чули, и сте

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

предишното си 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...” 137

Целта на сектата е да накара човека да съблече от себе си всичко

праведно, свято и истинско и чрез блудството си, тоест, при общението си

със сатанинските заблуди да похули Господа в сърцето си!

Новата “египетска” дреха, тоест, съзнанието и душата на този младеж,

са вече в тотална изолация от Исус. Отдавна Бог е заявил в Словото Си

против онези, които търсят “шарените египетски платове”, тоест,

пъстрите окултни учения, родили се в някогашен Египет. Ето Господните

думи против блудниците:

“Горко на непокорните чеда, казва Господ, които се съветват,

но не с Мене, и които сключват договори, но не чрез Моя Дух, та

притурят грях на грях. Които отиват, за да слязат в Египет без да се

допитат до Моите уста, за да се закрепят със силата на Фараона и

да прибягнат под сянката на Египет...” 138

Някога Фараон впечатли света със силата си и упорито отказваше да

пусне евреите, имайки самочувствието на велик властелин. Фараон вярваше

в дявола и това му даваше смелост да отхвърля исканията на Моисей.

Египетският властелин искаше да държи евреите вечно под сянката на

Египет, под окултната власт на Сатана. Днешните ереси и бесовски учения

са не по-малко опасни от някогашните. Във всички тях ще видим есенцията

на фараоновата сила. Преждата на идолопоклонството, окултизма и

астрологията така оплитат умовете на жертвите си, че за последните

просто няма измъкване и изход. Те са съблекли Истината, блудствали са в

голотата си и са се облекли в духовна смърт. Днес трябва да хванем
137 (Ефесяни 4:20-24)
138 (Исайя 30:1-2)



106

здраво ръката на Исус и да не я изпускаме, да изпълним сърцата си с

бдителност повече от всякога, защото срещу нас седалището на тъмнината

изпраща демони, специализирани да тласкат към духовно блудство и

изневяра към Христос и Църквата. Това са най-страшните демони в духовния

свят. Те са особено издръжливи във всякакви духовни условия. Тяхното

предназначение е да държат заблуда в сърцето на вярващия до самото

Пришествие на Исус Христос!

Така разбираме и зова на блудницата, която казва на младежа:

“Нека се наситим с любов до зори...”

В началото на тази беседа аз ви казах, че това са демони, които

запечатват сърцето с вечен грях и присъствие. Сега вярвам, че разбирате

за какво ви говоря. Зората, в своето духовно значение е Силата, която

ликвидира мрака. И желанието на блудницата за любов “до зори”

недвусмислено ни говори за целите и намеренията й. А сега да видим и

развитието на този въпрос, като преминем към шестата точка от нашите

разсъждения. Точка, която се явява като изповед на блудницата:

[6] ”...защото мъжът ми не е у дома. Взе кесия пари в ръката

си, чак на пълнолуние ще се върне у дома. С многото предумки тя

го прилъга, привлече го с ласкателството на устните си...”

Виждаме как “успокоително” действа блудницата. Тя иска да вдъхне

кураж и решителност в младежа. “Мъжът ми не е у дома!” - казва тя -

“взе кесия с пари в ръката си и чак на пълнолуние ще се върне...”

Но знае ли безумецът, че когато извърши блудството си, той също ще получи

кесия с пари, подобно на онзи, който е бил преди него, така, както и Юда

Искариотски получи заплата от тридесет сребърника за своята предателска

душа, без тази заплата да може да го ползва? Знае ли този младеж, че

самият той влиза в ролята на мъж за блудницата, защото е писано:

“Не знаете ли, че вашите тела са части на Христа? И тъй, да

отнема ли от Христа частите Му и да ги направя части на блудница?

Да не бъде! Или не знаете, че който се съвъкупява с блудница е

едно тяло с нея? Защото “ще бъдат”, казва, “двамата една плът...” 139

139 (1 Коринтяни 6:15-16)
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У мнозина може и да го няма това знание, но нека разберем, че както

има физическо тяло, така има и духовно тяло. И както има плътско

прелюбодейство, така има и духовно прелюбодейство!

Ако Исус възлюби Църквата, Своята Невяста, Той е станал едно Тяло с

нея, едно духовно тяло, което сме ние, понеже сме Тяло Христово именно

по силата на този Божий Закон. Така и онзи, който върши духовно блудство и

прелюбодейство, става едно духовно тяло със Сатана. Нека запомним, че:

Както има Христово Тяло, така има и сатанинско тяло! И части на

сатанинското тяло са сектите, култовете и ересите, както и всички религии

и учения, противни на Божието Слово!

По-интересна част от думите на блудницата се явява факта, че мъжът

й ще се върне чак на “пълнолуние”. В тези думи има утаено знание,

защото наистина ще има едно пълнолуние, когато всички прелюбодейци и

предатели ще се съберат около мъжът на блудницата. Защото този мъж не

е друг, но е човекът-Антихрист.

Нека ви обясня това. Човекът-Антихрист ще се установи на земята

едва тогава, когато луната влезе в пълнотата си, тоест:

Когато се изпълни числото на повярвалите в Господ Исус Христос!

Запомнете една от дълбоките тайни на Божието Слово:

Ако Исус е духовното Слънце на човешкия род, то Църквата е Луната,

тоест, тази, която отразява Неговата Светлина в сатанинската нощ над

света!

Защото, ако християните са свидетели на Христос, Който възкръсна и

се възнесе при Отец в Небето, то те се запечатват духовно със стиха от

Словото, където Всевишният казва под клетва:

“За едно нещо се заклех в святостта Си и няма да излъжа

Давида, че потомството му ще трае до века, и престолът му като

слънцето пред Мене, като луната, която е утвърдена до века и е

вярна свидетелка на небето...” 140

Погледнете духовно на този стих. Вникнете в духовния му прицел,

защото Отец ни е избрал за Христовата Слава още преди създанието на

света (Вж. Ефесяни 1:4). И ако Църквата е Луната, то тя ще има своето

140 (Псалом 89:35-37)



108

изпълване със Светлина, тоест, ще дойде един миг, когато ще настъпи

пълнолуние. Това пълнолуние отговаря на Грабването ни от Исус и

отварянето на времето за изявата на човека-Антихрист.

Чудно ли е тогава колко точно отговаря блудницата, а именно, че

мъжът й ще си дойде по пълнолуние?

А това пълнолуние вече наближава и Христовата Църква блести все

по-силно и разпръсва мрака над света. Океанът започва своя бесен

прилив, с която ще поиска да уплаши Църквата. Но тя е горе, в областите

на Божия Слава и мир. Вълненията на народите и обществата все повече

ще се засилват, но това нас не бива повече да ни плаши. Всичко това

става, защото наближава пълнолуние - време на световни приливи, но и

време за Грабване на Църквата, а след това и на Великото Второ

Пришествие на Исус. Именно тогава ще се реализира това, за което говори

блудницата, защото вижте кои ще видят Пришествието на Исус:

“Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които Го

прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него. Така е.

Амин...” 141

Някои могат да виждат в този стих римските войници, които прободоха

Исус на Голготския кръст, но не за тях предупреждава Словото. Едни други

сърца трябва да внимават в тези думи. Едни други хора, подобни на

младежа от Соломоновата притча, за които Словото недвусмислено казва:

“Защото за тия, които веднъж са били просветени, и са вкусили

от небесния дар, и са станали причастници на Святия Дух и са

вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили и от

великите дела, които въвеждат бъдещия век, а са отпаднали,

невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато

разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват...” 142

Виждаме колко ужасни са последиците за човешката душа от общението

с блудническите духове. С “многото предумки” те ще искат да ни излъжат

и с много ласкателства да ни привлекат на териториите си.

Имайки знанията дотук, ние ще облечем сърцата си в бронята на

Истината и ще кажем:
141 (Откровение 1:7)
142 (Евреи 6:4-6)
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“Блудническите демони няма да успеят против мен! Аз ще ги победя с

Истината на Божието Слово!”

Но нека видим какво става с оня, който не ги е победил, но когото те

са победили. Отговорът ще видим в последната седма точка на тези

разсъждения:

[7] “...Изведнъж той тръгна подире й, както отива говедо на

клане или както безумен в окови за наказание. Докато стрела

прониза дроба му, - както птица бърза към примката, без да знае,

че това е против живота й...”

Тези квалификации, което Соломон употребява, могат да ни се струват

силни, но затова пък са верни и истински. Никоя секта на този свят не

съществува самоцелно или просто, за да бъде алтернатива на Христовата

Църква. И докато в света алтернативите са възможни, то в духовния свят

алтернативи няма.

Божията Истина няма алтернатива сама на себе си! Спасението от Исус

Христос няма алтернатива! Евангелието няма алтернатива! Или сме с Бог,

или сме против Него! Казано с думите на Исус Христос:

“Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира с

Мене, разпилява...” 143

Нека сега да разберем защо оня, който е против Исус, се превръща в

“говедо, което отива на клане”. Тук не става въпрос за своеобразна

скотобойна, където ще се секат глави на едър рогат добитък, но за нещо

друго, записано в Словото. Наближава деня и часа, когато на този свят ще

се яви човекът на погибелта, наречен Антихрист. Негова армия ще станат

всички, които са отстъпили от Исус и са похулили Пътя на Истината. Така,

както Бог изля за повярвалите обещания Свят Дух, така и Сатана изпрати

на света противовес на Утешителя, наречен “дух на Антихрист”, а още и

“лъжепророк” в характерния стил на “Откровението на Йоан”. Всички

блуднически духове през изминалите хилядолетия бяха и са на пряко

подчинение пред този дух. И ако през тези двадесет века Христос

създаваше живото Си Тяло на тази земя, то духът на Антихриста създаваше

трупът, тоест, мъртвите църкви. Особено силно духовното разложение се

143 (Матея 12:30)
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усети в този последен век, когато по лицето на земята се появиха стотици

бесовски учения. Утре всички те, заедно с цялата религиозна власт, ще се

трансформират в една световна църква на Антихриста, на представилия се

за Исус Христос син на погибелта. Съдбата на всички негови поклонници

ще бъде съдбата на “говедо, което отива на клане”. Стиховете от

“Откровението на Йоан” ще ни убедят напълно в това:

“И видях звяра (Антихриста) и земните царе и войските им

събрани да воюват против яздещия на коня и против Неговото

войнство. И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе

извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха

приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; те

двамата бидоха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с

жупел. А останалите бидоха избити с меча на яздещия на коня, с

меча, който излизаше из устата Му. И всичките птици се наситиха от

месата им...” 144

Виждаме, че след като Исус хвърли двамата богопротивници -

човекът-Антихрист и духа на Антихрист в огненото езеро, идва ред на

техните поклонници. Те ще бъдат избити с Меча на Исус, който Меч е

Божието Слово. Ето затова Словото ги вижда като говеда, които отиват на

клане. А сега да продължа нататък. Следващото силно предупреждение е

преобразът, който Соломон дава на духовното блудство, наричайки го

“стрела, която пронизва дроба на човека...”

Как да разбираме този символ?

Явно е, че когато някой похули Святия Дух, то стрела ще прониже

дробовете му, където се намира и сърцето му. А Истината казва, че:

Както не може без въздух нашето плътско тяло, така не може и без

Божие присъствие нашето духовно естество. И както плътското тяло умира

без въздух, така и духовното умира без Бога!

Стрела, която пронизва дробовете! Стрела, която завинаги лишава

човека от възможността да диша!... Едва ли има по-голям ужас от този - на

човек да му бъде отрязан достъпа за общение с Божията Благодат... Но

144 (Откровение 19:19-21)
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именно това се получава, когато някой похули Святия Дух, когато излезе

от Евангелието и тръгне да търси Исус другаде...

Не е ли тогава такъв човек, като птица, която бърза към примката на

ловеца-Сатана, без да знае, че това е против живота й?

Някога, отваряйки Библията на Соломоновите притчи, задълго се

спирах в размисъл върху седма глава. Представях си как Соломон поглежда

през решетките на прозорците си и вижда този младеж. По-късно Бог

освети ума ми, за да видя, че тези прозорци са духовни и отговарят на

Божиите знания и духовен мироглед, а решетките са нашите смъртни

връзки. Тогава разбрах, че и наблюдението на Соломон е духовно и не се

заключва само с плътска интерпретация, макар и с такава човек да има

полза, защото:

“...тя (мъдростта) е двояка в проницателността си...” 145

Ако блудствата на плътта са със страшни последици, то какво да

кажем за блудствата на духа? Не са ли последните генерална цел на

Сатана? Защото, ако някога Исус прости на плътската блудница, то за

духовната, която хули Святия Дух, прошка няма...

Вярвам, че настоящите разсъждения са ви помогнали да осъзнаете

колко огромна е нашата отговорност в този свят. Веднъж повярвали в Исус

и обикнали Неговото явление в този грешен и суетен свят, ние ставаме

личности с позиции. Позиция срещу лъжата и заблудата, срещу греха и

дявола. Дали ще удържим на духовните си позиции зависи единствено от

благочестието, твърдостта и безкомпромисността ни спрямо всеки опит за

духовна заблуда. Ако бдим и държим настоящите истини и знания, като

оръжия срещу лукавия, то той ще бяга от нас и никой от неговите заговори

против вярата ни няма да успее.

Нека винаги наричаме дявола - “дявол” и Господа - “Господ”!

Амин и Амин!

145 (Йов 11:6)
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ДЕСЕТА БЕСЕДА: ДЪГАТА

Святият Дух е Третото Лице на Божествената изява. Той е Личността,

Която ние, като повярвали в Господ Исус Христос, трябва да познаваме

най-добре. Когато Исус възкръсна от мъртвите и се възнесе при Отца, Той

ни изпрати Утешителя, като Небесен дар за всички човеци, които отворят

сърцата си за Вечно Спасение. Святият Дух имаше Своето присъствие и в

Стария Завет. От “Второто съборно послание на Апостол Петър” знаем, че

Той е Този, Който е изпълвал и движил Божиите пророци, а цар Давид в

един от псалмите си моли Всевишния Бог така:

“Да не ме отхвърлиш от присъствието Си, нито да отнемеш от

мен Святия Си Дух...” 146

Това убедително ни показва, че в Стария Завет има личности, върху

които Бог е изливал Святия Си Дух и те са вършили Неговата Воля. Има

една много важна истина, която трябва да прозрем, за да опознаем още

повече същността на Святия Дух. След грехопадението на Адам и Ева нещо

се беше случило в Небето. Някой беше създал пролом и станал гарант за

падналото човечество. И тази гаранция направи така, щото Бог посещаваше

със Святия Си Дух много човеци и благоволеше в живота им. Благоволението

Му бе дотолкова огромно, щото пророк Енох и пророк Илия не намериха

тление, но бидейки преизпълнени със Святия Дух, се възнесоха със Слава

в Небето.

Има един завет, заповядан и изречен от Бога, който е вечен завет за

всички човешки поколения. Този завет Бог сключи с Ной и потомството му

след потопа над земята. Нека прочетем какво гласи този завет:

“Поставям завета Си с вас, че няма да се изтреби вече никоя

твар от водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши

земята. Бог рече още: Ето белегът на завета, който Аз поставям до

вечни поколения между Мене и вас и всичко живо, което е с вас:

Поставям дъгата Си в облака и тя ще бъде белег на завет между

Мене и земята. Когато докарам облак на земята, дъгата ще се яви в

146 (Псалом 51:11)
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облака; и ще Си спомня завета Си, който е между Мене и вас и

всичко живо от всяка твар...” 147

Този завет Бог е поставил за вечни поколения. Това показва неговата

постоянна актуалност. Ето затова и ние - от това съвременно човечество -

напълно попадаме под него. Това, което трябва да знаем, е:

Как взаимодействат Новият Завет на Исус Христос със завета, който

Бог сключи с Ной след потопа?

За да разберем отговора на този въпрос трябва много внимателно да

разсъждаваме върху белега на завета, който Бог сключи с Ной. Нека пак

да го прочетем:

“Поставям дъгата Си в облака и тя ще бъде белег на завет

между Мене и земята...”

Дотук разбираме, че Дъгата е Божият белег. И тя ще се появи винаги,

когато Бог докара облак на земята. Виждали сме много облаци, нали?

Често ни се е случвало. Но винаги ли в тях сме виждали дъга?

Не! Много пъти облаците са били без дъга. Това иде да ни покаже, че

Божиите думи не са толкова плитки и не бива да ги възприемаме със

синоптична нагласа. Не е чудно, че след първоначален прочит, плъзгайки

погледа си върху страниците на “Битие”, възприемаме дъгата, за която

говори Бог, като едно чудесно явление, което се наблюдава след дъжд.

Изглежда няма нищо по-естествено от това Бог да избере красивото

пречупване на светлината, като белег, като знак за Своята милост и

вярност към човешкия род. Но ако надникнем по-дълбоко, зад привидната

лекота на думите, ще осъзнаем дълбочините на Всемогъщия, останали

утаени от нас поради плътския ни ум. Тук на помощ и много навременно

идват думите на Исус:

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

които съм ви говорил, дух са и живот са...” 148

Тези думи на Спасителя са микроскопът за усвояване на Божието Слово.

Нека концентрираме погледа си в него и така да продължим размишленията

си за дъгата в облака. За разлика от небосвода, който често предлага на

очите ни хиляди облаци, Божието Слово ни говори само за един Облак. Ако
147 (Битие 9:11-15)
148 (Йоан 6:63)
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четем внимателно “Книгата Изход” ще видим, че Бог действително докарва

Облак на земята. Ето този момент:

“А сутринта на третия ден имаше гръмове и светкавици, и гъст

облак на планината, и много силен тръбен глас; и всичките люде,

които бяха в стана, потрепераха. Тогава Моисей изведе людете из

стана, за да посрещнат Бога...” 149

В тези стихове виждаме, че Бог е дошъл със Своя Облак при човеците.

За да разберем по-ясно величието на това грандиозно знамение, то

типично плътската метафора на този факт би изглеждала така:

“Слънцето се приближи до атмосферата на Земята...”

От само себе си е ясно какво би се получило с нашата планета при

подобна перспектива. Но подобни резултати от посещението на Бог Отец

нямаше, защото Той дойде, скрит в Своя Облак. Така разбираме, че задачата

на Облака е свързана със своеобразната защита, която Бог поставя между

Себе Си и творението, за да го предпази от пояждащия Си Огън. Насочващо

пояснение за това ни е дадено в “Книгата Йов”:

“Покрива лицето на престола Си, като простира облака Си

върху него...” 150

Сега, когато имаме представа какво е Облакът на Бога, нека разгледаме

и Дъгата. От знанията, които ни дава физиката за явлението “дъга”, можем

да кажем, че дъгата е пречупване на светлината през призмата на водните

капки на седем сложни цвята. В завета, даден на Ной, това вече е станало.

Дъгата е факт! И тъй като Бог е Дух, то нека и ние духовно да приемем

белега на Неговия завет. Тогава истината за Божията Дъга придобива

следния вид:

Духовната дъга е пречупването на Духовната Светлина през призмата

на Духовния Дъжд и превръщането й на седем духовни цвята!

Ето, че се появи първопричината за Дъгата и това е Духовната Светлина!

Има само една Духовна Светлина за човеците! Има само Един, Който е

нашата Светлина! Един, Когото Божието Слово е определило с думите:

149 (Изход 19:16-17)
150 (Йов 26:9)
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“Истинската светлина, която осветлява живота на всеки човек,

идеше на света...” 151

Светлината е Исус! Когато Господ каза на Ной, че ще се яви Дъга в

Облака, Той скри в духовен символ факта, че Светлината, Която е Исус, ще

премине с присъствието Си през призмата на водните капки, за да стане

Дъга. А сега нека да разберем какво са водните капки, какво е Дъждът,

който Бог излива върху земята из Своя Облак, защото именно в капките на

този Дъжд се пречупва Светлината.

Ето какво заявява Бог чрез пророк Йоил:

“...ще излея Духа Си на всяка твар; и синовете ви и дъщерите

ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще

виждат видения; още на слугите и на слугините ще изливам Духа

Си в ония дни...” 152

Бог излива Духа Си, така, както небосводът излива дъжд на земята. И

човек, който отвори сърцето си за Духа, оня, който пие водата, която му

дава Божия Син, няма да ожаднее, но водата в него ще стане извор, който

извира за Вечен Живот.

Божият Дъжд е Святият Дух! Именно през Неговите капки преминава

присъствието на Светлината, Която е Исус. Понеже ние сме от плът и кръв,

смъртни човеци, а Бог е Дух - Животворящ и Свят, а Исус е Духовна

Светлина, то е нужен Святият Дух, нужен е Този Благодатен Дъжд, за да

усвоим дълбочината и височината, дължината и широчината на Вечната

Светлина. А сега нека отново да се върнем на завета, сключен между Бог и

Ной. Бог каза на Ной:

“Дъгата е белегът на този завет!”

Какъв беше прицелът на тези Божии думи?

Именно такъв, че Спасението на човешкия род ще дойде чрез Дъгата.

Хората трябваше да бъдат запознати с Делото, което Исус щеше да извърши

за тях. Единородният от Отца трябваше първо да превърне Себе Си в

Слово, достъпно за човешкия ум, а след това да въплъти това Слово, като

приеме Образ на Човешки Син. Именно Дъждът, именно Святият Дух пречупи

през Себе Си ослепителната Светлина на Божия Син, като я превърна в
151 (Йоан 1:9)
152 (Йоил 2:28-29)
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Дъга, в Свещено Писание за вечни времена и поколения. Когато Исус живя

на земята, Той събра около Себе Си Своите последователи. Светлината на

Исус беше толкова силна за тях, щото те се намериха в невъзможност да

разберат Божията пълнота в Личността на Спасителя. За тях останаха

утаени дълбочината и премъдростта на иначе обикновените Христови думи,

защото Бог още не бе излял Святия Си Дух в сърцата им. Затова тогава

Исус им каза:

“Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги

понесете сега. А когато дойде Онзи, Духът на Истината, ще ви

упътва на всяка истина, защото няма да говори от Себе Си, но

каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща...” 153

Ето в тези думи на Господ виждаме именно това, че е нужна призма,

нужен е Някой, Който да пречупва ослепителната Му Светлина и да я

прави достъпна и разбираема за човешките души. Исус искаше още много

неща да каже на Своите ученици, но разбираше, че вече ги заслепява със

Светлината Си, виждаше, че те не могат да понесат всичко. Нужен беше

Дъждът, Който ще превърне Светлината в седемцветна Дъга, за да станат

Исус и Небесното Му Царство достъпни за обикновеното човешко съзнание.

Ако не беше този вечен завет, поставен от Бог Отец пред Ной, ако не

беше Дъгата, то пророците нямаше да запишат Божието Слово, Моисей

нямаше да запише Петокнижието, защото без просветление и мъдрост от

Святия Дух ние не бихме имали нито вяра, нито познание за Всевишния и

Всемогъщия. Но още тогава, след потопа, беше създаден духовен пролом

между Небето и земята, между духовния и материалния свят. Още тогава

Исус стана гарант за падналото човечество, защото каза на Своя Отец:

“Отче, Аз обичам това човечество и ще сляза в плът, за да умра

за него! Всемогъщи Боже, искам да стана Човешки Син, за да победя

тъмнината и робското иго на греха! Нека направим пролом между

Небето и земята! Нека Святият Ни Дух вземе от нашата Светлина и

да я даде на Твоите люде, които Ти ще предузнаеш и избереш, за да

могат те като Твои пророци да усвоят Дъгата и така да предизвестят

153 (Йоан 16:12-13)
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Моя земен Живот и Изкуплението, което ще дам на човешкия род.

За да познаят всички Твоята Любов и Святост...”

Ето това е взаимодействието между двата завета!

А сега да разширя още малко знанието за Дъгата. Трябва да знаем, че

преди Исус да се яви в плът на този свят, Дъгата беше давана само на

отделни хора под мощната Божия протекция. И тези хора бяха пророците.

Един от тях дори засвидетелства Божието благоволение с думите:

“Какъвто е изгледът на дъгата в облака в дъждовен ден, такъв

бе изгледът на обикалящото сияние. Това бе изгледът на подобието

на Господната слава...” 154

След възкресението на Исус от мъртвите, Бог изля Святия Си Дух за

всички, които повярват в Името на Сина Му. Казано по друг начин - Бог

даде достъп до Дъгата на всеки човек. Нашият Спасител плати цената, за

да може всеки човек да вкуси от Благодатта на Святия Дух, Който взима

Светлина от Божия Син и ни я дава на нас, като я пречупва през Себе Си и

я прави достъпна за нашето съзнание. И понеже знаем, че материалният

свят е отражение на духовния, то, както при физическото явление на дъгата

има седем цвята, така и при духовното явление също има седем цвята.

Това са седемте лъча на Святия Дух, известни още като Божии духове,

както е записано в “Откровението на Йоана”:

“Това казва Оня, Който има седемте Божии духове...” 155

Всяко едно проявление, тоест, всеки един цвят от Дъгата, е една

определена духовна насока в християнските служения!

Насока от Бога и за Бога!

Това знание трябва да ни направи много внимателни и благоразумни,

тъй щото да въздържаме устните си от прибързани заключения. Защото,

ако ние сме под един цвят на Дъгата, а видим наши братя и сестри под

друг цвят и нямаме знанието за седемте лъча на Святия Дух, то дяволът ще

се възползва от нашето незнание, за да сложи на езика ни хули, съдени

или дори анатемосване срещу ближните.

Светлината, която ни озарява, е една!

Тя е Исус Христос, нашият Господ и Спасител!
154 (Езекиил 1:28)
155 (Откровение 3:1)
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Само че тази Светлина е толкова ослепителна, щото никой от нас не

може да я възприеме без Божия помощ. Спомнете си думите на Апостол

Павел за това къде обитава Исус:

“Цар на царстващите и Господ на господстващите, Който сам

притежава безсмъртие; обитавайки в непристъпна светлина; когото

никой човек не е видял, нито може да види...” 156

Ако Христовата Светлина е непристъпна, то как пристъпваме към

Него? Кой е Този, Който ни помага да сторим това?

Несъмнено – Святия Дух, Дъждът от Небето, през чиито капчици

Светлината се пречупва на седем цвята. Затова, ходейки под нашия цвят, в

който ни е поставил Бог, нека знаем и това:

В този цвят Бог е заповядал изобилно изливане на дарбите на Духа.

Но те са нещо, което трябва да служи на Любовта. Любовта е Светлината!

Когато я проявяваме към ближните, тогава се усилват и дарбите ни, защото

правим да протича през призмата на Святия Дух повече Светлина. Така

усилваме и нашето служение пред Бога. Но всички дарби, както знаем, са

нещо временно, което ще се прекрати и изчезне. Така и цветовете на

Дъгата са нещо временно, което също ще приключи.

Какво искам да кажа?

Не се учудвайте и вижте отговора:

Когато дойде Грабването на Църквата, Святият Дух ще прибере всички,

които са в Дъгата, и бидейки самите те Дъга, ще се върнат в изначалното,

тоест, ще бъдат Вечна Светлина! Ще бъдат като Исус! Това е следствието

на вярата! Това е и пълното обяснение на Христовите думи:

“Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на

Отца си. Който има уши да слуша, нека слуша...” 157

Иска ми се всички да разберат това, за което говоря. Светлината е

първична и изначална, докато дъгата е плод на Светлината и се нарича

Божия Благодат. Дъгата е съвършената изява на Святия Дух!

При Грабването на Църквата от Исус Христос седемте цвята на тази

дъга ще се концентрират в Дъжда, в последното изливане на Този Дъжд и

тогава те ще се превърнат във Вечна Светлина. Коментарът по този въпрос
156 (1 Тимотей 6:15-16)
157 (Матея 13:43)
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е много дълбок и част от него остава запечатана тайна, както и ще

прочетем в “Откровението на Йоан”:

“И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в

облак, на главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето, и

краката му като огнени стълпове. И държеше в ръката си разгъната

книжка; и като положи дясната си нога на морето, а лявата на

земята, извика с висок глас, както когато рикае лъв; и когато

извика, седемте гърмове издадоха своите гласове. И след като

седемте гърмове издадоха своите гласове, аз щях да пиша, но чух

глас от небето, който каза: Запечатай това, което изговориха

седемте гърмове и недей го писа...” 158

Вярвам, всички разбирате, че този ангел е ангелът на Исус, а седемте

гърмове са църквите, ръководени от седемте Божии духове, от седемте

цвята на Дъгата. Апостол Павел ни говори за Грабването във “1 Солунци

4:16”, като казва, че то ще стане при глас на архангел (който е именно

ангелът от “Откровението”) и при Божия тръба. Ще дойде миг, когато

всички ние ще извикаме към Небето в един глас, в една минута, в миг на

око и ще получим такава вяра от Бога, щото ще концентрираме себе си

стопроцентово в Святия Дух и тогава Той ще ни изтегли през Себе Си, за

да се върнем в изначалната Светлина. Това ще е мигът, когато ще се

изменим и ще получим нетленни тела и Христово естество.

Тази беседа имаше за цел да покаже нещо вечно и чудесно, както и да

ни приближи в познаването на Святия Дух, на Този Благодатен и Любящ

Дъжд от Небето. Моят призив към всички вас е:

Нека се намерим в Дъгата на Святия Дух, за да бъдем преобразени от

Него с Небесното Съвършенство на Исус!

Нека прицелът ни от сега нататък да бъде Божията Любов, защото тя

никога не отпада, нито се прекратява. Всичко ще се прекрати, но тя

остава. И ние, за да не бъдем прекратени с нещата, които се прекратяват,

трябва да търсим онова пребъдване в Исус, което в цялата му пълнота се

реализира с две думи:

Любов в Истината и Истина в Любовта!

158 (Откровение 10:1-4)
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Защото, верен на Словото Си и завета си, сключен с Ной, Бог пак ще

докара Облак на земята, но този път за да прибере Дъгата Си, тоест,

всички, които се намерят в нея. Това е пророкувано от Исус Христос в

“Евангелието на Лука”, където е записано:

“Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще

постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят. И

тогава ще видят Човешкия Син, идещ в облак със сила и голяма

слава...” 159

159 (Лука 21:26-27)
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ЕДИНАДЕСЕТА БЕСЕДА: КАК ДА ОТКЛЮЧИМ НЕБЕТО?

Божието Слово ни учи, че трябва да издържим успешно всяко

изпитание, за да бъдем одобрени и изпълнени със Святия Дух. За тези

стъпки на нашата вяра Исус се е погрижил да ни даде достатъчно много от

Своите блага. Но дали ние сме приели всичките? Дали духовните богатства

на Евангелието са осветили ума ни, дали сме ги разбрали добре? Тази

беседа ще се стреми да даде отговор на тези въпроси, като неин прицел

ще бъдат ключовете, които Исус обеща да даде на Петър с думите:

“Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш

на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на

земята, ще бъде развързано на небесата...” 160

Когато бях малък, аз слушах от баща си за Свети Петър. Детският ми

ум се интересуваше и аз питах какъв е Свети Петър. “Той има ключове -

казваше баща ми - с които отваря Райските врати. С тях отключва и пуска

в Рая онези, които са вършили добро, и заключва пред тези, които са

вършили зло...” Минаха години но това ми впечатление не избледняваше.

Случваше се отново да се запали - било с разказа на Елин Пелин за дядо

Матейко, който отишъл на оня свят, било когато зърна някоя карикатура в

светски вестник, където “Свети Петър” с неизменният ореол на главата си

върти в ръцете си броеница ключове. Всички сме виждали и слушали за

това и малко или много имаме подобни впечатления. Но тук отново дяволът,

който е враг на Евангелието, е изместил вярата в религиозно чувство, като

е накарал човеците да обявят Апостол Петър за Райски ключар.

Това е смешно и тъжно едновременно.

Искате ли да се убедим?

Нека тогава го направим. Ако внимателно четем думите, които Исус

изрече на Петър, ще забележим два факта, които оборват религиозната

приумица, че Христовият Апостол е станал ключар на Рая. А ето и фактите:

Първо: Ключовете на Небесното Царство не служат за отключване и

заключване, а за връзване и развързване.

160 (Матея 16:19)
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Второ: Тези ключове са дадени, за да бъдат използвани на земята, а

ефектът от тяхното ползване да отеква и в духовния свят, тоест, в Небето.

Тези два факта идват да ни покажат, че Исус е обещал на Петър не

просто ключове, но власт. Власт, с която могат да се връзват и развързват

определени неща. За да разберем смисъла на тази власт трябва да видим

какво беше отношението на Исус към учениците Му. По време на Пасхата

Господ каза на всички тях следните думи:

“Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви

заповядвам...” 161

Петър беше приятел на Исус, защото вършеше онова, което Божият

Син му заповяда. Но какво му заповяда Исус, много преди да му даде

ключовете за Небесното Царство? Имаше един момент, когато Той беше

събрал дванадесетте, за да им даде власт над нечистите духове и зли сили.

И в Неговите увещания блестеше една много важна заповед:

“...даром сте приели, даром давайте...” 162

Божията Любов е безкористна, безусловна и жертвоготовна. Исус

желаеше тази Любов да бъде притежание в сърцата на всичките Му

последователи, защото без нейното проявление Небесният Отец не би

подпечатал служенията им с мощ и Сила.

А сега да се замислим. Ако Исус е дал на Петър тези ключове, то нима

Христовият Апостол ще се колебае да изпълни Волята на Исус, а именно:

Щом даром е приел ключовете на Небесното Царство, даром да ги даде

на всеки, който е повярвал в Името на Божия Син!

Ако Исус дойде, за да стане Път, Истина и Живот за човешкия род, то

нима Пътят, Истината и Животът ще бъдат привилегия само на дванадесет,

а не на стотици милиони? Какво ни предупреди Исус за Себе Си?

“Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене...” 163

и още:

“Аз съм вратата; през Мене, ако влезе някой, ще бъде спасен...”
164

161 (Йоан 15:14)
162 (Матея 10:8)
163 (Йоан 14:6)
164 (Йоан 10:9)
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Исус е Вратата към Небето и Той непременно ще ни даде ключове за

Себе Си! А Неговият велик и достоен слуга, Апостол Петър, по чудесен начин

изпълни Волята на Господ и както даром прие ключовете, така даром ги и

даде. Достатъчно е да се доверим на “Второто съборно послание на Апостол

Петър” и там ще намерим “броеницата” ключове. Преди обаче да го сторим,

нека размишляваме над въпроса:

Защо в църковната традиция Апостол Петър беше титулуван като Райски

ключар?

За да разберем отговора трябва да надникнем в стратегията и

тактиката на лукавия. За Сатана подобни ключове са като атомна бомба за

царството му. Току виж - всеки християнин взел ключовете, а така властта

на Църквата ще стане неимоверно голяма. Ето по тази причина в бележника

на лукавия бе отбелязано:

По-добре един ключар в Рая, отколкото мнозина ключари на земята!

Религиозната политика и човешки авторитети бяха лостовете, с които

лукавият изгради един недостижим образ на Апостол Петър, който бе

наречен от религиозните “ключар” и в очите на мнозина влезе лъжливото

впечатление, че Христовият слуга си грабна броеницата, отиде в Рая и го

заключи... Естествено е някой от читателите ми да бъде подразнен от този

ироничен тон на разсъждения и дори да зададе въпрос от вида:

“Ти за какъв се мислиш? Кой си въобразяваш, че си? Как смееш да

поставяш Свети Петър по такъв начин в мисловните си представи? Той е

Апостол на Исус Христос! Как дръзваш да съпоставяш неговите придобивки

като нещо, дадено на всинца ни?”

Хубави са тези въпроси, но на тях ще отговоря не аз, а самият Апостол

Петър, който с началните думи на второто си послание заявява:

“Симон Петър, слуга и апостол Исус Христов, на вас, които чрез

правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили

еднаква с нас скъпоценна вяра...” 165

Апостолът говори, че всички ние, които вярваме в Името на Исус, имаме

еднаква с тази на Апостолите скъпоценна вяра. Разширено, познанието от

този стих изглежда така:

165 (2 Петрово 1:1)
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Исус Христос има еднакво отношение към всеки, който вярва в Него.

Онова, което е дадено от Бога на Апостолите, дадено е на всички ни, защото

Бог еднакво обича и малкия, и големия, и Апостола, и новоповярвалия, и

овчарят, и овцата, и жетварят, и житото.

Бог еднакво ни обича и всичко, което някога е дал на Апостолите,

днес дава и на нас, стига само да проявим нужната дързост и вяра, за да

си го вземем!

Прицелът на Апостол Петър е точен. Още с началото на посланието си

той иска да се освободим от клишетата на религията, от затвора на

догмите и човешкото тесногръдие, за да разширим сърцата си и в тях да

влязат чудесните Христови истини за ключовете на Небесното Царство. А

сега ще продължим с прелюдията към ключовете, като видим с какви още

думи се обръща Апостол Петър към нас:

“Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на

Исуса нашият Господ. Понеже Неговата божествена сила ни е

подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез

познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и

сила...” 166

Виждате ли, Апостолът говори не за себе си, а за всички ни. Той не

казва:

“Неговата сила ми е подарила всичко!”, но:

“Неговата сила ни е подарила всичко!”

Това “ни” е приобщаване! Това “ни” е общоцърковно благословение,

а не егоистична хвалба! Христовият слуга казва, че Бог ни е подарил

“всичко”. Ако ключовете бяха само за Петър, то, естествено, че Апостолът

щеше да отвори скоба и да каже:

“Братя и сестри! Христовата божествена сила ви е подарила всичко (с

изключение на ключовете, които са си лично мои)...”

Но Петър не каза такова нещо. Напротив. Неговите благодатни думи

във второто му послание са причина за голяма радост в нас. Те са

съвършена надежда, че можем да изживеем пълноценно живота си за Исус

Христос. Тези думи са причина да изострим умовете си и внимателно да

166 (2 Петрово 1:2-3)
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поглъщаме Петровото послание. Знаейки за тази причина, Апостолът ще

започне да изявява тайната на ключовете с думите:

“...то по самата тази причина положете всяко старание и

положете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие,

на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си

твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си

братолюбие, и на братолюбието си любов. Защото, ако тия

добродетели се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте

безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус

Христос...” 167

Това са ключовете! Именно тези Христови добродетели са ключовете

на Небесното Царство! Твърде е възможно някой възпитаник на религиозна

школа да не се съгласи с това, което пиша. И тогава да реагира с думите:

“Какви ключове могат да бъдат това, бе? Ключовете са си в Апостол

Петър и той отваря с тях Райските врати!”

Какво да кажем на такава реакция? Как да й отговорим?

Ето как:

Ако някой твърди, че ключовете са само у Апостол Петър, то такъв

прави съзнателна изповед, че не притежава тези ключове!

Но ето как Христовият Апостол се обръща към подобни противници на

Евангелието, които съзнателно се отказват да приемат ключовете на

Небесното Царство:

“Но оня, у когото те не се намират, е сляп, късоглед, и е

забравил, че е бил очистен от старите си грехове...” 168

Все пак, за да бъде пълно убеждението ни в истинността на

гореказаните неща, нека се замислим над самото понятие “ключ”. Нека си

представим, че притежаваме чудесно жилище, уютно и комфортно. Един

ден сме излезли от жилището си и сме отишли на работа. А на улицата сме

срещнали скъп приятел, случайно озовал се в нашия град и тръгнал да

търси хотел. Тогава, понеже обичаме този човек, ние му даваме нашите

ключове, казваме му точния си адрес и му препоръчваме да отиде в нашия

дом, да отключи и да ни изчака, докато се върнем от работа. Без
167 (2 Петрово 1:5-8)
168 (2 Петрово 1:9)
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ключовете от жилището ни той не би имал достъп до него. Но ние му

казваме:

“Ето, този ключ е за вратата на двора, този пък е за самата къща.

Отключи, влез, отдъхни си...”

Така този наш приятел, понеже вече знае адреса ни и има ключовете

за дома ни, е получил и нужния достъп до нашето жилище. Абсолютно

същото е и с Дома на Отец в Небето. Исус ни показа Пътя и ни даде

ключовете чрез Апостол Петър. Ние вече прочетохме кои са те, но аз в

цитирането умишлено спрях там, откъдето сега ще продължа:

“Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате

вашето избиране и призвание; защото като вършите тия

добродетели, никога няма да изпаднете. Понеже така ще ви се даде

голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус

Христос...” 169

Апостол Петър говори за достъп в Царството, за голям достъп в Небесния

Дом, но от примера, с който си послужих преди малко, видяхме, че:

Никой няма достъп до нашия дом, ако няма нашите ключове за него!

Естествен е изводът, че никой няма достъп в Небесното Царство, ако

няма нужните ключове за него!

Започнем ли да изпълняваме Апостолската заръка, тоест, да

утвърждаваме Христовите добродетели, ще видим, че те действително са

ключовете на Небесното Царство и че именно за тях Исус говори на Петър.

Този Апостол със сигурност е бил предупреден от Святия Дух за религиозната

активност на дявола, свързана с тези ключове и затова в посланието си

добавя още:

“Затова всякога ще бъда готов да ви напомням за тия работи,

ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега

държите...” 170

Искам да разбирате, че Небесното Царство се отключва тук, в този

живот на тази земя. Тези ключове са ни дадени, за да имаме достъп сега, в

настоящото време. Ето защо духовното определение за ключовете на

Небесното Царство е:
169 (2 Петрово 1:10-11)
170 (2 Петрово 1:12)
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Това са духовните етапи в усъвършенстването на нашата личност от

Святия Дух! Това са Христовите добродетели, с които ставаме участници на

божественото естество!

Ето, че дойде мигът в тази беседа, когато аз ще ви говоря за

предназначението на тези ключове. Нека отново прочетем Христовите думи:

“...каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, и

каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата...”

Да връзваш - това е велика власт, дадена от Бога. Казано най-

простичко - с тези ключове връзваме силата на дявола, неговите планове и

намерения. Как става това? Както знаем, дяволът е духовно същество и за

неговото побеждаване е нужна духовна сила. Ето затова Исус казва, че

онзи, който притежава ключовете, има благоволение от Бога, тоест:

Онова, което той извършва в материалния свят, се извършва мигновено

и в духовния свят! Ако ние заявим против дявола:

“Връзвам те в Името на Исус!”

- тези наши думи са изречени в материалния свят, на земята. Но

техният духовен заряд Бог насочва срещу противника ни в духовния свят.

Ето така, с ключовете на Небесното Царство, ние упражняваме духовната

си сила и власт, за да връзваме всеки демон. Пак казвам - можем да

връзваме абсолютно всеки демон, бил той редник или генерал. Това иде да

ни покаже, че тези ключове дават не само власт, но и авторитет. Ако сме

забелязали, че образованието в света дава на онзи, който го притежава,

власт и авторитет и той става директор или министър, или някой управител,

то какво да кажем за духовното усъвършенстване от Святия Дух? И в Духа

ние можем да придобием велико влияние, така че да накараме духовният

свят да се съобразява с нас. Ако Небесният Отец види в нас добродетелите

на Исус, които вече посочихме, тогава и авторитетът ни ще бъде голям.

Тогава противниците ни ще бъдат принудени да се съобразяват с този

авторитет. Демоните ще казват за нас:

“Я по-далече от него, защото той има авторитет! Той има ключовете и

може да връзва с думите си! Я да си стоим настрана, защото Бог благоволи

в живота му!...”



128

Когато започнем да отключваме Божията Сила в нашите сърца, тогава

ще имаме огромни духовни победи, защото се знае добре, че:

Ако бъде вързан генералът, вързана е и цялата армия, понеже тя се

подчинява на генералски заповеди! Ако бъде вързан капитанът, вързана е

и цялата рота, понеже тя слуша капитански заповеди!

Такава е властта, дадена ни от Исус - да връзваме обстоятелства и

демони, атаки и заговори против Христовата Църква.

А сега няколко думи за другата власт - да развързваме.

Какво можем да развързваме на земята?

Преди всичко - Божиите благословения. Грехът и неуважението към

Бога в човешкото общество отприщват след себе си проклятия, болести,

кризи и деградации от всякакъв вид. И като цяло - всичко това рефлектира

върху живота на човеците. Бог обича всички човеци, въпреки греховете

им, но само вярата в Исус Христос и ходатайствените молитви в Неговото

Име могат да развържат Божиите благословения.

Благословението на една нация идва единствено от молитвения живот

на Христовата Църква в нея!

В противен случай разрушителните демони на Сатана извикват в

съществуване войни и разруха, престъпност и безотговорност. Трябва да

знаем, че не само благоденствието на вярващите, но и на цялата нация и

дори на целия свят като цяло зависи от нашите молитви към Небесния

Отец. Разгледах настоящата тема за ключовете, понеже тя се вписва като

фундамент на нашето призвание и избиране от Бога. Защото не ние, но

Святият Дух в сърцата ни е силен и мощен да извърши Божията Воля, но

онова, което дава зелен светофар на Неговата Сила, онова, с което трябва

да съчетаем нашата вяра, са:

Качествата и добродетелите на духовното съвършенство – ключовете

на Небесното Царство на нашия Господ Исус Христос!
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ДВАНАДЕСЕТА БЕСЕДА: КОГАТО ПЪТУВАМЕ КЪМ

СЪРЦАТА СИ

Днес Бог е заповядал в Духа нещо много важно, нещо ново. Ако широко

отворим сърцата си за Святия Дух, ще чуем Неговия Глас и Той ще ни каже:

“Времето е близо. Исус идва много скоро и Аз искам вие,

Христови войни, да подготвите Църквата за нейното Грабване. Вие

трябва да укрепите душите и сърцата на вярващите с познание за

Грабването на Църквата от Исус, защото ще засвири тръба и

Неговите братя и сестри трябва непременно да я чуят...”

Как да чуем тръбата?

Как да се намерим подготвени за Грабването на Църквата?

Това са най-кардиналните въпроси пред Църквата и с тази беседа аз

ще направя опит да им отговоря.

През вековете - от възкресението на Христос и до днес - милиони хора

са тръгвали по стеснения път към Вечността и в края на живота си са

влизали през Небесната Врата в Лоното на Авраам. Те са, които първи ще

възкръснат, тоест, които Небесният Отец ще облече с нетленни тела.

Тяхното възкресение е сигурно, защото те са на сигурно място. Но ние,

които сме на земята, в тази смъртна плът, в тлението, пред силите на

тъмнината, тоест, всички ние, които живеем в света, трябва добре да се

подготвим за Грабването. Преди да разберем в какво се състои нашата

подготовка, е нужно да знаем, че:

Грабването и Пришествието са две различни неща!

Грабването е преди Пришествието!

През изминалите векове Църквата е била обект на всякакви ветрове

на човешки поучения, заквасени със страха от дявола. Днес една най-

жестока ерес се стреми да събори духовните устои на християнина. И това

е гибелната заблуда, че Църквата трябва да преживее среща с човека-

Антихрист, да преживее смъртоносно изтребление и чак след това да

настъпи Грабването. Чудно, ако наистина Грабването ще е след явлението

на Антихриста, то ще има ли Исус кого да грабва?
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Но виждате ли, Бог е верен на Словото Си, а не на човешкия страх от

дявола. А в Божието Слово е записано съвсем точно отношението на

Всевишния към праведните:

“Праведният загива и никой не взима това присърце, и

благочестивите се отнемат от земята, без да размисли някой, че

праведният се отнема преди да дойде злото...” 171

Ако Бог е обещал, че праведните се отнемат преди да е дошло злото,

то как някои твърдят, че първо трябва да дойде Злото и след това Бог да

се намеси? Такива хора просто не са познали Духа на Божието Слово, но

са се разклатили като изсъхнали листа от вятъра на духа на Антихриста.

Преди всичко - моля ви да разберете, че човекът-Антихрист не идва,

за да е против Христовата Църква, но за да прибере при себе си онези,

които са били против Христовата Църква. Защото, както Словото ни учи,

антихристите започват да се появяват още във времето на Ранната Христова

Църква. На кого служеха те тогава? Не на същия ли човек-Антихрист,

който ще се яви в скончанието на времената?

Разбира се, че на него!

Защо тогава мнозина ограничават активността на човека-Антихрист

само в някакъв период на Голяма Скръб, след като през целия период от

възкресение Христово до сега, той винаги е действал и неговият дух -

духът на Антихриста - всякога е покварявал онези, които му се поддадат?

Човек наистина трябва да отвори сърцето си за пълнотата на Святия

Дух, за да започне да разделя духовните понятия. Исус говори, че в

навечерието на Пришествието ще се случат някои неща. Ето какви:

“Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема а другият

се оставя. Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а

другата се оставя...” 172

Кажете ми - кой се взема и къде се взема? Кой се оставя и къде се

оставя? Не показват ли тези Христови думи, че първо е жътвата на Бога, а

след това - жътвата на дявола? Днес все още продължава жътвата на Бога

и нейната кулминация ще бъде Грабването. Но после?

171 (Исайя 57:1)
172 (Матея 24:40-41)
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После идва жътвата на дявола с неговото най-голямо знамение -

явлението на човека-Антихрист.

За онези, които мечтаят за среща с човека-Антихрист, има само едно

обяснение:

Те не желаят да участват в жетвата на Бога и всячески търсят жетвата

на дявола!

А той наистина ще дойде. Но тежко на онези, които ще останат за

неговата жетва. Те просто не са внимавали. Те никога не са напълнили с

Дух и Истина верните Христови думи:

“Но внимавайте на себе си да не би да натегнат сърцата ви от

преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден

внезапно като примка; защото така ще дойде върху всички, които

живеят по лицето на цялата земя. Но бдете всякога, и молете се, за

да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да

стоите пред Човешкия Син...” 173

Молим ли се ние да сполучим да избегнем всичко, които предстои да

стане? Молим ли се ние да участваме в сполучливото избягване на времената

на Антихриста? Защото, ако се молим, то непременно Святият Дух ще ни

постави под духовния спектър на Филаделфийската църква, на която Исус

даде обещанието, че ще бъде онази църква, която ще участва в Грабването

и няма да бъде застигната от жетвата на човека-Антихрист. Нека сега да

прочетем какво обеща Исус на тази църква:

“Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще опазя

тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата

вселена да изпита ония, които живеят по земята...” 174

Забележете, че явлението на Антихриста иде на земята, за да изпита

ония, които живеят по земята, тоест, това е изпитание за хората, които са

обърнати към земното, които всякога са стояли в земните места, а не в

Небесните с Исус Христос. Ето затова Исус ще опази всички, които ходят с

Него в Небесни места. Той ще ги опази не просто от самото изпитаниe, а от

времето на изпитанието, както казва стихът. Изпитанието е едно нещо.

Времето на изпитанието - друго нещо. Изпитанието е явлението на човека-
173 (Лука 21:34-36)
174 (Откровение 3:10)



132

Антихрист. Времето на изпитанието - Голямата Скръб през това явление.

Исус е обещал да ни опази от времето на изпитанието и ние имаме повод

да се радваме и веселим за Божията вярност. Когато дяволът слезе в плът

като човек-Антихрист, той ще бъде много разярен, защото му остава много

малко време и Пришествието вече е наближило. Но вижте коментарът на

Божието Слово:

“Затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях. Но

горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много

разярен, понеже знае, че му остава малко време...” 175

Виждате ли, че горкото, тоест, Голямата Скръб, е за онези, които

живеят на земята. Но Исус не иска вие да живеете на земята, защото

тогава ще се разминете с Грабването. Исус иска да живеете с Него в

Небесните места, в областта на Святия Дух, в областта на Славата, където

Божията Любов и мир пулсират в невероятна пълнота. Но за да намерим

тази област е нужно да направим нещо, подсказано в заглавието на тази

беседа, а именно:

Да пътуваме към сърцата си!

Какво значи да пътуваме към сърцата си? Нека започна с това, че днес

един вик кънти в духовния свят, една заповед търси покорството на

сърцата ни. Тази заповед няма отлагане. Тя не търпи непокорство. Тя е

съдбоносна. Нека я прочетем:

“Бягайте отсред Вавилон, та отървете всеки живота си; да не

погинете в беззаконието му; защото е време за въздаяние от

Господа, Който ще му даде отплата. В ръката Господна Вавилон е

бил златна чаша, която опиваше целия свят; от виното му пиеха

народите, затова народите избезумяха...” 176

Бог ще порази Вавилон - царството на Сатана - както и всички, които

се намерят в него. Ето защо днес е време на бягство от Вавилон. Време -

когато трябва та отидем на правилното място, за да отървем живота си.

Ние сме длъжни да издигнем гласа си по улиците и площадите и хората да

знаят участта на сатанинското царство, защото това е предупреждение за

последното време! В тази връзка искам да ви разкрия още един от
175 (Откровение 12:12)
176 (Еремия 51:6-7)
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замислите на Сатана. За него е естествено да мрази Божието Слово, понеже

то е определило участта му и края му. Замисълът на падналия херувим

почива върху опита му да представя много от Божиите пророчества за

частични, тоест, за такива, които се отнасят за древните исторически

градове, а не за духовните такива. Ето защо ушите ви днес ще чуят и очите

ви е възможно да прочетат купища теологически боклуци, “доказващи”, че

Божиите пророчества в Стария Завет против Вавилон били изпълнени

дословно, според както са били изречени. Какво трябва да бъде нашето

отношение към подобни твърдения? Ето какво:

Библията е Словото на Живия Бог!

Това Слово е вечно! То пребъдва и не остарява!

Фактът, че Бог е говорил против земни градове и те са били сполетени

от Неговия гняв и записаното Му Слово в никакъв случай не ни дава

правото да обявим Божието Слово за история.

Защо?

Естествено защото противниците на Божията Воля не са от плът и

кръв. Те са духовни. А духовните сили на Злото, за разлика от човешките

поколения, преминават през вековете и днес те са абсолютно същите,

както и някога.

Е, помислете тогава! Не е ли видял Бог усилията на противниците Си,

както някога, така и днес? И нужно ли Му е на Всевишния да актуализира

Словото Си от век на век или от хилядолетия на хилядолетие? Не е ли Той

Алфата и Омегата, Началото и Краят?

Ако наистина Бог е именно това, то нека Му признаем правото да има

далечен, всевиждащ пророчески поглед. Нека Му признаем правото, когато

пророкува против Вавилон чрез старозаветните Си пророци, да има един

по-далечен прицел на Своето Слово. Прицел против духовните усилия на

духовните царе и князе на Сатана, а не против човеци, отдавна превърнали

се в прах и покрити от забрава. Ако някой не осъзнае Божия прицел, който

е прицел от Началото до самия Край, то такъв няма да бъде утвърден в

Божието Слово, защото, превръщайки Божието Слово в история, хвърля

укор върху Пророческия Дух на Всемогъщия.

Запомнете:
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Библията не е учебник по история, но е Словото на Живия Бог!

И ако Бог живее вечно, то и Словото Му живее вечно!

Сам Исус говори за Стария Завет и най-вече за пророците, като казва:

“Да не мислите, че съм дошъл да разруша Закона или

пророците; не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото

истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни

една точка от Закона няма да премине, докато всичко не се

сбъдне...” 177

Исус не каза, че видите ли, Стария Завет и пророците са били

изпълнени напълно, но че докато премине Небето и земята, Словото Божие

постоянно ще се изпълнява. Защото е Истина, че Божиите пророци

говориха за идването на Исус в плът и това се изпълни. Но е Истина също,

че целия Стар Завет говори за един и същ Ден Господен, който ще настъпи

и когато ще бъде въздадено на всички сили на тъмнината и Злото. Духовни

недорасляци твърдят, че мисията на Христос приключи с Възкресението Му

от мъртвите. Напротив – именно от този велик миг тя започна пълноценно

да действа и да се развива. Все още предстои Спасение за много хора. Все

още предстоят битки с демоните на Сатана. Все още предстои да се яви

човекът-Антихрист. Все още предстои да се яви Денят Господен. И едва

когато преминат Небето и земята, когато сегашното състояние на този свят

се прекрати, то тогава можем да кажем, че Бог е изпълнил Словото Си.

Затова и Апостол Петър ни насърчава към едно постоянно общение с

Божието Слово, казвайки:

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

събуждам чрез напомняне вашия чист разум, за да помните думите,

изговорени по-напред от светите пророци...” 178

Помни се нещо, не за да ни изпитват в библейското училище и да ни

поставят оценки, но в действителност се помнят нещата, които остават

актуални за дълго време. И за да млъкнат устата на лукавия, то нека

направим съпоставка между думите за Вавилон, които вече цитирах от

“Книгата на пророк Еремия”, с тези, които Апостол Йоан е записал в

пророческата книга за свършека на света - Откровението:
177 (Матея 5:17-18)
178 (2 Петрово 3:1-2)
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“След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки

голяма власт; и земята се просветли от неговата слава. Той извика

със силен глас, казвайки: Падна, падна великият Вавилон и стана

жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и

свърталище на всякаква нечиста и омразна птица; защото всичките

народи пиеха от виното на нейното разпалено блудстване; и

земните царе блудстваха с нея, земните търговци се обогатиха от

безмерния й разкош. И чух друг глас от небето, който казваше:

Излезте от нея, люде Мои, за да не участвате в греховете й и до ни

споделяте язвите й...” 179

Виждаме, че двете пророчества - в “Еремия 51:6-7” и в “Откровение

18:1-4” - са еднакви по своята същност и духовен прицел. Затова, знаейки

за възмездието, което Бог е отредил на сатанинското царство, нека

внимаваме да бъдем далеч от гнева Господен, и близо - в самата ръка

Господна, в Святия Божий Дух. Виждате, че Бог съветва людете Си да

излязат от властта на Вавилон. Той не би правил подобен съвет, ако не

беше видял, че мнозина наистина са под властта на религиозния дух на

дявола. Такива просто ще се разминат с Грабването и ще станат посрещачи

на човека-Антихрист.

След всичко, казано дотук, ни предстои да навлезем в същината на

тази беседа:

Къде трябва да се намираме в самия миг на Грабването? Къде трябва

да бъдем, за да чуем гласа на Божия Архангел и сигнала на Божията Тръба?

Мястото ни Бог е показал чрез един стих от “Книгата на пророк Исайя”:

“Дойдете, люде Мои, влезте в скришните си стаи и затворете

вратите след себе си; скрийте се за един малък миг, догдето

премине гневът...” 180

Ето го мястото! Ето къде трябва да бъдем, миг, преди гневът Господен

да отвори света за изявата на човека-Антихрист и идещите с тази изява и

язви върху блудницата Вавилон. В по-нататъшните разсъждения аз ще се

опитам максимално добре да ви покажа пътя до скришните ви стаи, както и

начинът за затваряне на вратата.
179 (Откровение 18:1-4)
180 (Исайя 26:20)
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Всички знаем, че за да общуваме с Небесния Отец ние трябва да Му се

молим и да искаме от Него потребното ни в Името на Исус. Но за да бъде

ефективна нашата молитва, за да бъде достатъчно силна нашата вяра,

която усвоява Божиите благословения, е нужно да се подчиним на един

много важен принцип, едно условие, дадено ни от Исус. Без спазването на

това условие всичките ни думи към Бог ще бъдат напразни.

Ето и самото условие:

“А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като

си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който вижда в тайно;

и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве...” 181

Това е същата стаичка, за която Бог ни говори и чрез пророк Исайя.

Стаичката, в която трябва да влезем в мига на Грабването. Виждаме, че

дори когато се молим трябва да затваряме вратата й, за да изпълним

условието на Исус. Това е тайна стаичка! Място, където Бог очаква да

влезем, защото Той е там - вътре в нея. Нашата вяра е тази, която Му е

отворила вратата, за да влезе Той и да направи Свое обиталище у нас.

Тази стаичка е нашето духовно сърце!

Вярата ни в Бога е пътуване към духовното сърце и пътят към него е

стеснен и труден. Когато сме повярвали и отворили на Исус, лъчите на

Всевишния са дошли в сърцата ни. Но Бог иска Неговите лъчи да стигнат

до ума ни, до цялата ни душа, за да бъде тя осветена за Него. Между

сърцето и ума има разлики, които трябва да разберем. Сърцето е извор,

център, главен щаб на нашия дух. От него се изливат животворящите

духовни потоци към нашето тяло. За това сърце Соломон предупреждава с

думите:

“Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, защото от

него са изворите на живота...” 182

Докато умът е нещо друго. Той се проявява в душата ни и като такъв е

зависим от плътското ни естество. Има дейности на сърцето, задвижвани

непосредствено от Бога, които умът е безсилен да извърши. Те не му

принадлежат. Не са ли една благородна провокация към нас думите на

Исус:
181 (Матея 6:6)
182 (Притчи 4:23)
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“И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста

си?” 183

Гриженето е съзнателна дейност, покорена на ума. Дейност, която не

може да притури на растежа ни. Но е факт, че в една част от живота ни

ние растем и някой управлява този процес. Този някой е духът ни, който

пряко се подчинява на Волята на Небесния Отец. Още един пример би ни

убедил в точността на тези размишления: Когато една жена е бременна, тя

няма съзнателна информация за това, което става в утробата й. Тя знае, че

ще става майка, но не знае как се формира плода в утробата й. Въпреки

това плодът нараства и майчиният дух като съвършен инженер създава и

развива малкото телце. Майчиното сърце е независимо от майчиния ум. То

не е длъжно да му се отчита, но слуша Волята на Бога, според както е

писано:

“Както не знаеш как се движи духът, нито как се образуват

костите в утробата на непразната, така не знаеш и делата на Бога,

Който прави всичко...” 184

Святият Дух, Който Всевишният излива в сърцата ни, търси всички

възможни пътища към нашия ум, към съзнанието ни. Онова, което прави

безпрепятствено покоряването на ума ни от Бога, е общението с Неговото

Слово. Това общение ще ни даде познанието, че:

Пътят на Бог в нашата личност е винаги отвътре навън, тоест, от сърцето

към душата и плътта!

Това, несъмнено, дава и другото познание. Познанието, че:

Пътят на дявола е винаги отвън навътре, тоест, от плътта и сетивата

към ума, а оттам и генералната цел на лукавия - духовното ни сърце!

Именно от тези две познания става ясен един най-важен духовен

принцип. Принципът, че за да влезе Бог или дявол в човешката личност,

трябва да му бъде отворено. Както Бог, така и дяволът търси в човека

отворена врата, за да влезе. Бог влиза през отворената врата на сърцето, а

дяволът - през отворената врата на плътската похот.

Това ни дава знанието, че:

Плътта е врата на греха!
183 (Матея 6:27)
184 (Еклесиаст 11:5)
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Ето затова Исус иска, щом влезем в скришната си стаичка, тоест, в

сърцето си, да си затворим вратата на плътта и така да попречим на

диктата и контрола на плътта върху сърцето. Когато влезем в скришната си

стаичка ние покоряваме нашата воля, изразена от плътския ни ум, на

Волята на Духа, Който живее в сърцето ни.

Разбирате ли това?

Плътта осъществява контрол върху сърцето чрез плътския ум, който

изпълнява волята и позивите на тялото и робува на видимото и сетивното.

Ако ние не си затворим вратата и не спрем достъпа на ума до сърцето, то

молитвата ни ще бъде плътска, тоест, думите ще са родени от плътски

желания. Но ако си затворим вратата, тогава думите ни ще бъдат

отражение на Божиите лъчи, които напират от сърцето ни. Тогава и

молитвата ни ще бъде усърдна, тоест, родена от Святия Дух, Който живее в

сърцето. Разберем ли това духовно правило, то и всичките ни молитви ще

бъдат чути от Небесния Отец и потвърдени от Неговата Сила. Ние трябва

да отблъскваме внушенията на дявола, защото чрез тях се ражда грехът. А

грехът винаги се стреми към сърцето, защото от него се дава позволение,

импулс към свободната ни воля, която ни тласка към добро или зло.

Мислите, потвърдени от сърцето, се наричат убеждения, а онези,

които сърцето не е потвърдило - колебания. Когато искаме да извършим

нещо по Бога и за Бога, трябва да имаме потвърждение от сърцето си,

сиреч, убеждение за това, което правим. Ако нямаме такова убеждение

можем да бъдем сигурни в едно:

Демон е застанал между ума и сърцето!

Демон държи юздите на свободната ни воля и се стреми да ни обърка!

Появят ли се в нас думи, които се клатушкат между твърдото “Да” и

твърдото “Не”, например:

“Да ходя ли сега, да не ходя ли? Хм, може би ще отида, но... знам ли?

Добре де... ще отида, но всъщност... не знам... Не, няма да отида, но... ще

си помисля...”

Внимание! Това клатушкане е опасно! В него няма твърдо убеждение,

няма съгласие от сърцето. Затова Исус предупреждава:
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“Но говорът ви да бъде: Да, да; Не, не; а каквото е повече от

това, е от лукавия...” 185

Неслучайно толкова много разширих тази тема, защото, за да влезем в

скришната стаичка ни е нужно потвърждение от Бога, тоест:

Едно непоклатимо убеждение, че сме усвоили Божията Сила!

Убеждението е първият сигнал от Святия Дух, че сме способни да

тръгнем към вътрешната стаичка.

Какво обаче трябва да прибавим на това убеждение?

Има едно състояние, което, ако трябва образно да се обясни, би

изглеждало така:

Ние не само сме усвоили Божията Сила, но сме се покорили на нейното

движение и по този начин сме придобили духовна скорост и бързина!

Божието Слово определя тази скорост като дръзновение. Има разлика

между това да бъдеш убеден и да бъдеш дръзновен. Тази разлика става

ясна със следващия извод, който гласи:

Не просто убеждение, че Бог се движи в нас, но дръзновение, че ние

се движим в Бога! Защото, като Един Всепроникващ Дух, Бог има Своя

периферия, но и Свой Престол и Тронна зала. Неговото желание обаче не

е да сме в периферията, но да сме изпълнители на Апостолската заръка:

“Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на

благодатта...” 186

Когато дяволът види, че нашето дръзновение става опасно за него, той

ще насочи съпротивителни сили към сърцата ни, за да ни спре.

Дяволският удар, насочен против нашето дръзновение се нарича

“съмнение”!

Ако само за миг се усъмним в Божията Сила и мощ, то и само за миг

ще бъдем вързани от духовния си противник. Някога Апостол Петър видя

Исус да ходи по вълните и се одързости дотолкова, че пожела същото. Но

когато слезе във водата, дяволът насочи против сърцето му страх от

обстоятелства:

185 (Матея 5:37)
186 (Евреи 4:16)
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“Но като виждаше вятъра силен, уплаши се, и, като потъваше,

извика, казвайки: Господи, избави ме! И Исус веднага простря

ръка, хвана го и му рече: Маловерецо, защо се усъмни...” 187

Нека молим Бог да потвърждава в сърцата ни всяко наше намерение и

дело с твърдо убеждение и велико дръзновение. И, ако нямаме такова, да

не предприемаме осъществяването на намерението си. Така ще опазим

себе си от грях, а твърдото убеждение, което носим в сърцата си, ще

засили нашата вяра, защото за нея Словото Божие казва:

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

надяваме, - убеждение за неща, които не се виждат...” 188

Запомнете едно от най-благодатните духовни упражнения, които Бог

иска да вършите всеки ден:

Ако ние започнем да имаме убеждение, относно нещата, които вършим

като ги виждаме, то нека бъдем сигурни:

Това убеждение ще прерасне за неща, които не виждаме!

Ето така Бог иска да упражняваме душата си, за да я подготвим за

невидимия път. Спомнете си как Исус се обърна към Никодим и му каза:

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

повярвате, ако ви говоря за небесните...” 189

Начинът да приближаваме умът си към сърцето се нарича покоряване

от вяра. И ако ние вършим земните си неща с вяра, то ще пораснем за

вярата в небесните неща. Когато Святият Дух изпълва личността ни, Той

разкъсва смъртните и греховни връзки на нашия дух и приближава ума ни

до сърцето, където е Неговото обиталище. Святият Дух иска да се доверим

на Него, на Неговите мисли и намерения за живота ни. Когато ние ги

направим наши намерения и мисли, тогава сме влезли във вътрешната си

стаичка и сме си затворили вратата.

Тогава се раждат непоклатимите сигурност и убеждение, че ако ей

сега Исус заповяда Грабването на Църквата, ние ще разперим криле към

Него, като гълъби в радост и мир!

187 (Матея 14:30-31)
188 (Евреи 11:1)
189 (Йоан 3:12)
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Във всеки човешки дух Бог е вложил копнеж по Небето. Във всеки от

нас живее по една птица, която иска да полети към високото. Но онова,

което пречи на птицата, са решетките, кафеза, връзките на смъртното ни

естество. А да бъдеш готов за Грабването - това значи да осигуриш

безпрепятствен полет на своя дух, тоест, да позволиш на Бог да строши

решетките ти и укрепи крилата на надеждата ти в Исус Христос. Бог е

източник на Мъдрост и Светлина. Това, което прави Той, е, че пълни

сърцата ни с тях. Ние просто трябва да насочим ума си с молитва в посока

към нашите сърца и да усвоим Небесните богатства, защото именно това

казва Словото Му:

“Сърцето на мъдрия вразумява устата му и притуря знание в

устните му...” 190

Мъдростта и знанието са Божии богатства и Бог, когато вярваме в

Исус, обитава в сърцето ни и се грижи тези богатства да бъдат в изобилие.

Неговото Слово е послание към нашите души. В смъртните ни тела душите

са като в пещера, където е мрачно, но някъде там, в пещерата, има врата,

има излаз, зад който свети духовната Светлина на Отец. Това е вратата на

нашето духовно сърце. В Словото Си Исус ни казва, че всеки, който вярва

в Него, прилича на разумен човек, построил къщата си на канара, на вяра

в Неговото Име. Ако построим духовния си дом върху Канарата, то със

сигурност сме близо до сърцето си и там пребъдва Бог!

Затова Святият Дух кани всички човеци:

“Напуснете градовете, заселете се на канарата, и бъдете като

гълъбица, която се загнездява по страните на входа на пещерата...”
191

В мига на Грабването Святият Дух ще отвори вратата на тази пещера и

онези, които имат нужните крила, ще излетят навън, за да посрещнат

Господа във въздуха. Вярвам, че посланието на тази беседа ще докосне

умовете и сърцата ви и ще ви помогне добре да осъзнаете духовното си

положение спрямо Христос.

Затова моят призив към всички християни е един:

190 (Притчи 16:23)
191 (Еремия 48:28)
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За да бъдем изобилно благословени и блажени във всичките си дела,

за да бъдем духовни в общението си с Бога и най-вече - за да бъдем на

сигурното място при Грабването от Исус, то нека да държим постоянно

отворена сърдечната си врата за присъствието на Святия Дух и постоянно

затворена плътската врата на греха и тъмнината!

Осъзнавайки силата на този велик принцип на духовно общение, ще

печелим всички битки със Сатана, пълни със Силата и Славата на Божия

Син Исус Христос. Амин и Амин!



143

ТРИНАДЕСЕТА БЕСЕДА: КАКВО ОЧАКВА БОГ ОТ

ЦЪРКВАТА?

Ако се кланяме на Бога, ако сме истински поклонници на Небесния

Отец, то трябва да се кланяме Нему с Дух и Истина. А Истината - това е

познанието, което Божието Слово ни дава за Исус Христос.

Любовта на Божия Син към нас е изначална. Неговата Личност е най-

голямото богатство, което имаме. В Библията са записани страници, пълни

с много нежност, радост и възторг, които Исус чрез Святия Дух е дал на

човешкия род.

Ако ни предстои едно чудесно пътешествие с прекрасни преживелици,

то ще дадем воля на нашето очакване, ще предвкусим бъдещите събития с

радостни мечтания, като вярваме че действителността ще ги покрие, за да

ни направи щастливи. Мога да кажа, че не познавам по-щастлива Личност

от Исус! Днес Той се радва, когато Неговата Любов освобождава, изцелява

и изпълва сърцата на милиони хора по света. Посланието на тази беседа е

по-различно от написаните досега. Тя ще ни покаже как Исус се радваше,

преди да дойде в плът на тази земя.

Какви ли бяха тогава мислите Му, надеждите Му, очакванията Му?

Да! Той ги е дал в Словото Си!

Има една книга в Библията, която е по-различна от всички останали.

Внушенията и дълбините й са наистина прекрасни и ние можем да бъдем

съпричастни в тях. Това е книгата “Песен на песните”, в която Исус ни е

дал да познаем какво очаква Той от възлюбената Си Църква и какво ще

стори Той за нея. Превъзходните сравнения, които Исус е употребил за

Църквата, трябва да бъдат наше дълбоко убеждение и призвание. Защото,

за да ги изрече Божият Син, то Той знае безграничните способности на

Святия Дух и затова чрез Него ги е казал. Ето едни такива сравнения:

“Уподобих те, любезна моя, на конете от Фараоновите

колесници...” 192

192 (Песен на песните 1:9)
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Виждате ли, във времето на Моисей, когато Бог извеждаше народа Си

от робството на Фараона, в Божиите очи остана силно впечатление не

толкова от окултния властелин или баячите и магьосниците му, а от конете

на неговите колесници. Исус иска да имаме силата, мощта и дързостта на

тези коне. Когато Фараон подгони Моисей, Аарон и израилтяните, той

разчиташе най-вече на мощта на превъзходните коне. Яки и издръжливи,

те настигнаха евреите при Червеното море. И само действието на Божията

десница, (защото Бог извади колелата на колесниците, та се теглеха мъчно)

само тази навременна Божия намеса предотврати настигането на народа

Му. Важното тук е друго:

Тези животни, тези силни и яки коне, бяха наистина превъзходни. Те

теглеха колесниците с голяма мощ. Днес, когато Бог ни е дал изобилни

помазания и видения, едни наистина победоносни духовни колесници, за

тях Бог желае да има и силни коне, тоест:

Силни християни, които всякога да теглят колесниците и с тягата на

молитвите, верността и покорството, да ги задвижват и насочват срещу

портите на ада!

Тогава Исус ще бъде между тези колесници и ще ги направлява, за да

прободат самото сърце на Злото. Да! Исус ще бъде между колесниците,

защото Той го казва в “Песен на песните”:

“Без да усетя ожидането ми ме постави между колесниците на

благородните ми люде...” 193

Ето това е очакването на Исус! Да бъде между колесниците и да

ръководи най-силната и съкрушителна битка срещу Сатана и всичките му

демони. Ние можем и трябва да бъдем като силни коне! Такива ни вижда

Бог и Той на много места в Словото Си потвърждава към нас именно това

Си отношение. В “Книгата на пророк Йоил” Всевишният ясно и точно е

обрисувал непобедимата Си армия по същия начин:

“Видът им е като вида на коне; и тичат като конници. Като тропот

от колесници се чува как скачат по върховете на бърдата...” 194

Защо обаче Бог Святи Дух толкова благоволи да ни облича в символа

на това благородно животно? Има ли нещо повече в този символ?
193 (Песен на песните 6:12)
194 (Йоил 2:4-5)
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Явно е, че конят е неповторим носител на Божията Воля и е точно

превъплъщение за силен християнин. Но има едни думи в Словото, в които

е показан не само символът, но и самото призвание. Нека да ги прочетем и

да се вдъхновим от тях:

“Ти ли си дал сила на коня? Облякъл си врата му с трептяща

грива? Ти ли го правиш да тича като скакалец? Гордото му пръхтене

е ужасно. Копае с крак в долината, и се радва на силата си; излиза

срещу оръжията. Присмива се на страха и не се бои. Нито се обръща

назад от меча, тула по страната му трещи, и лъскавото копие, и

сулицата. С буйство и ярост той гълта земята; и при гласа на

тръбата не вярва от радост. Щом свири тръбата той казва: Хо, хо! И

отдалеч подушва боя, гърменето на военачалниците и викането...”
195

Това са силни стихове! Пълни с динамика и огън са те!

Но това сме ние! Бог ни е дал Сила, за да воюваме. И нашата битка не

е срещу човеци, но против нечестивите духове на Луцифер. Нека не се

смущаваме от “гордото пръхтене”, записано в този стих. Гордостта е

убиец на служения, но плътската, душевната, религиозната гордост. Тази

гордост, която затваря сърцата за човешките болки и проблеми, теготи и

скърби, тази гордост, която отваря в самохвалство устата, за да заявяват

някои, че са незаменими, че са лидери. Това е убийствената гордост. Но

този стих говори за една друга гордост. Гордост, че сме Божии, че можем с

цялото си сърце да приемем думите на Апостол Йоан:

“Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е

Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света...” 196

И в тези стихове има гордост, но тази гордост е ужасна за дявола. Тя

го кара да бяга надалеч, когато зърне Огъня и Светлината в сърцата ни.

Ние излизаме срещу оръжията на дявола, заставаме срещу меча на

нечестивия, за да го отблъснем и той да се забие в собственото му сърце.

Ние се присмиваме на страха, защото в съвършената Любов няма страх, но

дръзновение и сила. Не се обръщаме назад, защото знаем повелята на

Исус, че достойни за Него са тия, които, веднъж сложили ръка на ралото,

195 (Йов 39:19-25)
196 (1 Йоаново 4:4)
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веднъж тръгнали на битка срещу дявола, не се измятат като неверен лък,

но въпреки всички изпитания устояват!

С “буйство и ярост” ние гълтаме земята, защото:

Никой не може да победи дявола, ако няма буйство, ако не се

разбунтува срещу демоничните вериги, ако не се научи дори с ярост да се

противи на демоничните внушения! Някой може да усети в тези стихове

известно насилие, но и сам Исус ни казва, че:

“...от дните на Йоан Кръстителя досега небесното царство

насила се взема, и които се насилят го грабват...” 197

Нека се изпълним с това буйство и ярост срещу нечестивия, защото

тогава наистина ще гълтаме земята и Бог ще полага под нозете ни всичките

ни духовни врагове. Нека знаем, че:

Застанали пред дявола не трябва да проявяваме никаква дипломация,

никакво снизхождение, никаква толерантност, никакъв консенсус, никакво

малодушие, никакъв страх, никаква паника, а само и единствено смелост,

вяра в Бога и воля за победа!

Със свидетелства от Сила и Божий огън ние ще превземем всички

духовни територии на Сатана, защото така казва Божието Слово. И “при

гласа на тръбата”, при Гласа на Святия Дух, при видението от Бога и

заповедта за участие в духовната битка, ние “не вярваме от радост”, но

не че вяра нямаме, ами затова как под Небесната Благодат вече сме

пораснали и придобили онова християнско пълнолетие, с което сме достойни

за своето призвание от Исус. За подобно нещо наистина си заслужава да

“не вярваме от радост”. Но когато чуем тръбата, когато Божият сигнал

за бой срещу началствата и властите на Сатана зазвучи в сърцата ни, то

тогава нека да станем и тръгнем, защото Бог е с нас!

Ето затова сме коне на Всемогъщия Бог! Защото отдалеч подушваме

боя, отдалеч познаваме с какви демони си имаме работа и ги побеждаваме.

И ако постоянстваме, ако “копаем с крак в долината”, ако ежедневно,

ежечасно, ежеминутно “копаем” в Божието Слово, то:

Непременно ще бликне извор под нозете ни, непременно ще звънне

драгоценният звук на Божията мъдрост и познание!

197 (Матея 11:12)
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Заради всичко това Исус ни уподобява на конете от Фараоновите

колесници. Преди да продължа със следващите стихове от “Песен на

песните” искам за малко да си спомним нещо много важно. Божието Слово

е единно и Негов Автор е Святият Дух. Старият Завет бе даден на човеците,

за да бъдат предизвестени за земния Живот на Исус. За да знаят, че:

На земята ще има Божий народ и той ще върши само Христовата Воля!

Исус казва:

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

вечен живот, и те са, които свидетелстват за Мене...” 198

Неслучайно прочитам точно тези думи на Спасителя. Ако се водим от

Гласа на Святия Дух, ние ще направим спояване между Стария и Новия

Завет и така вярата ни ще порасне. Исус иска не просто да изследваме

Свещеното Писание, но да следваме Святия Дух. Нека запомним това:

Божието Слово не се изследва! То се следва!

Ако следваме Гласа на Святия Дух, Той ще премахне покривалото на

плътския ум върху сърцата ни и тогава ще съберем всички истини и

прозрения от Библията за Личността на Исус Христос. Преди години, при

първоначалния прочит на “Песен на песните”, аз си казах:

“Я, какво чудесно интимно произведение! Защо ли е поставено в

Библията? Сигурно Бог е искал да покаже, че не само Сафо може да бъде

окрилена от музата на любовната поезия, но и Соломон...”

Колко жалък и нещастен е плътският ум!

Колко различни са плътските от духовните истини!

Благодаря на Божията милост и присъствие на Святия Дух, защото те

просветлиха сърцето ми, и ми бяха разкрити много от тайните на тази

книга. Повярвайте ми, че те не са никак плитки, както и ще се убедим в

по-нататъшните разсъждения.

Има едни думи на Исус, адресирани именно към нас - поколението на

последното време:

“А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й омекнат

и развият листа, знаете, че е близо лятото...” 199

198 (Йоан 5:39)
199 (Матея 24:32)
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Тези думи на Спасителя са послание към нас, защото главата на

Евангелието, където са казани, говори за последните дни преди Второто

Пришествие. Това може и трябва да ни одързости. Защо Исус споменава за

притчата от смоковницата? Какво е всичко това, което трябва да знаем?

Колко от нас имат знанието, че Църквата е като една смоковница, която бе

подложена на различни духовни сезони. И сезонът на зимата, който я

връхлетя, бе я направил със замръзнали клони, без листа и плодове. Но

ето, че лятото е близо. И ефекта на неговите топли ветрове е най-чудесно

отразен в “Песен на песните”. Нека го прочетем:

“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, времето на

птичето пеене пристигна, и гласът на гургулицата се чува в 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, 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...” 200

Този призив на Исус е призив към атакуващата църква на последното

време! Това е призив към всеки християнин!

Не зная по какъв начин, но докато четях тези чудесни стихове и

пишех тази беседа, Бог проговори в сърцето ми и аз чух същите тези думи

от “Песен на песните”, но казани невероятно по-ясно и с огромна Божия

категоричност.

“Стани Моя Църкво и ела!” - казва Бог:

“Защото тежкия сезон, който бях определил, изтече. Бяха

времена, когато ти беше унижавана, утеснявана, тровена и

обърквана, но днес религиозните дъждове на Вавилонските облаци

вече нямат сила над тебе, защото Аз изливам Святия Си Дух и

премахвам всеки тъмен облак, който е пречил на Светлината Ми.

Дойде великото Ми лято и вие, Мои служители, ще влезете в

200 (Песен на песните 2:10-15)
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съкрушителен двубой със сатанинските духове за Славата на Моя

Син. Ето, днес пред очите Ми има хиляди лозя, хиляди служения,

които черпят жизнени сокове от Моята Лоза, на Която Аз съм

Земеделецът. Техните благоухания са радост пред Лицето Ми.

Стани, Моя Църкво! Ела, гълъбице моя, в пукнатините на канарата.

Защото в продължение на много векове старовременната змия,

която е дявол и Сатана, скриваше Моите истини от вас. Така

липсата на тези истини се превръщаше в пукнатина на здравата ви

връзка с Мене. Днес има много църкви с пукнатини, които Аз искам

да запълните със съвършено познание за Моята Сила, мощ и

Светлина. Всички вие, движени от Моята десница, ще дойдете в

скришните места на стръмнините, в тайните места на духовния

свят, за да разкриете всяко сатанинско лукавство, за да вържете с

Моята Сила и последните жалки останки от армията на Луцифер.

Църкво Моя, изпепели с огъня на Святия Ми Дух и порази с

оръжието на Светлината малките лисици, тези хитри сатанински

образувания, тези секти и еретични движения, които се опитват да

погубят лозята Ми, чийто Земеделец съм Аз. Въздайте на лисиците!

Аз го заповядах, Аз го изрекох...”

Тези думи са Божии и истински. Духът на Истината напълни с тях

сърцето ми и аз не можех да не ги напиша в тази беседа. Убеден съм и

зная, че духовните ще бъдат запалени от огъня на това пророчество.

Затова, воден от желанието на сърцето си, ще продължа размишленията си

в Духа на пророчеството.

Ние ще въздадем на дявола, защото това е изявената Воля на

Всевишния в Словото Му. Бог ненавижда и мрази дявола. Затова всеки,

който е кръстен със Святия Дух и слуша Гласа Му, се изпълва със

съвършена омраза към лукавия, омраза към този, за когото 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
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издигнеш като орел и поставиш гнездото си между звездите, и

оттам ще те сваля, казва Господ...” 201

Нека се замислим. Кога Сатана се издига като орел и поставя гнездото

си между звездите? Не става ли това тогава, когато хиляди и милиони

заблудени хора го наричат “Господ” и му дават сила чрез словесните си

излияния? И не са ли религиите онези духовни батерии, с които Сатана

подхранва илюзиите си, че може вечно да изглежда като бог?

Ето това е причината Исус да призовава възлюбената Си в пукнатините

на скалата и в скришните места на стръмнините. Исус иска да се включим

в духовната битка срещу религиозните демони на падналия херувим, тоест,

срещу началствата и властите на нечестието в небесните места. Защото -

нека знаем - Бог иска да унищожим стратезите и тактиците на тъмнината,

сиреч, тези, които насочват дяволските пълчища към една или друга нация,

тези, чрез които Сатана управлява света. Не просто дребните демони, не

толкова войниците, но генералите на лукавия. Бащата на лъжата знае, че

най-смъртоносната заплаха за неговото царство е Истината, тоест,

проповядването на Евангелието, на Небесното Царство на Исус Христос.

Когато се покорим на Святия Дух и се изпълним с Неговата Сила,

тогава ние тръгваме да благовестваме на всяка човешка душа. Тогава Исус

води нашите нозе именно срещу змията, скрита в пукнатините на скалата.

Защото целта на дявола винаги е била хората да бъдат привличани не

толкова от скалата, колкото от пукнатините в нея. Запомнете:

Пукнатините на Канарата, които съществуват днес, отговарят на

религиозната езическа традиция, смесила се с християнството, както и на

модерното тщеславие на множество църкви, охладнели от типично светски

модели!

Запомнете, че силата и властта на Сатана против Църквата се крие в

традиционната религия и модерното тщеславие. Това са двете крайности,

от които трябва съвършено да страним. Те се явяват като крепостна стена

на сатанинския контрол. Затова и сатанинските служители, било то светски

властници, пастори-наемници или отявлени религиозни фанатици, хвърлят

всичките си усилия, за да бъде Евангелието възможно най-далеч от хората.

201 (Авдий 1:3-4)
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Но ако ние се покорим на Божия призив и здраво работим върху нашето

усъвършенстване в Духа, за да се намерим в Него като импулси и

проводници на Божията Воля, тогава чрез нас Святият Дух върши чудеса.

Най-желателното чудо, което очите ни могат да видят, е това:

Когато някой брат или сестра се новородят, когато имената им бъдат

записани в Книгата на Живота! Когато сърцата и душите им ще бъдат

преобразени до неузнаваемост от Небесната Благодат!

Но за да тръгнем против дявола, трябва да повярваме на Божието

Слово, което казва, че именно днес е времето на съкрушителната битка.

Време, когато Бог събужда избраните Си люде.

Има един духовен паралел в Божието Слово, който може да послужи

като мотор за нашето дръзновение.

За какво говоря?

Затова, че както Йоан Кръстителят беше Предтеча на земния Живот и

Мисия на Христос и стресна с проповедите си мнозина от израилтяните,

така и ние днес сме тръбачи и предвестници на Христовото Пришествие и

трябва да стреснем света и обществата, за да доведем в благодатното

присъствие на Святия Дух хиляди и милиони хора. Ако за земната мисия на

Спасителя Бог бе предопределил и предузнал Йоан, то колко повече днес

Той има люде от всеки език и нация, които е предузнал да бъдат предтечи

на Второто Пришествие! Вярвам в това, защото Исус казва в “Евангелието

от Йоан”:

“Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец,

Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в последния ден...” 202

Ако сме привлечени от Отца, то тогава Той ни е предузнал за Славата

на Сина Си и съдбата, която ни е отредил, е да бъдем наистина победоносни

в този свят. Мнозина не приемат силата на този стих. Мнозина ходят с

наведени глави и мислят, че това е съдбата им от Небето. Един синдром на

апатия и липса на ревност стои като облак над много християни. За да се

отърсим от нашата неувереност и боязливост трябва да знаем какво говори

Бог за Своята Църква. Не човешките мнения и анализи, не религиозните

202 (Йоан 6:44)
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предразсъдъци и страхове, но Божият поглед и коментар. В “Песен на

песните” Исус пита:

“Коя е тая, която поглежда като зората, красива като луната,

чиста като слънцето, страшна като войска със знамена?” 203

Алелуя! Това е Живата Христова Църква! Това е Невястата Христова,

на която Бог е подарил Святия Си Дух, за да бъде наистина такава,

каквато Той я вижда с пророческия Си поглед. Ако в нашите очи има

Светлина, ако думите ни са пълни с Любов, то ставаме носители на Зората

и съдбата на всяка тъмнина е да бяга от нас. Ние ставаме страшни за

дявола, защото сме войска на Живия Бог.

Знам, че мнозина, които четат тази беседа, ще възкликнат:

“Не съм знаел, че Бог толкова много разчита на Църквата. Досега

винаги съм ходил в духовните събрания, давал съм десятъка си и

даренията си, хвалил съм Бога с песни, общувал съм с братята и сестрите

и... това е! Когато отивам на църква се освобождавам и това е чудесно!

Нима това не е всичко, което Бог иска и очаква от мен?...”

Разбира се, че всичко това, което правим по време на богослужение, е

хубаво. То е угодно на Бог и Той ни благославя за това, но:

Християнинът има едно най-високо призвание от Небесния Отец - да

бъде като Исус! Исус затова стана човек, за да ни покаже какъв трябва да

бъде всеки, който приеме осиновление от Отца чрез Святия Дух!

Ние не можем да светим сами за себе си, защото Светлината не е наша,

но Божия. Светлината на фенера няма да направи никакво впечатление в

осветената с прожектори зала, (тоест, в църковното събрание) но ако този

фенер бъде занесен там, където е тъмно и няма никаква светлина, то той

ще послужи по съвършен начин на приносителя му. Исус ни казва:

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

да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на

светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека

свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви

дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата...” 204

203 (Песен на песните 6:10)
204 (Матея 5:14-16)
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Да светим на света, да бъдем там, където е тъмно, за да разпръснем

мрака с Любовта на Исус Христос - това е нашето призвание.

Ние не служим на Исус, когато влезем в църковното събрание, а след

като излезем от него и занесем Светлината и Огъня на Божието Слово на

невярващите в света!

А на тези, които казват: “Не съм знаел, че Бог толкова много разчита

на Църквата” - трябва да кажа:

Боят не е наш, а Божий!

Бог, Който живее в нас, воюва с дявола, а не самите ние!

От нас се иска да бъдем съвършено осветени!

Да бъдем проводници, а не изолатори на Неговата Сила!

Днес мнозина ходят на църква, за да получат освобождение и мир от

присъствието на Святия Дух. И когато се освободят, те смятат, че са

приключили с длъжността си към Исус. Но нека запомним това:

Свободата, която ние получаваме по време на нашите хваления и

поклонения пред Троицата, не е завоевание в Духа! Свободата е само

необходимото условие, за да тръгнем и вършим Божията Воля!

Тук естествено много вярващи биха запитали:

“Е, добре, тогава какво е завоевание в Духа?”

На този много важен въпрос Бог е дал категоричен отговор в Словото

Си. В самото начало на “Песен на песните” Бог ни показва пътя към

завоевания в Духа Му:

“Привлечи ме; ние ще тичаме след теб. Царят ме въведе във

вътрешните си стаи...” 205

Първото нещо, което Святият Дух прави за всеки един от нас, е да ни

привлече под Своята Благодат. Ние започваме да ходим на църква, да

слушаме проповеди, да Го хвалим... с една дума - вече сме привлечени от

Бога. Една немалка част от християните са точно на това духовно стъпало.

Второто стъпало, което трябва да прекрачим, е:

Да тичаме след Святия Дух!

Да слушаме Гласа Му и правим това, което Той ни каже!

205 (Песен на песните 1:4)
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Ето тук - на второто стъпало - в тичането, се явява най-голямата

трудност за повечето от нас. Често това стъпало си остава непреодолимо.

Защо е така? Какво ни казва Апостол Павел в тази връзка:

“Не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а само

един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите...” 206

Трябва да тичаме до победа в Духа!

Ако Апостолът е дал това насърчение, използвайки типично спортна

метафора, то го е направил, за да се замислим. За да се досетим, че:

Никой спортист, тръгвайки да тича, не се натоварва с нищо излишно!

Ако върху нашето сърце тежи непосилната и грамадна раница на суетата,

на приятелството със света, то тази раница ще ни пречи да тичаме и да се

подвизаваме. Именно затова свободата не е завоевание, а необходимо

условие, за да стартираме в Духа. Но ако се освободим от светския товар,

от греха и суетата, идолопоклонството и егоизма, то ще тичаме. И нашият

крос ще бъде успешен и назидателен за всички, защото ще ни помогне да

стъпим на третото стъпало. А там Исус, нашият Цар, Царят на царете и

Господ на господарите, “ще ни въведе във вътрешните стаи”.

Ето това е завоевание в Духа!

В какво се състои това завоевание?

Вече говорихме, че нашите сърца са скришни стаичка, в които

Троицата прави Свое обиталище. Когато Исус ни заведе във вътрешните Си

стаи, тогава напълно сме покорили волята на душата си, изразена от

плътския ум, но Волята на Святия Дух, Който е в сърцето.

Ето това е живот на вяра в Исус!

Лъчите на Всемогъщия Бог проникват през отвореното ни сърце и ние

трябва да тичаме, тоест:

Съзнателно да покорим живота си на Божието Слово!

Тогава Небесната Благодат не само ни очиства, не само ни освобождава,

не само ни усъвършенства, не само премахва старото ни естество, но ни

подготвя за един по-превъзходен път.

Път на победоносна евангелизация, където и да идем!

206 (1 Коринтяни 9:24)
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Всичко това Бог очаква от Църквата Си! От всички нас, които вярваме

в Името и Делото на Единородния Божий Син. Нека се покорим на истините

в тези разсъждения. Нека ни завладее Пророческият Му Дух.

Нека молим Бог да направи реалност тази беседа в нашия живот и

отговорът от Тронната зала на Всемогъщия няма да закъснее.
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ЧЕТИРИНАДЕСЕТА БЕСЕДА: “ТОЙ Е БЛИЗО ДО

ВРАТАТА...”

Предварително зная, че тази беседа от книгата ще срещне отпор в

сърцата на някои читатели, но това в никакъв случай не намалява нейната

стойност в Духа. Напротив - увеличава я. Днес живеем във време, когато

Небесния Отец е заповядал едно ново движение на Святия Дух, една

качествено нова стратегия срещу царството на тъмнината. Причината за

това е предстоящото Грабване на Църквата и свързаните с него дяволски

опити за подмамване на част от християните. На Църквата е нужна

готовност и пределна бдителност, за да бъде на правилното място, когато

настъпи мигът за Грабването. И понеже този миг е известен само на Бог,

ние трябва да компенсираме тази неизвестност с един постоянен живот на

Святост и готовност. Затова Бог ни е дал познание в Словото Си, свързано

със заключителното движение на Святия Дух. В настоящата беседа ще

разгледам този въпрос. За нас, като поколение на последното време, Бог е

промислил чудесно помазание. Не просто дарба, но съвършена мантия на

Святост и Слава. В двадесет и четвърта глава от “Евангелието от Матея”

Исус говори за последните времена, за знаменията и белезите преди

Неговото Второ Пришествие. И като обобщение на пророческите Си думи,

Спасителят каза главното:

“Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той

е близо до вратата...” 207

Защо Исус ни казва, че е близо до вратата?

Какво иска да ни подсети Той?

Разбира се, ние ще продължим да разглеждаме Соломоновата Песен на

песните, за да разберем Божието предупреждение и да се предпазим от

нежеланото духовно дезертьорство, записано от Бога именно там. В тази

последна вълна на Святия Дух има много духовни трусове и жертви на тях

са всички християнски служения, които предпочитат каменната неподвижност

на традицията и утвърденото русло пред вечното движение и развитие,

207 (Матея 24:33)
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заповядани от Бога. Нека сега да видим какво значи една църква да

дезертира от фронтовата линия в Духа:

“Аз спях, но сърцето ми беше будно. И, ето, гласът на

възлюбения ми; той хлопна и казва: Отвори ми, сестро моя,

любезна моя! Гълъбице моя, съвършена моя; защото главата ми се

напълни с роса, косите ми с нощни капки. Но аз си рекох: Съблякох

дрехата си, - как да я облека? Умих нозете си, - как да ги окалям?

Възлюбеният ми провря ръката си през дупката на вратата; и

сърцето ми се смути за него. Аз станах да отворя на възлюбения си;

и от ръцете ми капеше смирна, и от пръстте ми плавка смирна

върху дръжките на ключалката. Отворих на възлюбения си; но

възлюбеният ми беше се оттеглил, отишъл бе. Извиках: Душата ми

отслабваше, когато ми говореше! Потърсих го, но не го намерих;

повиках го, но не ми отговори. Намериха ме стражарите, които

обхождат града, биха ме, раниха ме; пазачите на стените ми отнеха

мантията...” 208

А сега да разгледаме цитираните стихове. В тях виждаме, че Църквата

спи, но сърцето й е будно.

Какво означава това?

Отговорът е скрит в една от Христовите притчи, в която Исус показа

духовното бъдеще на Църквата. Ето думите, с които разбираме отговора:

“И докато се бавеше Младоженецът, додряма се на всичките и

заспаха...” 209

Ако Исус е видял, че нещо ще се случи, то ще се случи именно това,

което е видял, а не друго. “Всички заспаха...” - казва Словото. Друг е

въпросът, че една част от тях се събудиха, а другите продължиха да спят.

Верен е Господ, Който изпраща тръбачите Си да събудят Църквата.

Исус ни казва да бдим, защото в час, когато не мислим, Той иде. Исус

ни предупреждава да държим очите си отворени, защото крадци могат да

ни подкопаят къщата. сърцето на Църквата е будно, тоест, в нея Божията

Благодат не е престанала да действа, но тя спи, защото нейните духовни

водачи не са си отворили очите за новото движение на Святия Дух.
208 (Песен на песните 5:2-7)
209 (Матея 25:5)
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Сигурни в избрания си път и надеждното си русло нейните духовници не

смятат да се разделят с традициите, догмите, каноните и доктрините, които

добре за усвоили за служенията си. Но Исус идва! Той хлопа на вратата и

казва:

“Отвори Ми, Църкво Моя! Отвори Ми, защото главата Ми е

пълна с роса!...”

“Каква е тази роса?” - питат сънливи пастори и успокоително добавят:

“Това не се отнася за нашето служение. Ние сме будни...”

Но Гласът на Исус е категоричен:

“Отвори Ми, Църкво Моя, защото главата Ми е пълна с роса!

Отвори Ми, защото в Словото Си съм казал думи за Моите избрани,

за Моята свещена роса:

“В деня, когато събереш Силата Си, Твоите люде ще представят

себе си доброволно, в свята премяна; Твоите млади ще дойдат при

Тебе, като росата из утробата на зората...” 210

Но Църквата се страхува да отвори на Господа. Векове наред тя е била

в старото си русло. Тя просто си е създала традиция да спи. Тя е съблякла

от себе си ранно Апостолската ревност и на нейно място е поставила легло

с удобна възглавница и одеяло:

“Съблякох дрехата си, - как да я облека? Умих нозете си, - как

да ги окалям?...”

Вече започва да се забелязва страхът, който някои утвърдени и приети

от света християнски формации изпитват при факта, че на духовния

небосклон заблестяват нови служения. Сериозно разтревожени теолози и

водачи надигат глас срещу онези, които са отворили вратата на Исус и са

влезли в последното движение на Святия Дух. Уплашени лидери тръбят:

“Не тръгвайте в това движение! Ще си навлечете непростими грехове,

ще си окаляте нозете. (“Умих нозете си, как да ги окалям?”...) Това е

игра с огъня! Спрете се веднага! Какви са тези атакуващи църкви? Защо е

тази войнственост? Мир, мир, мир е нужен на Църквата! Спокойствие и

гаранции, че светът няма да ни безпокои...”

210 (Псалом 110:3)
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А религиозните демони самодоволно протриват ръце, уверени във

вековните си завоевания.

“Атакуващи служения! - ужас! Това не е било никога! Това не е

доктринално! Това няма теологическа подкрепа!” - мълвят многогодишни

пастори с висши образования и гланцирани дипломи в кожените си

куфарчета. Но действието на Божията десница е категорично. И Святият

Дух показва, че има нещо много по-велико и жизнеутвърждаващо, по-

силно и победоносно от плавката смирна по ръцете на Църквата, тоест,

всички онези тежки и обременяващи ритуали, характерни за църковната

традиция. И това по-велико, по-силно и категорично действие на Духа, е

изливането на Небесни мантии, тоест, такива велики помазания, каквито

Всемогъщият е изливал върху личностите, записани в Свещеното Писание!

Естествено е в по-будните и прозорливи читатели да възникне въпросът:

Има ли мантията, като акт на Святия Дух, библейско потвърждение?

Ясно е, че такова потвърждение има, защото иначе Църквата не би

казала думите от цитата, а именно:

“Пазачите на стените ми отнеха мантията...”

Все пак, за да стане напълно ясно това действие на Святия Дух, нека

прочетем какви думи благовести Архангел Гавриил на свещеника Захарий:

“Не бой се, Захари, защото твоята молитва е чута, и жена ти

Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Йоан. Той ще ти бъде

за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото рождение.

Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да

пие; и ще се изпълни със Святия Дух още от зачатието си. И ще

обърне мнозина от израилтяните към Господа техния Бог. Той ще

предиде пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне

сърцата на бащите към чедата, и непокорните към мъдростта на

праведните, да приготви за Господа благоразположен народ...” 211

Виждаме, че първият в Новия Завет, върху когото е дошло Божието

благоволение да бъде облечен в мантия, е Йоан Кръстител. Той облече

мантията на пророк Илия, тоест:

Имаше в духа си силата и призванието на великия Божий пророк!

211 (Лука 1:13-17)
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Сам Исус видя в служението на Предтечата не някой друг, но Илия. И

за онези, които помнеха Господното обещание от “Книгата на пророк

Малахия”, четвърта глава, пети стих, Той каза:

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

дойде...” 212

Това знание е дълбоко, но е нужно на всеки християнин, за да бъде

насърчен. Зная, че в много сърца ще се роди въпросът:

Какво трябва да сторя, за да получа мантия от Бога?

Преди всичко, знай, че изливането на мантии е в последното движение

на Святия Дух. Ето защо, ако искаш мантия, ти трябва да оставиш всички

религиозни, традиционни и човешки поучения, за да преоткриеш Исус в

живота си. Не да Го откриеш, защото Той се е открил на всички ни, но да

Го преоткриеш. Не да бъдеш в Него, но да се научиш да пребъдваш, тоест:

Да отиваш от Сила в Сила и от Слава в Слава!

А сега помисли върху думите на спящата църква:

“Пазачите на стените ми отнеха мантията!”

Искаш ли мантия?

Тогава се приготви да бъдеш пазач на стените на Божия Храм. Защото

всеки, който има призвание от Бога да пази стените на Църквата, ще

получи мантия от Святия Дух. А да пазиш стените не е нещо друго, но:

Пълен с Божието Слово да станеш стожер на Истината и да не допуснеш

нито за миг никакво светско, никакво религиозно и заблудително влияние

в Храма на Живия Бог!

Винаги, когато пред Христовата Църква са възниквали кризисни периоди

и дяволът застрашително е притискал живата вяра, Бог е благославял по

лицето на земята отделни личности, като ги е обличал с мантии и с вярата

си и силата си тези хора са възвръщали стоицизма и чистотата на

Христовите последователи.

Не беше ли върху Мартин Лутер мантията на Моисей? Не направи ли

той изход на Църквата от религиозния дух на дявола? Не направи ли

ревизия на Свещеното Писание, за да премахне от него всички притурени

заблуди?

212 (Матея 11:14)
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Не дойде ли върху Смит Уигълзуърд мантията на Апостол Павел? Не

стана ли той най-големият съживител на Църквата в този последен век?

Ако отворим очите си, ние наистина ще видим действието на Божията

десница.

Настоящата съвременност е по-тежка от когато и да било. По лицето

на земята са плъзнали хиляди секти и отровни учения. Лъжехристи и

лъжепророци получават от светските властници картбланш за своите тъмни

афери и лъжеблаговестия. Съвременните пророци на Ваал - от Ню-Еидж

лидерите до кришнарите, от бахайците до сциентолозите и теософите,

шестват навсякъде и завличат в мрежите си хиляди души. На тази сатанинска

тактика и лукавство има само един достоен противовес - Църквата Христова,

облечена със Светлината на Всемогъщия Бог Исус Христос. Мантиите, с

които Бог ще облече онези, които ги усвоят, ще бъдат невероятна огнена

стихия, която ще издуха от човечеството ескадрилите на Луцифер и ще

изпепели духовните им кули. Така, както някога пророк Илия победи с

вярата си четиристотин и петдесет пророци на Ваала, така и днес само от

един пророк на Исус Христос ще бъдат заплашвани хиляди дяволски слуги.

Но за да стане всичко това Църквата трябва да отвори на Господа, тоест:

Да се покори на Божията Воля, която в това последно време ще бъде

изцяло изявявана само от избрани и предузнати от Исус човеци - росата, с

която е пълна Главата на Исус, младите хора в Свята премяна, за които

говори пророческият сто и десети псалом!

Много църквички ще бъдат смутени, когато Исус провре ръката Си

през дупката на вратата, тоест, когато Бог изобличи и смути дезертиралите

духовници, като покаже благоволение, огън и мощ именно върху онези,

които навлязат в духовния Му прилив, в заключителното движение на

Святия Му Дух. Тогава смутилите се и изобличените ще възприемат рязък

обрат в поведението си. “Е, да отворим вратата! - ще кажат те - Нека дойде

и при нас тази интересна доктрина, нека я видим, нека я опитаме...”

Колко от нас могат да съпоставят тази реакция с притчата на Исус за

Младоженеца и девиците? Спомняте ли си, че онези, които нямаха масло в

светилниците си, поискаха от имащите? Но как им отговориха имащите:

“Отидете при търговците и си купете!”
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Тоест: Научете се да плащате цената за Божието съживление, защото

то няма да дойде в църкви, които не са платили цената!

Но Исус вече ще се е оттеглил, ще Си е отишъл. Тези, които е

трябвало да чуят Гласа Му, са били глухи и заспали. Те са безвъзвратно

закъснели! Сънотворните капки на религията, на страха от света и дявола,

са действали с пълна сила. И в ден и час, когато Исус е хлопал, са били в

тежка просъница и са сънували, че с многото библейски училища и празна

теология вършат Божията Воля... Нещо повече - хвърляли са укори и

критики срещу Божията роса, срещу избраните и предузнатите, които не

духовни семинарии и университети, не конференции и сесии, а Сам

Святият Дух е събудил, призовал и екипирал. Незнаейки какво да кажат

или как да се оправдаят, много църковни лидери ще извикат:

“Душата ми отслабваше, когато ми говореше...” 213

Но именно това е било Божията Воля:

Да отслабнат душевните служения, защото истинските поклонници на

Отца винаги са се кланяли Нему в Дух и Истина, а не с душевна набожност

и зазубрена теология! Бог благоволи върху онези, които не се облягат на

ума си и теологическото си образование, а на Святия Дух!

Дезертиралите църквички ще бъдат в наистина незавидно положение,

защото върху тях ще се стовари сатанинската ярост и сами те не ще

разпознаят човека-Антихрист като въплъщение на Злото, защото ще станат

част от неговия духовен спектър, от зловонния му труп (духовен антипод

на живото Христово Тяло и място, където ще се съберат орлите на Божието

възмездие - б.а.) Дяволът няма да има сила срещу Божията роса, но само

срещу онези, които се окажат далеч от приливната вълна на Святия Дух и

Неговата Небесна протекция.

“Затова веселете се небеса, и вие, които живеете в тях. Но

горко на вас земьо и море, защото дяволът слезе у вас много

разярен, понеже знае, че му остава малко време...” 214

Духовните реалности днес са точно такива и ние добре трябва да се

съобразим с тях. Защото само преди сто години такъв кошмар по земята не

е съществувал.
213 (Песен на песните 5:6)
214 (Откровение 12:12)
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Но днес той е факт!

Факт са порнографията и проституцията, (сложете тук и духовната)

СПИН (сложете тук и духовния, който напълно обяснява защо много църкви

търпят друг дух, друго благовестие, друг “Исус”) и хомосексуализмът,

разрушителните въздействия на хевиметъла, наркоманията, престъпността,

изблиците на религиозен фанатизъм, глобалните екологични и политически

проблеми. Бог вижда всичко това и Неговата Църква трябва да измъкне от

челюстите на разрухата и унищожението милиони души. Всички действия и

плодове на тъмнината трябва да бъдат прекратени със Силата, която Бог

ни дава от Небето. Незавидно и тъжно е да кажеш:

“Пазачите на стените ми отнеха мантията!”

Радостно, възторжено и достойно е да възкликнеш:

“Исусе, аз представям себе си на Тебе, доброволно, в свята премяна!

Исусе, нека бъда от росата, с която е пълна главата Ти! Исусе, нека

утробата на зората роди моето служение за Твоето Царство! Исусе, дай ми

Силата Си, за да победя страха от дявола и ме очисти съвършено, ако

някъде падна и се изкалям! Твой съм, Исусе! Дай ми от Своите мантии!”

Днес е време, когато превъзходната мъдрост чука на вратата ни,

когато Бог е застанал с ангелите Си по улиците и площадите, в парковете

и магазините. Време за източване палечниците на ножове и сърповете на

копия, за да ги забием в сърцето на Злото! Исус е близо до вратите на

сърцата ни! Той иска да размножи Своята Личност в света и ще го стори!

В това последно движение Бог ще ликвидира религиозните демони в

Църквата и ще измете страха от всяко покорило Му се човешко сърце,

защото религиозният контрол е онази тежка верига в нозете на Христовото

Тяло, която трябва да бъде строшена и поставена под нозете Му!

Защото можем и трябва да се научим на това:

Да живеем в Евангелието и личният ни живот да стане евангелие!

Апостол Павел казва:

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

живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с
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вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си

за мене...” 215

Ако зад тези думи стоят делата ни, ако светът е разпнат за нас и ние

сме умрели за страстите и похотите му, ако сме мъртви за греха и живи за

правдата - то несъмнено нашият живот е станал Евангелие, понеже Исус

живее в нас и действа чрез нас според Волята Си.

Нека съдбите на всички християни по отделно станат съдба на Исус,

Който пребъдва в тях! Тогава на дявола и демоните му тази планета ще се

стори твърде, твърде тясна!

Бог иска да си вземем онова, което е наше, онова, за което Исус умря

и плати цена на Голготския Кръст!

Вярвам, че истините в тези разсъждения, в тази най-важна беседа, ще

отворят сърцата ви широко! Вярвам, че всички истински християни ще се

намерят навременно в Духа, като Божия Роса върху лицето на земята.

Исус Христос ни зове на това!

Амин и Амин!

215 (Галатяни 2:20)
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ПЕТНАДЕСЕТА БЕСЕДА: “ИДЕТЕ, ПРОЧЕЕ И КРЪЩАВАЙТЕ...”

Аз не познавам друго по-силно проявление на Христовата Любов от

това да съсипваш делата на дявола с благовестието за Исус. Няма по-силна

Любов от тази, която е жертвоготовна за ближния. Исус ни казва главното:

“Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си

за приятелите си...” 216

Но някога, когато бяхме мъртви в престъпленията си и греховете си,

ние не живеехме. Съществувахме, но не живеехме, защото Животът в

своята истинска и дълбока същност е пълноценна връзка и общение с

Онзи, Който го е дал! Докато съществувахме в света, греховете ни бяха

отлъчили от животворящия Дух на Отца. Когато повярвахме в Исус, Бог ни

новороди със Святия Дух, за да преминем от смъртта към Живота. Този

Живот, който ни бе даден даром, за който Исус проля кръвта Си, този

Живот Божия Син иска да дадем за приятелите си. Животът, който имам

пред очите на Създателя си, е:

Неговият Благодатен Дух в сърцето ми!

Няма по-голяма Любов от тази:

Да работя така, да се моля така, да воювам така, щото Святият Дух да

съживи и запали сърцата на моите приятели. Когато, изпълнени с Духа,

събаряме крепостите на дявола, тоест, неверието, идолопоклонството и

окултизма - и като цяло - отчаянието и тъмнината, дошли към сърцата на

нашите ближни, тогава изпълняваме Завета на Господ Исус Христос:

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

Името на Отца и Сина и Святия Дух...” 217

Ако нашата любов победи злия и лукав дявол, който е превзел сърцето

на невярващия човек, ако нашите думи попаднат на хубава почва, (а те

биха попаднали, ако Духът говори и действа чрез нас), ако нашите

ходатайствени молитви правят така, че Божията Благодат напоява сърцата

на ближните ни, то непременно този човек, комуто е благовестено, ще

216 (Йоан 15:13)
217 (Матея 28:19)
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отвори вратата на живота си за Исус. Тогава сме изпълнили длъжността си

пред Всевишния - да кръщаваме в Неговото Триединство.

Като враг на всичко истинско и Свято, дяволът е атакувал и смисъла

на кръщението, като го е превърнал в традиция, лишена от всякакъв

духовен смисъл. Потапянето в котел с вода на едно бебе, лишено все още

от ум и собствена позиция, както и дежурния къс хартия, показващ

принадлежността му към православната религия, не е кръщение със

Святия Дух, а само един езически спектакъл, достатъчно коварен, за да

успокои и приспи съвестта на човека, че е извършил онова, което иска

Исус. В тази връзка обичам да давам един пример:

Нищо не ви гарантира, че ако кръстите детето си Наполеон, то ще

стане велик пълководец. То наистина ще носи името си, но ще бъде далеч

от силата и призванието на това име. Така и онези, които имат православно

кръщение, ще си носят званието “християнин”, но ще бъдат отречени от

силата му. Нещо повече - с такова “кръщение” родителите на детето

доброволно запечатват потомството си със съдба от религиозния дух на

дявола. Те не са питали детето си иска или не подобна съдба и кръщение,

но са действали под напора на религиозни чувства и длъжност към

традицията. Моите майка и баща също са ми правили православно кръщение.

И аз също имам кръщелно свидетелство. Но когато Исус ми протегна ръка,

за да ме спаси и аз се огледах в Истината на Неговото Слово, то бях

ужасен от покварата на греха, който бе живял в мен.

Защо това кръщелно свидетелство не бе ми помогнало?

Защо Бог не беше го зачел?

Отговорът е:

Защото беше лъжа! Защото беше печат от началствата и властите на

нечестието върху моя дух!

Затова ви моля да запомните:

Кръщаването не е словесна декларация, не е документ с подписи на

попове и печати на митрополии! Кръщаването е действие на пречиста любов

към нашите ближни и духовен акт на самия покръстен, който дълбоко в

сърцето си приема Спасението чрез вяра в Силата на Евангелието!

Вяра в Господ Исус Христос!
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Ние трябва да имаме вярност към Духа на Благодатта и покорно да се

вслушваме в Неговите заповеди. Спасението на човешката душа е резултат

на упорита и трудна борба. Често пъти е нужно с голямо дълготърпение и

Любов, с надежда и упование във Всемогъщия Отец да спечелим ближния

си. Ако нашата цел е да направим Евангелието достъпно и спасително за

всичките човеци, при които ни изпрати Бог, то пътят на нозете ни ще бъде

подпечатан с чудеса и знамения на Всевишния, защото:

Една спасена човешка душа в Божиите очи има по-голяма стойност от

цялата Вселена!

Божията ревност за Спасението на всеки човек е нашата най-чудесна

гаранция за помазанието, което Бог ще излее свише, за да пребъдваме ние

в Него и Той в нас. Нека знаем, че няма хора, недостойни за Божието

Спасение, защото сърцата на всички човеци са Божие дело. В човешките

сърца Бог е положил законите Си и когато ние кръщаваме в Името на Отца,

Сина и Святия Дух, то насочваме Божий лъч, който да задвижи чрез

Съвършена Благодат житейския път на човека. Знаейки тези истини,

винаги можем да се предпазим от отчаяние и песимизъм, от сатанински

внушения и лъжи. Дяволът ще издига бариери пред нашата мисия, ще ни

внушава, че пред очите ни стоят житни класове със стоманени стебла,

които не е възможно да бъдат пожънати. Длъжни сме да му покажем, че

няма стебла, които да устоят пред острия сърп на Божията жетва, пред

Силата и Огъня на Святия Дух, пред Истината и Любовта.

Когато четете тези последни редове, знайте, че всички истини, записани

в тази книга, са стълбички в познаването на Исус Христос и усвояването на

Божията Воля. Свещеното Писание е необятен океан от Богооткровения.

Исус ни учи, че от онова, което препълва сърцето, говорят устата. Така и

Библията се явява като известена пълнота на Божието сърце. Защото от

онова, което е препълвало Сърцето на Небесния Отец, са говорили

Неговите уста чрез пророците, Апостолите и евангелистите. Божието Сърце

винаги е било препълнено с Любов към човеците и омраза към Сатана и

неговите демони. Имайки общение с Библията, тоест, с пълнотата на

Божието Сърце, ние се осветляваме и придобиваме ум Христов и душа

Христова.
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В настоящата втора част от книгата разгледах някои най-важни истини

за Църквата на Живия Бог и нейното общение със Святия Дух. Като желая

искрено да бъдете благословени и насърчени от Бога, ви казвам, че ако

сте открили своето призвание в страниците на тази книга и го поискате от

Исус с цялото си сърце, Той непременно ще ви го даде и ще ви утвърди в

него.

Записаните тук неща не са плод на писателска воля или теологическа

закваска на аналитичен ум. Те се изляха върху белия лист директно от

Святия Дух, Който, вярвам и зная, със сигурност ще потвърди това в

сърцата ви.

Преди да затворите тази страница и тръгнете да четете послеслова, ви

моля усърдно да се помолите на Исус, за да подреди откровенията,

записани в тези беседи, като духовен дом в сърцата ви.

Дом за Силата и Огъня на Святия Дух!

Аз няма да пиша с каква молитва да се обърнете към Исус. Нека

Святият Дух вложи в сърцата ви нужните думи, с които да се помолите на

Помазаника и разкриете пред Него вашите искрени желания и надежди.

Убеден съм, че Небесният Отец, слушайки Личното ходатайство на

Господ Исус Христос, ще отвори още по-широко духовните ви очи, за да

бъдете трезвени, просветени, мъдри, благочестиви, дързостни, силни и

изобилно благословени във вашия живот на вяра, надежда и Любов.

Господ е наша Сила!

Той иде скоро за Своите Си!

Амин и Амин!
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ИСУС Е В ТЕБ!

В края на тази книга аз вярвам, че Бог е докоснал сърцата ви и

Неговото Слово ви е станало още по-желателно и скъпо. Дълбочините и

прозренията не свършват с тази книга. Те тепърва ще се откриват пред

духовните ни очи, за да ни завладеят изцяло и направят вярата ни в Исус

силна и победоносна.

Исус е в теб! Тези думи не се нуждаят от анализ. Достатъчно е да

протегнем ръце към Небесния ни Баща, да отворим сърцата си за Духа Му.

И Исус заживява в нас. ден след ден, седмица след седмица, месец след

месец Неговото Слово като огън изгаря старото ни естество и ни прави

Божии синове и дъщери. Гъстата мъгла пред духовния ни поглед се разсейва,

за да блесне ослепителната Светлина на Спасението и Изкуплението.

Исус е в теб! Той подготвя нозете ти за стръмния път към Вечността.

Той подготвя сърцето ти, за да издържиш и победиш в духовната битка с

дявола. Да облечеш духа си с небесния светъл висон, с делата на Любовта

и благовестието.

Исус е в теб! Той протяга ръка, за да те води в чудните области на

Духа, в Славата и красотата, в неизчерпаемите извори на Живота, в

Небесния Сион, в Царството на радостта и хармонията.

Исус е в теб! Той влезе в сърцето ти, за да ти каже, че Небето и

земята са едно, че Проломът, направен от Неговата жертва на Голгота, е

отворил завинаги вратите към Едем, където милиони тържествуващи

ангели и човешки души се радват на всяко Спасение за всеки човек.

Исус е в теб! Той влезе в сърцето ти, за да ти даде непоклатимо

убеждение и самочувствие на Божий син, на царски свещеник в този свят,

владеещ над всичките си врагове и обстоятелства, облечен с Любовта на

Отца и хванал здраво Меча на Духа - Божието Слово.

Исус е в теб! Той влезе в сърцето ти, за да ти каже, че с Него си

обречен на вечно щастие и радост, за да те насърчи, че с този земен път

Животът не приключва. Той тепърва предстои да се яви - нежен и очакван,

вечен и изстрадан, събрал сълзите, копненията и молитвите на всички

Божии чеда.
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Исус е в теб! Той влезе в сърцето ти, за да направи Любовта ти към

ближните мост, по който Той да влиза и в други сърца! За да ти докаже, че

Смисъла на Живота притежава оня, които с радост и братолюбие го

раздава на всичките човеци.

Исус е в теб! Той влезе в сърцето ти, за да бъдат твоите вяра и

надежда в Истината! Бъди завинаги щастлив в Святото Му присъствие!

Бог да те благослови!

Амин и Амин!

Авторът
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