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След като я прочете обаче, разбираше по-добре от
преди, че не е луд. Фактът, че си в малцинство,
дори че си сам, не означава, че си луд. Има истина,
а има и неистина, и ако се придържаш към
истината, дори когато си сам срещу целия свят,
ти не си луд.
Джордж Оруел
1984 (Превод: Лидия Божилова, 1989)

П

овечето хора, които отделят време и енергия за
написването на книга, се надяват да се харесат на
възможно най-голяма аудитория. Независимо дали
целта е продажба, или спечелване на слава, се обмисля броят на
читателите, които темата вероятно ще привлече. Към това
се добавят разходите за издаването на книга на частно и
обичайното желание да се продаде достатъчен брой
екземпляри, за да се покрият направените разходи или да се
реализира печалба, и може да се очаква авторът да избере тема
с малко или никакво противоречие.
Защо тогава бихме избрали за първата си книга тема, която
така разделя църквите, деноминациите и семействата? Защо
първото ни начинание в сферата на печатното служение би се
занимавало с проблем, по който има толкова много пререкания
и разпалени спорове?
Причината всъщност е съвсем проста. Искрено искаме да
помогнем на онези, които нямат желание да доказват нищо на
едната или другата страна, а просто искат да знаят и
разберат библейската истина относно могъщите дела,
чудесата и знаменията.

Налични са много произведения на харизматични автори,
които целят да докажат, че конкретните дарове на Духа,
идентифицирани в Библията като дарби-знамения, са
предназначени и за днешно време. Те обикновено се опират на
преживяванията на автора, които той се опитва да обоснове
с писанията.
От другата страна на дебата относно дарбите-знамения са
онези, които пишат антихаризматични трактати за
читатели, които също са антихаризматици. От тона и стила
на тези писания става ясно, че авторът няма намерение да
назидава харизматика, а има за цел да забавлява тези, които
споделят неговата позиция.
Нашето желание при съставянето на тези шест глави беше
да изследваме Писанията и да представим цялостно и
безпристрастно проучване на ключовите елементи на
харизматичното движение. В двете глави за дарбата на
езиците ще разгледаме всяка библейска препратка към тази
дарба и нейното използване и ще обсъдим всяка в нейния
контекст. В главата за болестта и изцелението ще разгледаме
всички причини за физическо страдание, записани в Божието
слово.
В главите за сравнително новия феномен на поваляне от духа
и главата, която обобщава даването на дарби-знамения от
Бога, в тяхното време, ще разгледаме някои ужасни
недоразумения по много директен начин. Няма да преминем към
изпълнено с омраза обиждане или оскърбяване на онези, които
все още не са разбрали цялостното учение на Божието слово.
Най-сериозният проблем на това поколение, което живее в
последните времена, не е използването на дарби,
злоупотребата с дарби или липсата на дарби. Най-сериозният
проблем е жалкото непознаване на Божието слово.
Обикновеният член на църквата, спасен или неспасен, не знае

достатъчно за Библията, за да различи правилното от
грешното по какъвто и да е въпрос - относно учение или
практика. Колкото и жестоко да звучи това, то не е критика,
а опит за помощ.
Днес проповедниците използват Божието слово като книгаизточник, от която могат да се намерят текстове на
проповеди. Те не учат хората си на Писанията. Днешните
служители са майстори в намирането на пасажи в Библията, с
които да докажат своята теза, като избягват всяка част от
Словото, която може да противоречи на тяхната доктринална
позиция. В резултат на това църквата престана да
функционира като място, където вярващите се събират, за да
бъдат назидавани. По-скоро се е превърнала в място за
благонравно и понякога християнско забавление. Колкото подобро шоу, толкова повече пари. Докато някои може да жалеят
поради липсата на едновремешното проповядване, повечето
са приели небиблейските философии и социалните проблеми
като подходящи теми за амвона.
Липсата на акцент върху Божието слово от църковните
служители е довела до почти пълно пренебрегване на Библията
от средностатистическия член на църквата. Някои използват
Библията като талисман, като я държат отворена на таблото
на колата, за да отблъсне пияните шофьори. Някои я използват
като свещена Уиджа дъска (спиритическа дъска), като
затварят очи, отварят книгата и посочват „стих на деня“.
Някои имат красива Библия, която винаги носят в църквата за
този доказателствен текст, който служителят чете преди
своята проповед. Тези Библии имат прекрасно покритие и
блестящи ръбове дори след многогодишни неделно-сутрешни
посещения в църквата. Ако бъде попитан, църковният член ще
нарече
Библията
най-важната
книга,
но
нейното
пренебрегване показва каква е истината.

Но има и такива, които действително изучават Библията. Те
се разделят на три лагера.
В лагер А са онези, които вече са решили в какво вярват и
преравят страниците на Божието слово, за да намерят
някакъв пасаж или стих (дори част от стих би била
достатъчна), за да подкрепят своята предварително
определена позиция. Те могат дори да бъдат толкова набожни
в своите проучвания, че да се почувстват принудени да
пренапишат части от Библията или да редактират
неприемливи стихове, за да са сигурни, че могат да „ти го
покажат в Библията“. Това често са добри хора, които обичат
Господа. Всъщност, единственото нещо, което наистина
обичат повече от Господ, е своето мнение. Колко са щастливи,
когато открият, че Сам Бог всъщност е вложил нещо в
Библията, за да обосноват своята гледна точка. Каквото и да
правиш, никога не противоречи на някого от лагер А, защото
той знае в какво вярва и може да ти покаже стих, за да го
докаже.
В лагер Б са онези, които прекарват дълги часове в изучаване
на Библията, търсейки стихове и пасажи (дори част от стих
би била достатъчна), за да ги използват в спорове с тези от
лагер А. Тяхното изследване на Писанията е мотивирано от
желанието им да посочат грешките и пропуските на лагер А.
Най-голямата радост в живота на един от тези изучаващи
Библията е посещение на някой член на секта или добър спор по
време на вечеря с някакъв далечен братовчед. Всъщност те
познават Библията толкова добре, че са минали години,
откакто се е случило да бъдат разочаровани, че са прекарали
цяла проповед в църквата, без да могат да открият някаква
спорна точка. Ами, те дори имат стих или два, за да подкрепят
своето търсене на грешки у другите. Каквото и да правиш,
никога не се съгласявай с някой от лагер Б, защото той може да
ти покаже къде грешиш и има стих, с който да го докаже.

Когато вземем по-голямата част от хората на този свят,
които не се наричат християни и не се преструват, и добавим
към това число всички формални християни, които не изучават
Библията, след това добавим и всички тези изучаващи
Библията от лагер А и лагер Б, остава едно ужасно нищожно
малцинство. Това са верните малцина от лагер В.
В лагер В са онези, които може твърдо да държат на своите
убеждения и вярвания, но са готови да ги променят за миг, ако
научат от Божието слово, че са грешали. Те са научили много
от Библията за грешките и фалшивите доктрини и биха се
радвали да дадат наставления на друг, който е в грешка. Те не
злорадстват над неразбирането на някого, нито мразят и
презират онези, които се различават от тях. В лагер В са тези,
които обичат Господа и обичат Библията, защото това е
Господното слово. Те желаят преди всичко Бог да им покаже от
Библията как могат да живеят, за да Му угодят във всичко,
което говорят и вършат. Каквото и да правиш, никога не
противоречи на някого от лагер В, защото той е дошъл с
библейската истина и с любов към твоята душа и ще ти бъде
истински приятел в този зъл свят.
В лагер А има такива, които ще прочетат тази книга и ще я
презрат, защото вече са решили да вярват на нещо поразлично от библейския факт. Има такива от лагер Б, които
ще прочетат тази книга и ще ѝ се насладят, защото това ще
им даде още няколко „бомби”, които да хвърлят върху
враговете си от лагер А. Но тази книга е написана за тези в
лагер В.
Материалът в главите е взет от проповеди или
радиопрограми. Тъй като посланията са се състояли в
интервал от няколко години и са събрани заедно за целите на
тази книга, може да има припокриване на материал от глава в
глава.

И сега ви казвам, оттеглете се от тези хора и ги
оставете, защото, ако това намерение или това дело е
от хора, ще се развали;но ако е от Бога, няма да можете
да го развалите. Пазете се да не би да се намерите и
богопротивници.

В

фарисей на име Гамалиил

тази глава ще отделим време, за да разгледаме всяко
позоваване на „говоренето на езици“ в книгата Деяния. В
следващата глава ще разгледаме всички други библейски
препратки към тази дарба. Термините непознати езици,
незнайни езици, други езици и разни езици ще бъдат
внимателно изследвани.
Бързо откриваме, че езиците са тема на много дискусии във
всяка деноминационна общност в съвременния религиозен
свят. Тази тема е източник на голямо объркване за едни и от
голямо значение за други. Някои хора основават целия си
християнски живот и преживявания върху този въпрос, докато
други като че ли хвърлят цялата си енергия в борба срещу това
явление.
Ще вземем Библията и ще видим какво има да каже Божието
слово за езиците. Няма да споменаваме това, което се
преподава от консерватори или фундаменталисти, нито ще
отделим
време
за
ученията
на
харизматиците,
петдесятниците или която и да е друга група, която набляга на
употребата на говоренето на езици.
Има хора, които казват, че всички подобни дейности са чисто
сатанински, и други, които смятат, че всичко направено в

името на Бога е угодно Нему. Целта ни е да намерим солидната
средна позиция, изложена в Писанията.
Това е може би вторият най-емоционален и противоречив
въпрос в християнството днес (на първо място е въпросът за
авторитета на Божието слово). Както апостол Павел, ние
вярваме във всичко, написано в закона и пророците, и че цялото
Писание е боговдъхновено. Както Петър, ние вярваме, че
Божието слово е нетленно. Както Давид, ние вярваме, че
Божието слово е съхранено до съвършенство и е възвеличено
над името Господне. Както Господ Исус Христос, ние вярваме,
че книгата, която имаме в ръцете си, е лишена от грешки и не
се нуждае от корекции или изменения. Исус Христос е живял
близо 2000 години след времето, когато оригиналните
ръкописи на Писанията на Мойсей са изчезнали от лицето на
земята. И все пак той нито веднъж не поправи текста, който
имаше в ръцете си, нито пък предположи, че е осквернен. По
подобен начин, докато следваме стъпките на нашия Господ
около 2000 години след написването на оригиналните ръкописи
на Новия Завет, няма да губим време, за да коригираме или да
поставяме под съмнение текста на Божието слово.
В това изследване ще взимаме всеки библейски пасаж, който
говори за езици, в последователността, в която се намира.
Няма да прескачаме от стих на стих, за да караме Писанията
да подкрепят нашите вярвания. Всеки пасаж ще бъде разгледан
в контекст, в най-простия си смисъл
На първо място има някои основи, които трябва да бъдат
положени. В самата Библия има две основни правила за
изучаване на Библията:
1. А ние получихме не духа на света, а Духа, който е от
Бога, за да познаем това, което Бог ни е подарил; за
което също и говорим - не с думи, научени от човешка
мъдрост, а с думи, научени от Духа, като

ИЗЯСНЯВАМЕ ДУХОВНОТО С ДУХОВНО (1 Коринтяни
2:12-13).
2. Старай се да се предоставиш на Бога одобрен
работник, който няма от какво да се срамува, като
излагаш право словото на истината (2 Тимотей 2:15).
Тези две писания ясно показват, че не можем да премахнем
никой библейски стих от околния контекст и че трябва да го
сравним внимателно с другите Божии думи, както и че Бог е
поставил разделителни линии в Своето Слово, за да отбележи
тези времеви периоди, в които се отнася към хората по един
начин, от онези, в които Той се отнася към тях по съвсем друг
начин. За всеки, който днес гледа към лаодикийската църква, е
ясно, че всяко лъжеучение и всяко неразбиране на Писанията в
света е резултат от едно от две неща:
1. ЛИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Това е човек, който тълкува
Писанията (вместо да ги преподава) въз основа на своя
опит или чувства или въз основа на обучението, което
е получил от семинарията или деноминацията си.
2. ИСТИНА НЕ НА МЯСТО: Това е човек, който излага
истинска библейска истина, но се опитва да приложи
тази истина спрямо хора, за които тя никога не е била
предназначена. Например, Евреи 11 ни казва, че Ной и
дома му са били спасени, защото са построили ковчег,
докато на филипянина тъмничар в Деяния 16 е казано, че
той и домът му ще бъдат спасени, ако повярват в
Господ Исус Христос. Ако някой преподава, че
построяването на ковчег едно време е било библейско
средство за спасение на човек и дома му, това би било
истина. Ако днес този човек каже на теб и на мен, че
трябва да построим ковчег, за да се спасим, това би
било ИСТИНА, която е за друго време, което, разбира се,
я прави заблуда.

Сега нека разгледаме тези точки във връзка с въпроса за
езиците. В Матей 11:13 Библията гласи, че законът и
пророците са били до Йоан (Кръстител). И така, Йоан
Кръстител бележи преход. Йоан идва и в Марк 1:4 проповядва
Покайте се и се кръстете за опрощаване на греховете. Исус
казва в Марк 1:15: Покайте се и повярвайте в Евангелието.
Откриваме, че през цялото си служение, Йоан е проповядвал
покаяние и кръщение за опрощаване на греховете. Тази
традиция продължава чрез служението на Исус Христос, който
взима старозаветния закон и разяснява предписанията му. Той
излиза извън строгото дословно значение на думите и
призовава хората да надминат цитирането на закона, да
надминат буквата на закона и да живеят според живота и духа
на закона.
Например,
законът
забранява
извършването
на
прелюбодейство. Исус доразвива това и учи, че похотливите
погледи представляват прелюбодейство, тъй като грехът е
проблем на сърцето. Колко често казва нашият Господ, Чули
сте, че е било казано... А пък Аз ви казвам.
Виждаме, че законът и пророците са били валидни до Йоан.
Неговото служение е да подготви пътя за Месията, царя на
евреите. Когато Христос Исус, Месията, идва, Той посочва
Себе Си като изпълнението на закона. След като изпълнява
закона, Исус отива на кръста, умира, бива погребан и
възкръсва.
След възкресението на Христос, в първите седем глави от
Деяния откриваме, че вярващите продължават да
проповядват на евреите, преди да бъдат разпратени да
предадат благата вест на езичниците. Посланието за
смъртта, погребението и възкресението на Исус Христос
започва да се проповядва на Израел. Прочети внимателно
изявленията и проповедите на апостолите в Деяния 2-7 и това
напълно ще се изясни. Преди Деяния 8 никой не е проповядвал,

че човек може да бъде спасен единствено чрез заслугите на
завършеното дело на Господ Исус Христос. Въпреки че никой
никога не е идвал при Бащата, освен чрез Исус Христос, това
не се разбира ясно преди Неговото възкресение (1 Петър 1:1012). Когато етиопският евнух бива наставен в книгата на Исая
от Филип, ние откриваме един езичник, който се спасява чрез
проповядване на смъртта, погребението и възкресението на
Исус Христос (Исая 53). Той бива спасен по благодат чрез вяра
и по-късно бива кръстен. От този момент нататък хората,
които са проповядвали благата вест първо на евреина,
започват да я носят до краищата на земята.
Савел от Тарс се спасява, като повярва в Господ Исус Христос
(Деяния 9) и е призован да бъде апостол на езичниците (Римляни
11:13). Неговото евангелско послание, намиращо се в 1
Коринтяни 15, е смъртта, погребението и възкресението на
Исус Христос, според Писанията. Тези велики евангелски
истини за страдащия Спасител, платил за греховете на света
със собствената си скъпоценна кръв, се срещат в
старозаветните писания, но преди апостол Павел да се спаси,
те са били скрити от сърцата и умовете на хората. Когато
Павел пише на Христовото тяло в Колосяни 1, той казва, че
евангелското послание за спасение чрез благодат и раждане в
Божията църква и тялото на Христос е ...тайната, която е
била скрита от векове и от поколения, а сега беше открита
на Неговите светии (Колосяни 1:26). Спасението на душата
чрез вяра в завършеното дело на Христос се преподава
навсякъде в закона и пророците, но не бива разкрито, докато
Светият Дух не нарежда на Павел да разкрие тази истина в
своите послания. За това спасение търсиха и изследваха
пророците, които пророкуваха за благодатта, която е за
вас, като издирваха кое или какво време посочваше
Христовият
Дух,
който
беше
в
тях,
когато
предизвестяваше страданията на Христос и последващите

ги слави. И им се откри, ЧЕ НЕ ЗА СЕБЕ СИ, А ЗА ВАС служеха
те в това, което сега ви се извести чрез онези, които ви
проповядваха благовестието чрез Светия Дух, изпратен от
небесата, в което и ангели желаят да надникнат. (1 Петър
1:10-12).
Помисли какво означава това. Преди Павел да напише
новозаветните послания, съдържащи доктрините на
новозаветната църква (които са били скрити в
старозаветните писания, но не са били оповестени на хората
преди Исус Христос), в ръцете на апостолите и вярващите
няма нищо друго освен старозаветните писания. Трябва да
разберем, че през периода от време, описан в Деяния на
апостолите, виждаме историите на хора, които не могат да
се обърнат към Новия Завет за поука, за изобличение, за
поправяне, за наставление в правдата, защото НЯМА НОВ
ЗАВЕТ. Следователно това, което тези мъже проповядват, е
Стария Завет, чийто край бележи Йоан Кръстител и чието
изпълнение бележи Исус Христос. Освен това, те поучават с
новото евангелие, че човек може да се „роди отново“ и да
получи вечен живот чрез смъртта, погребението и
възкресението на Исус Христос, без никога да принася жертва,
да спазва празниците или да принася жертви на свещеник в
Йерусалим. Те обаче нямат нищо ПИСМЕНО, което да оправдае
тази радикална промяна след почти 2000 години
богопоставено богослужение.
По този начин, за да потвърди словото на апостолите, Бог
дава знаменията и чудесата, дадени на Мойсей (законът), Илия
(пророците) и Исус Христос (благодатта), за да потвърди
истинността на този нов порядък . Тази точка ще бъде
обсъдена от край до край в следваща глава.
Сега, с оглед на този преходен времеви период можем да
видим защо този въпрос относно езиците става толкова
объркващ, толкова противоречив и толкова опасен.

Доктриналната обстановка, в която се среща всяка поява на
говоренето на езици, е преходен период, през който хората
проповядват, поучават, живеят християнски живот и се
стремят да се подчиняват на Богa без никакви писмени
указания от Богa, по които да преценяват своите мисли, думи
и действия. Това не означава, че техните мисли, думи и
действия са погрешни. От писанието става ясно, че те са били
водени и ръководени, в по-голямата си част, от Светия Дух.
Те обаче нямат непогрешим писмен Нов завет, какъвто имаме
ние, към който те биха могли да се обърнат за абсолютни
твърдения за това кое е правилно и грешно.
И така, идва голямо объркване, когато превърнем един
исторически период на преход от Божието слово - когато нищо
не е категорично установено - в наша основна доктрина.
Например библейските пасажи за езиците се намират в:
1. Марк 16: след възкресението, но преди слизането на
Светия Дух.
2. Деяния 2: след слизането на Светия Дух, но преди Израел
да отхвърли Месията за втори път (Деяния 7) и Бог да
започне да се обръща към езичниците (Деяния 8-10).
3. Деяния 10: след като Господ започва да се обръща към
езичниците, но преди да бъдат написани Писанията на
Новия Завет.
4. Деяния 19: Евангелието за първи път достига до
област, която познава само проповедта на Йоан
Кръстител.
В Роял Гордж в Колорадо има въжен мост, обхващащ
страхотен каньон, чието дъно е на повече от една миля надолу.
От двете страни на този пролом и на този тесен мост има
здрави стени от масивен гранит. И така, човек може да
застане на моста; мостът ще издържи тежестта. Но само
глупак би построил дома си там. Един мъдър човек със

сигурност би се настанил за постоянно на място върху
твърдата земя от двете страни на моста. Така е и с тези
преходни части от Писанията. Те са верни; можем да застанем
върху тях; те ще ни издържат. Но горко на християнина, който
изгражда духовния си живот върху такива мостове, а не върху
твърдата основа на посланията.
Нека започнем изучаването на езиците, като разгледаме
първото споменаване на този дар. После се яви на самите
единадесет ученици, когато бяха на трапезата, и ги смъмри
за неверието и коравосърдечието им, защото не повярваха
на тези, които Го бяха видели възкръснал. И им каза: Идете
по целия свят и проповядвайте благовестието на цялото
творение. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а
който не повярва, ще бъде осъден. И тези знамения ще
придружават повярвалите: в Мое Име демони ще изгонват,
нови езици ще говорят, змии ще хващат, а ако изпият нещо
смъртоносно, то никак няма да ги повреди, на болни ще
полагат ръце и те ще оздравяват (Марк 16:14-18).
Научаваме кой присъства, когато Исус се появява.
Единадесетте апостоли са тези, на които се дава тази реч.
Той казва на тези единадесет да проповядват послание, което
включва водно кръщение и което ще бъде придружено от тези
определени знамения. Забележи, че Господ Исус Христос е този,
Който дава обещанието за свръхестествените знаци, които
следва да съпътстват проповедта на апостолите. Тези знаци
не идват от Сатана. Нито пък ще им се наложи на тези мъже
да ги извършват със силата на плътта. Това са божествено
дадени знаци, дадени на апостолите за службата им на
проповедници по целия свят. Както вече казахме, тези мъже
следва да проповядват Нов Завет, който е създаден и
оживотворен от Господ Исус Христос, но те не биха могли да
посочат никакви писания от Новия Завет. Контекстът на
пасажа ясно показва, че тези знаци са дадени, за да се утвърди,

че тези хора говорят като Божии пророци. И така, след като
им говори, Господ Иисус се възнесе на небето и седна
отдясно на Бога. А те излязоха и проповядваха навсякъде,
като Господ им съдействаше и потвърждаваше словото със
знаменията, които ги придружаваха. Амин (Марк 16:19-20).
И така, при това първо споменаване на езици виждаме, че те
са били дадени от Господ Исус Христос на Неговите апостоли
като един аспект от петкратно доказателство, че те
говорят Божията истина. Разгледай внимателно целия пасаж и
забележи какво казва Исус. (Не забравяй, че змията в градината
първа предложи да се вземе само част от божественото
твърдение и да пропусне останалата.) Тези (множествено
число) знамения (множествено число) ще (определеност)
придружават (множествено число) повярвалите; в Мое Име:
1. демони ще изгонват,
2. нови езици ще говорят,
3. змии ще хващат,
4. а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги
повреди,
5. на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват.
Това е много просто. Много ясно и разбираемо е. Не можем да
си позволим да градим нашето учение (доктрина) върху
предполагаемо значение или върху начина, по който смятаме,
че то трябва да бъде възприето. Пределно ясното от този
пасаж, е, че Господ дава знамения на единадесет еврейски
апостоли, за да потвърди, че те произнасят Неговите думи.
Тези знамения са пет на брой. Следователно, ако човек би бил
апостол и би имал апостолските знамения, в своето
проявление те биха били петкратни. Да се претендира за
шесто би било небиблейско. Да твърдиш, че можеш да
изцеляваш, но не можеш да пиеш солна киселина, би нарушило
думите на Исус в Марк 16. Да се каже, че на един е дадено

апостолско знамение да говори на езици, но не са му дадени
останалите четири знамения, би било в противоречие с това,
което ДЕЙСТВИТЕЛНО КАЗВА текстът от Марк 16. Този
факт няма нищо общо с това как ние тълкуваме пасажа; това
е, което казва Исус!
Няма смисъл да правиш заключения и още отсега да зарежеш
книгата. Заявих, че ще вземем това, което казва Библията, и
че няма да го тълкуваме, а по-скоро ще го изучаваме. От този
първи пасаж можем да видим точно какво означава това.
През 1979 г. (бях спасен от около три години) директорите на
библейското училище, което посещавах, ме изпратиха в малко
планинско градче в Северна Каролина, за да открия малка
църква.1 Веднага след като черната работа се свърши и чрез
Божията кръв и моите пот и сълзи служението „вървеше“,
надойдоха няколко мъже, които искаха да ни покажат от какво
имаме нужда. Такива мъже никога не са наоколо, когато трябва
да се придобиват изгубени души, но щом се опиташ да доведеш
хора при Христос, тези, които желаят да подчертаят
преживяванията, свързани с езици, се появяват като на магия.
Веднага щом те започнаха да проповядват езици, а не Господ
Исус Христос, уредих да се срещна с тях насаме, за да имат
възможността да ми покажат какво имат, което и на мен да
ми е нужно, преди да заубеждават членовете на малката
църква, поставена под моята опека.
Следващия съботен следобед седнахме на маса за пикник пред
една разнебитена жилищна сграда, където живеех, за да
обсъдим въпроса за езиците. Помолих ги да започнат първи и
да ми разкажат свидетелството си за това как са получили
този дар на езици. И двамата разпалено отказаха. Когато
попитах дали прекарват дълго време в повторение на
несмислени срички от цяло гърло, докато не загубят контрол

над речта си и не започнат да бръщолевят, и двамата
побесняха и ме предупредиха, че съм на път да похуля Светия
Дух. (Това е стандартна процедура.) Когато отказаха да
обсъдят своето преживяване (Такива мъже не искат да
говорят с пастор, който знае Библията, а с новородените
младенци, които не я знаят). Помолих ги да отворят своите
Библии на Марк 16 и им казах това, което току-що ви показах.
След това ги помолих да обърнат на Деяния 2. Когато направих
това, един от мъжете затръшна Библията си, скочи на крака и
изръмжа: „Ако само ще ми цитираш Писанията, ние се
прибираме у дома!“
Нямах намерение да правя друго освен да цитирам Писанията,
така че те се прибраха у дома. Ако те искаха да продължат да
се хвалят, че са изпълнени със Светия Дух и живеят в силата
на Духа, НЯМАШЕ ДА БЪДАТ В ЦЪРКВА, В КОЯТО ПАСТОРЪТ
ЗНАЕ БИБЛИЯТА.
Докато се придвижваме към Деяния 2, откриваме, че е имало
120 вярващи (Деяния 1:15), събрани заедно в горна стая. Тези
мъже и жени правят това, което Исус Христос им казва да
правят. Те чакат обещанието от Отца, което е Светият Дух.
Исус казва на апостолите си, че ще получат сила, след като
Светият Дух дойде върху тях (Деяния 1:8), за да им даде
възможност да бъдат Негови свидетели. По този начин ние
продължаваме точно там, където спряхме в Марк 16. Но ще
приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще
бъдете свидетели за Мен както в Ерусалим, (градът) така
и в цяла Юдея (непосредствената околност около Йерусалим)
и Самария, (регионът отвъд Юдея) и до края на земята
(Деяния 1: 8).
След като казва това, Господ се възнася на небето. Това,
което откриваме, когато започваме Деяния 2, са около 120
вярващи, които чакат в горната стая Бог да изпрати сила,
донесена от Светия Дух свише, която ще им даде възможност

да отидат по целия свят и да проповядват Евангелието със
способност, която измества тази на плътта или на
човешката воля. На тези мъже ще бъде дадена Божията сила
чрез Божия Дух да бъдат Божии свидетели, провъзгласяващи
Божия дар за вечен живот чрез собствения Божи Син.
И когато настана денят на Петдесетницата (Деяния 2:1),
това обещание бива изпълнено. Това е еврейски празник, който
настъпва 50 дни след празника Пасха. По този конкретен повод
празникът отбеляза 50 дни откакто Божият Агнец, Господ
Исус Христос, се принася като върховна кръвна жертва за
греховете на целия свят. След като полага живота си на
Голгота, Христос посещава подземния свят, докато тялото
Му лежи в запечатана и охранявана гробница три дни и нощи.
След Своето възкресение той ходи и говори сред хората на
земята в продължение на четиридесет дни (Деяния 1:3). Така
стават четиридесет и три дни. И така, когато денят на
Петдесетница пристига, тези ученици са чакали обещанието
цели седем дни, откакто Исус се е възнесъл.2
те всички бяха на едно място. (Деяния 2:1). Това са 120-те
вярващи от 1-ва глава. Отбележи внимателно какво учи
Библията с мълчанието си. Никой не моли за Светия Дух. Никой
не пее припеви отново и отново, за да докара себе си до
пасивно състояние, така че да бъде обект на духовно
внушение. Никой не повтаря Авва Отче, Авва Отче, Авва Отче
стотици пъти, докато синапсът не се плъзва и езикът не
започне да трепти неудържимо. Те не се тупат по гърба и не
се подтикват един друг да се молят. Не, Библията казва, че са
се подчинявали на Исус. Те просто чакат Бог да направи това,
което Той казва, че ще направи. Това е истинска вяра.

И внезапно стана шум от небето (Деяния 2:2). Откъде идва
той? От Рая. Не от Ада. Трябва да запомните, че някои хора са
толкова против този въпрос относно говоренето на езици, че
почти осъждат Бог, че е дал дарбата. Тя идва от небето.
като фученето на силен вятър (Деяния 2:2). Забележи, че
Библията не казва нищо за фученето на силен вятър, а от
небето само се чува звук, който е подобен. Това е сравнение, в
което се използва „както“ или „подобно“, за да може човек да
разбере звука. Няма фучене на силен вятър, въпреки
многобройните проповеди и книги за езици, носещи това
заглавие.
и изпълни цялата къща, където седяха (Деяния 2:2). Какво
изпълва къщата? Звукът. Какво правят в къщата? Седят.
Знаеш ли какво е подарък? Нещо, дадено от една страна на
друга. Не е спечелено или заслужено. Не заработваш подарък.
Тези вярващи седят спокойно и чакат Бог да им даде дара,
който е обещал. Всички ние сме виждали или чели за езичници,
които скачат и крещят към боговете си за услуга. Всички сме
виждали местни жители от различни племена и раси, които
провеждат свещени танци, бият барабани и скачат наоколо с
надеждата да събудят своите богове, за да им дарят добри
неща. Какъв тъжен ден, когато така наречените християнски
църкви имитират езически поклонения и плътски ритуали, за
да се опитат да накарат истинския и жив Бог да им даде
някакъв духовен дар. Те седят!
И им се явиха езици като огнени, които се разделяха (Деяния
2:3). Тук има очевидна, видима проява. Не следва обаче говорене
на езици; а явяването на „разделени“ езици. Забележи още
веднъж, че Библията не казва това, което толкова много хора
казват, че казва. Тук няма действителни огнени езици. Друго
сравнение се използва от Бог, когато Той казва, че езиците са
„като огнени“. Дадена ни е думата огън, за да можем да си

представим в съзнанието какво се е появило в тази стая, но
Библията ни дава само описание. Огън няма.
Това е много важно. Ужасна грешка допускат онези, които
учат, че това е огненото кръщение, за което Йоан Кръстител
предупреждава в Матей 3:11. От четенето на цялото
изявление, което продължава и в стих 12, виждаме, че
огненото кръщение представлява потапяне в огненото езеро
за отхвърляне на Месията. Човек може да преподава Деяния 2:3
като огнено кръщение на група хора, които не четат и не
вярват на простите думи на Библията.
И (каквото се появи) седна по един на всеки от тях (Деяния
2:3). Никой от присъстващите не е изключен. Всички се
подчиняват и всички получават обещанието.
И те всички се изпълниха със Свети Дух и започнаха да
говорят други езици, както Духът им даваше да говорят.
(Деяния 2:4). Това е напълно ясно в настоящия си вид. Обърни
внимание, че изпълването със Светия Дух и говоренето на
други езици са две отделни твърдения. И двете събития се
случват в живота на тези вярващи в тази горна стая.
Забележи също, че те говорят на други езици и че това
говорене им е дадено от Духа с главна буква Д, тоест Божия
Свети Дух.
И така, кой може да каже, че езиците не са дар от Бога, даден
и управляван от Светия Дух? Никой, който вярва на Библията
такава, каквато е.
Позволи ми да повдигна още един въпрос: На тези мъже и жени
отрязан ли е езика от устата им и поставен ли е друг език в
устата им? Моля, не ме мисли за абсурден. Трябва да отбележа
това, защото някои ще искат да отрекат, че дарбата на
езиците е способността да се говори на друг език, непознат на
говорещия. Следователно ние трябва да установим в този
първи случай на говорене на езици, че не можем да осмислим
тези обикновени, вдъхновени от Духа думи, ако се опитваме да

превърнем езиците в телесния орган на речта, а не в говоримия
език - средството за общуване.
А в Ерусалим се намираха юдеи, богобоязливи мъже от всеки
народ под небето (Деяния 2:5). Този ден на Петдесетница е
един от трите големи еврейски национални празника, когато
всички мъже е трябвало да отидат в Йерусалим (Второзаконие
16:16). Наричан е още празник на седмиците (Второзаконие
16:10), защото е бил седем седмици от Пасхата; празник на
жетвата (Изход 23:16), защото е празник на благодарност за
реколтата (Второзаконие 26:5-10); и празник на първите
плодове (Числа 28:26), защото на този ден евреите са
принасяли на Бога първите плодове от реколтата от пшеница
като хляб от ново зърно (Левит 23:15-20). Празникът е
разглеждан също и като отбелязване на даването на закона,
който е доставен от планината Синай на петдесетия ден след
заминаването от Египет, т.е. след установяването на
Пасхата.
Бог, прочее, в Своята мъдрост избира ден, в който всички
мъже от Израел ще присъстват в града на престола на Давид.
Те ще се събират, за да се поклонят според стария завет в
деня, в който законът е даден. На този ден Отец изпраща дара
на Светия Дух. В многообразната Божия мъдрост,
проповядването на новия завет започва в ден, когато мъжете
от избрания от Него народ се събират от всеки народ под
небето. Но как всички те биха чули и разбрали тази проповед?
О, приятелю, Бог промисля и за това. Той дава Святия Дух и с
Него необходимата сила и възможност на тези вярващи да
бъдат Негови свидетели.
И като се чу този шум, (идването на Светия Дух в Деяния
2:1-4) и се смутиха, защото всеки един ги слушаше да
говорят на неговия език (Деяния 2:6). Ще видим след миг кои
от тези 120 вярващи се обръщат към множеството на
публичното място, на което отиват след идването на Светия

Дух в горната стая. На този етап, моля, забележи, че тези
мъже не се смущават, защото чуват несвързано бръщолевене
и редене на безсмислени срички. Мъжете, които чуват
вярващите да говорят на други езици, биват смутени, защото
могат да разберат какво се говори. Следователно другият
език, който получават в горната стая в деня на
Петдесетница, е, без всякакво съмнение, способността да се
говори на език, непознат за говорещия, но известен на
слушателя.
И всички, (тези, които чуха вярващите да говорят) смаяни и
учудени, си говореха помежду си: Ето, всички тези, които
говорят, не са ли галилеяни? Тогава как ги слушаме да
говорят всеки на нашия собствен език, в който сме родени?
(Деяния 2:7-8)?
Така единственият начин да превърнеш дара на езиците,
даден на Петдесетница, в нещо различно от земен език, е да
изхвърлиш Божието слово. Библията е кристално ясна по този
въпрос. Партяни, мидяни и еламити, жители на
Месопотамия, Юдея и Кападокия, Понт и Азия, Фригия и
Памфилия, на Египет и онези страни от Ливия, които
граничат с Киринея, посетители от Рим, и юдеи, и
прозелити, критяни и араби ги слушаме ДА ГОВОРЯТ НА
НАШИТЕ ЕЗИЦИ за великите Божии дела (Деяния 2: 9-11).
За да се избегне веднъж завинаги объркване или фалшиви
доктрини относно тайните езици за молитва и бръщолевене,
което бива наречено дело на Светия Дух, Бог ни казва три
пъти, че тези мъже говорят на език, който е известен на
техните слушатели. И към каква аудитория се обръщат евреи, разпръснати из всеки народ по лицето на земята! В
рамките на седмици от деня, когато Светият Дух дойде да
обитава тялото на Христос, целият свят ще е чул
удивителната
история
със
знаци,
потвърждаващи
посланието.

И те всички се смаяха и в недоумение (А ти не би ли бил?) си
казваха един на друг: Какво значи това? А други се
присмиваха и казваха: Те са се напили със сладко вино.
(Деяния 2:12-13). Петдесетницата беше през юни, първата
реколта едва през август. Според Археология на Ян, сладко
опияняващо вино би могло да се произведе от грозде, оставено
на слънце, и от грозде, оставено да се накисва в старо вино.
Старо, ферментирало вино също би било на разположение, но
няма ново вино, което да се е пиело в Палестина по
Петдесетница през 33 г. сл. Хр. Тези мъже се подиграват и
заявяват колко нелепа според тях е ситуацията, обвинявайки
учениците в нещо, което би било невъзможно. Те нямат ни наймалка представа, че точно в този момент се налива ново вино
в съдове, направени нови от Господ Исус Христос.
Х. А. Айрънсайд в неговите Лекции по Деяния припомня:
Тази ситуация ми бе обрисувана много ясно преди
няколко години в Сан Франциско, когато част от нас
имахме навика да слизаме всяка събота вечер в найлошата част на града, където минаваха стотици
моряци от корабите в пристанището. Проведохме
улично събрание от осем часа до полунощ, разговаряйки
с мъже от всички класи. Единият говорител, сега
мисионер в Аржентина, беше испанец по рождение, но
владееше свободно френски, италиански, португалски и
други езици. Когато виждаше група френски моряци да
минава, той изведнъж им извикваше на техния собствен
език и им говореше може би двайсет минути. След това,
забелязвайки група португалски моряци, той се
приближаваше и разговаряше с тях на португалски, а те
се събираха по-близо. По-късно той можеше да поговори
с група испанци или мексиканци, а след това може би с
някои италианци. Рядко минаваше събота вечер, без той
да говори на всички тези различни езици. Неведнъж съм

виждал хора да идват при мен и да казват: „Каква е
ползата от слушането? Той е пиян. Не можеш да
разбереш нито дума от това, което той казва.“ Те не
знаеха езика, на който се говори. Така беше по
Петдесетница.
А Петър, като се изправи с единадесетте... И така, кого
намираме да проповядва на това обществено място и да
провъзгласява Евангелието на това множество евреи и
прозелити? Дванадесетте апостоли, на които бе дадено
обещание за знаци, за да потвърдят посланието в Марк 15. ...
издигна гласа си и започна да им говори... Лицата, към които
се обръща, са по всички граматически правила евреите от
Деяния 2:5, от народите, изброени в Деяния 2:9-11. ...Юдеи и
всички, които живеете в Ерусалим, нека това ви стане
известно и внимавайте в моите думи. Защото тези не са
пияни, както вие мислите, понеже е третият час на деня; а
това е казаното чрез пророк Йоил: „И в последните дни,
казва Бог, ще излея от Духа Си на всяко създание; и синовете
ви и дъщерите ви ще пророкуват; юношите ви ще виждат
видения; старците ви ще сънуват сънища; още и на слугите
Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В онези дни ще
пророкуват. И ще покажа чудеса на небето горе и знамения
на земята долу - кръв и огън, и пара от дим. Слънцето ще се
превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде
великият и бележит Ден Господен. И всеки, който призове
Името на Господа, ще се спаси.“ (Деяния 2:14-21).
Петър прави чудесна проповед този ден. Има и единадесет
други мъже, проповядващи същото послание. Забележи, че той
не казва, че Йоил 2 се изпълнява, нито пък предполага, че всички
събития, включени в цитирания пасаж, ще приключат него ден.
Че Бог не е излял духа си върху всяка плът, става ясно от броя
на повярвалите (3000), което е далеч по-малко от общия брой
хора в Йерусалим през този ден. Също така става ясно от

следващите глави в Деяния, че вярващите са били затваряни,
бити, умъртвявани с камъни и убивани от религиозните лидери
на Израелския народ. Слънцето не е потъмняло и луната не се
е превърнала в кръв. Защо тогава Светият Дух у Петър го
подтиква да цитира Йоил 2 в изнесената проповед? Защото
„последните дни“, за които се говори в старозаветните
пророчески писания, започват от този ден.
И така, на кого говорят Петър и единадесетте? Израилтяни,
послушайте тези думи: Иисус Назарянина, Мъж,
засвидетелстван между вас от Бога чрез могъщи дела,
чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него между вас,
както вие сами знаете (Деяния 2:22). Защо в Марк 16 Исус
обещава, че знаменията ще последват апостолите? Защо
знаменията са съпътствали апостолите, когато тяхното
публично служение да проповядват започва в Деяния 2? Просто
за да приравним апостолите с Господ Исус Христос в
съзнанието на хората, които са чували и виждали Исус и са
знаели, че Господ върши могъщи дела, чудеса и знамения.
Следователно на тези апостоли са дадени знамения, за да
свидетелстват, че те са истинските говорители на Господ
Исус Христос. Него, предаден според определената Божия
воля и предузнание, вие разпънахте и убихте чрез ръката на
беззаконници. Него Бог възкреси, като развърза болките на
смъртта, понеже не беше възможно Той да бъде държан от
нея. Защото Давид казва за Него: „Винаги гледах Господа
пред себе си; понеже Той е отдясно ми, за да не се поклатя.
Затова се зарадва сърцето ми и развесели езикът ми, а още
и плътта ми ще престоява в надежда; защото няма да
оставиш душата ми в ада, нито ще допуснеш Твоя Светия
да види изтление. Изявил си ми пътищата на живота; в
присъствието Си ще ме изпълниш с радост.“ Братя, нека да
ви кажа свободно за патриарха Давид, че и умря, и беше
погребан, и гробът му е при нас и до днес. И така, понеже

беше пророк и знаеше, че Бог с клетва му беше обещал, че ще
постави един от неговите потомци на престола му, той
предвидя и каза за възкресението на Христос, че нито Той
беше оставен в ада, нито плътта Му видя изтление. Този
Иисус Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели. И
така, като се възвиси до Божията десница и взе от Отца
обещанието на Светия Дух, Той изля това, което вие сега
виждате и чувате. Защото Давид не се е възнесъл на
небесата; а сам той казва: „Каза Господ на моя Господ: Седи
от дясната Ми страна, докато положа враговете Ти под
краката Ти.“ И така, нека добре знае целият израилев дом,
че този Иисус, когото вие разпънахте, Него Бог е направил и
Господ, и Христос (Деяния 2:23-36).
Дванадесет еврейски апостоли, на еврейски празник, се
обръщат към еврейски сбор и обявяват, че еврейският Месия е
бил разпнат от евреите и е възкръснал от мъртвите. Те
заявяват, че Бог призовава евреите да обърнат внимание на
група мъже, които имат същите могъщи дела, чудеса и
знамения, извършени от Господ Исус Христос. Това е
посланието на Петдесетница. Те не говорят за езици, нито
насърчават никого да ги приема. Те наистина говорят за
прекрасните дела на Бог и насърчават хората да Го приемат!
Като чуха, те (препратката все още е към Деяния 2:5)
ужилени в сърцата си, казаха на Петър и на другите
апостоли: (не 120-те вярващи) Какво да направим, братя
(Евреи говорят на еврейски апостоли) А Петър им каза:
(точно това, което Йоан Кръстител би им казал, ако не беше
обезглавен) Покайте се и нека всеки от вас се кръсти в
Името на Иисус Христос за прощаване на греховете ви; и ще
приемете дара на Светия Дух. Защото на вас е обещанието
и на децата ви, (ст. 5, евреи) и на всички далечни, колкото
Господ, нашият Бог, ще призове при Себе Си. И с много други

думи свидетелстваше и ги увещаваше, като казваше:
Избавете се от това извратено поколение. (Деяния 2:37-40).
Така Петър завършва посланието си и не се налага да
призовава хора към амвона. Няма нужда да отправя
емоционален призив. Не му се налага да изпее четиридесет и
пет стиха на песента „Какъвто си ела!“ с наведена глава, като
всеки е със затворени очи и никой не се оглежда. Петър
завършва проповедта в силата на Светия Дух и
свидетелството жили сърцата на тези хора. Мечът на Духа е
забит дълбоко в сърцата на това голямо множество и те
възклицават: Какво да направим?
Без новозаветно откровение, без писмено Слово след
Малахия, без ясно разбиране на учението за спасение по
благодат чрез вяра, дадена свободно на всеки вярващ, Петър
говори на тази тълпа точно както Йоан Кръстител е говорил,
когато е дошъл да отбележи началото на прехода от
старозаветния закон и пророците. Словото му е
ясно, Покайте се и нека всеки от вас се кръсти в Името на
Иисус Христос за прощаване на греховете ви; и ЩЕ
ПРИЕМЕТЕ ДАРА НА СВЕТИЯ ДУХ. (Деяния 2:38). Това
кръщение не би ги спасило, защото вече им е казано какво
трябва да направят, ЗА ДА СЕ СПАСЯТ: всеки, който призове
Името на Господа, ще се спаси. (Деяния 2:21). Онези, които
вярват в Евангелието, искат да знаят дали трябва да
направят същата публична изповед, която са направили при
Йоан Кръстител. Отговорът е да. (Следователно онези евреи,
които преди това са били кръстени, биват кръстени отново,
след като са спасени.)
И така какво се случва в горната стая? Вярващите получават
дара на Светия Дух. Обещанието тук е без съмнение:
повярвайте и ще получите същия подарък.
И така, тези, които ПРИЕХА СЛОВОТО МУ, се КРЪСТИХА; и
в същия ден се прибавиха около три хиляди души. (Деяния

2:41). Трябва ли да си мислим, че в този велик ден, когато
Светият Дух слиза, за да се всели в учениците и да даде сила на
Господната църква, Той ще започне проповедническото
служение на новозаветната църква, като вдъхнови човек да
лъже? Разбира се, че не! Трябва ли да мислим, че обещаният дар,
даден от Господ Исус на Неговите апостоли, не е успял да ги
направи Негови свидетели, а по-скоро ги е накарал да изопачат
и представят погрешно истината? Разбира се, че не!
Получават ли тези 3000 вярващи дара на Светия Дух, както
обещава Петър? Разбира се! Това същият Свети Дух ли е,
който вярващите, седящи в горната стая, получават в
началото на тази глава? Разбира се!
И те постоянстваха в учението на апостолите, в
общуването, в разчупването на хляба и в молитвите.
(Деяния 2:42). Няма промяна на темата от стих 5 до стих 40.
Темата през цялото време е вярващите в горната стая. Найнакрая имаме промяна в темата в стихове 41-42, където
фокусът се насочва към втори набор от вярващи, а именно
трите хиляди новоповярвали в този ден на Петдесетница.
Докато четем този прост запис в Библията, забелязваме, че
и двете групи са вярващи. И двете групи приемат от сърце
формата на учението, което им е предадено. И двете групи
получават от небето един и същ Свети Дух. И все пак няма
никакво библейско основание, което да предполага, преподава,
заявява или намеква, че някой от тази втора група вярващи е
говорил на непознати езици. Няма нито едно доказателство,
че тези покръстени вярващи, на които е обещан Светия Дух
при покаяние и кръщение, са говорили с непознати езици. Те се
покайват и биват кръстени и или получават Светия Дух, или
Светият Дух, който Петър е получил, е лъжец. Ти избери кое е
от двете.
Това ни води до много прост, много логичен и много правилен
според Библията извод: от деня на Петдесетница насетне

говоренето на език, непознат за говорещия, е дар, даден на
едни вярващи, но не и на други. Идеята, че първоначалното
доказателство за получаване на Светия Дух е говоренето на
езици, бива отречена още при първите новоповярвали на
Петдесетница в Деяния 2 и следователно Библията показва, че
това е лъжеучение. Това може да противоречи на мненията на
мнозина, но това не е нечие мнение. Това е ясното учение на
Деяния глава 2.
Това е пълното библейско свидетелство за първия случай в
историята на Новия Завет, когато някой говори на езици.
Точно както казва Господ Исус в Марк 16, това е знамение,
извършено от еврейски апостоли като свидетелство за всички
народи, че те наистина говорят и изявяват истинското Божие
слово. От много внимателен преглед на главата виждаме, че
присъстващите, слушателите и новоповярвалите са евреи.
Тези израилтяни трябва да повярват, дори след като са
повярвали в проповядването на учението на Йоан Кръстител.
Добавянето към посланието на Йоан за личността и
завършеното дело на Исус Христос бива потвърдено по време
на преходен период, в който Господ показва знамения и чудеса.
Преди да срещнем отново говоренето на езици, има някои
много важни събития, изложени в книгата Деяния. След пет
пълни глави, които представят Месията на Израел за втори
път (Деяния 2-6), Стефан проповядва на лидерите на народа и
им показва от Старозаветните Писания, че Исус е техният
истински Месия и ги обявява за виновни за Неговото убийство.
Вместо да се покаят и да приемат този Господ Исус Христос,
те потвърждават думите на Стефан, като убиват него с
камъни. Обръщането от Израел към езичниците, което е
обяснено в Римляни 9-11, започва с екзекуцията на Стефан. В
Деяния 8 един отделен езичник е спасен по благодат чрез вяра,
след като чува проповедта на кръста от Исая 53. Той бива
спасен, като повярва, без да се споменават дела. Етиопският

евнух става вярващ, преди да се кръсти, и въпреки че е доведен
до спасителна вяра от апостол, не говори на езици. В Деяния 9
Савел от Тарс се спасява, като повярва на думите на Господ
Исус. Призовавайки възкръсналия Исус като жив Господ, този
надменен убиец придобива спасение и получава Светия Дух,
преди да бъде кръстен. Няма данни той да е говорил на езици
при своето кръщение, спасение или по времето, когато му е
даден Светият Дух. След това Бог го призовава да бъде
апостол на езичниците.
Тази промяна в отношенията на Бог с Израел и с езичниците
трябва да бъде разбрана или голяма част от Новия Завет ще
остане загадка. Колко лъжеучения са възникнали поради
неспособността да се направи разлика между евреина, езичника
и Божията църква! Докато Господ прави този очевиден завой
от Израел към езичниците, ние трябва да се вслушаме в
обещанието от Деяния 1. и ще бъдете свидетели за Мен
както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края
на земята. Докато разглеждаме втория библейски случай на
говорене на езици, откриваме, че Господ започва
проповядването на благата вест в най-отдалечената част на
земята.
Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от
така наречения италийски полк. Той беше благочестив и се
боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини
на народа и непрестанно се молеше на Бога. Около деветия
час през деня той видя ясно във видение Божи ангел, който
влезе при него и му каза: Корнилий! А той, като се взря в
него, уплашен, каза: Какво има, Господи? И ангелът му каза:
Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога
за спомен. И сега, изпрати мъже в Йопия и повикай Симон,
който се нарича и Петър. Той е отседнал у един кожар
Симон, чиято къща е край морето. И като си отиде ангелът,
който му говореше, Корнилий повика двама от слугите и

един благочестив войник от тези, които постоянно бяха
при него, и като им разказа всичко, ги изпрати в Йопия. А на
следващия ден, когато те пътуваха и наближаваха града,
около шестия час, Петър се качи на покрива на къщата да се
помоли. И когато огладня, поиска да яде; но докато
приготвяха, той изпадна в състояние на видение и видя
небето отворено и някакъв съд да слиза към него, като
голямо ленено платнище, спускано за четирите краища към
земята. В него имаше всякакви видове земни четирикраки,
пълзящи и небесни птици. И дойде глас към него: Стани,
Петре, заколи и яж. А Петър каза: В никакъв случай, Господи,
защото никога не съм ял нещо мръсно или нечисто. (Деяния
10: 1-14).
Петър може да е много неща, но никога не ни се дава причина
да го наречем кротък. Господ му казва, че кръстът е
задължителен. Той сграбчва Исус и Го смъмря. Господ му казва,
че той ще се отрече от Него и ще избяга. Той учтиво нарича
Исус лъжец. Ето че идва един обърнат наобратно парашут,
съдържащ някои от експонатите от Общинския зоопарк в
Новия Йерусалим, и Господ заповядва на Петър да стане, да
убие и да яде. Верен на себе си, Петър отказва. И така, не
казвам, че Петър не е обичал Господа, защото Го е обичал.
Всъщност, след като се проваля толкова ужасно в нощта на
ареста на Исус и след разговора край огъня в Йоан 21, Петър е
решен да не се провали отново. Законът му забранява да яде
нечисто месо, а в това НЛО има нечисти животни. Петър не
ще да нарушава закона не защото е непокорен, а защото се
стреми да е покорен.
Това, което Петър не успява да разбере (но е на път да научи),
е въпроса за прехода, за който говорихме. Бог ще даде на Петър
урок в Деяния 10 (а с него и на останалите вярващи, когато той
разкаже историята в Деяния 11), че Христос е изпълнил закона
и го е оставил на кръста и че е дошъл да бъде светлина на

езичниците. Бог ще покаже на тези хора, че спасението в Новия
Завет не е национален въпрос, основан на закона, а
индивидуален въпрос, основан на благодатта.
И гласът пак дойде към него втори път: Което Бог е
очистил, ти не го считай за нечисто. Това стана три пъти;
и съдът пак се вдигна в небето. А докато Петър беше в
недоумение какво значеше видението, което беше видял,
ето, мъжете, изпратени от Корнилий, които бяха
разпитали за къщата на Симон, застанаха пред портата и
извикаха, като попитаха: Тук ли гостува Симон, който се
нарича и Петър? И докато Петър размисляше за видението,
Духът му каза: Ето, трима мъже те търсят. Стани, слез и
иди с тях, без да се съмняваш ни най-малко, защото Аз съм
ги изпратил. И така, Петър слезе при мъжете, които бяха
изпратени при него от Корнилий, и каза: Ето, аз съм този,
когото търсите. По каква работа сте дошли? А те казаха:
Стотникът Корнилий, един праведен човек, който се бои от
Бога и има добро име сред целия юдейски народ, беше упътен
чрез един свят ангел да те повика в своя дом и да чуе думи
от теб. Тогава той ги покани вътре и ги настани. И на
сутринта Петър замина с тях; а някои от братята от
Йопия го придружиха. А на другия ден влязоха в Кесария. И
Корнилий ги чакаше, като беше свикал роднините си и
близките си приятели. И когато Петър влизаше, Корнилий го
посрещна, падна пред краката му и се поклони. А Петър го
вдигна, като каза: Стани; и аз самият съм човек. И като
разговаряше с него, той влезе и намери мнозина събрани. И
им каза: Вие знаете колко е незаконно за един, който е
юдеин, да се събира или да ходи при някой, който е от друго
племе, но Бог ми показа, че не бива да наричам никого мръсен
или нечист. (Деяния 10:15-28).
Петър знае какво му показва Бог, но все още не е убеден. Знае
какво е видял; знае какво му е казал Господ; но твърдението от

стих 17 все пак е реалност - Петър е в недоумение какво значи
видението. Трябва да внимаваме, когато се опитваме да
прочетем нечии мисли, но това е написано от Бог. Петър казва
това Бог ми показа, че не бива да наричам никого мръсен или
нечист.
Петър не казва: „Със сигурност знам, че трябва да направя
това.“ Петър не казва: „Чрез вяра вярвам.“ Той просто казва:
Бог ми показа. Има много хора, на които Господ е разкрил
някаква истина и тези хора са отхвърлили откровението.
Затова трябва да бъдем внимателни, опитвайки се да четем
между редовете, вместо да се хващаме само за написаното.
Затова дойдох, без да възразявам, веднага щом ме
повикахте; и така, питам ви: по коя причина сте ме
повикали? И Корнилий каза: Преди четири дни постих до
този час и в деветия час се молех у дома, и ето, пред мен
застана един мъж в блестящо облекло, който каза:
Корнилий, твоята молитва е чута и твоите милостини се
спомниха пред Бога. Така че прати в Йопия да повикат тук
Симон, който се нарича и Петър; той е отседнал в дома на
един кожар Симон, край морето. (Той, като дойде, ще ти
говори.) И така, аз веднага пратих до теб и ти добре
направи, че дойде. Затова сега всички ние присъстваме тук,
пред Бога, за да чуем всичко, което ти е заповядано от
Господа. А Петър отвори уста и каза: Наистина виждам, че
Бог не гледа на лице, а във всеки народ онзи, който Му се бои
и върши правда, Му е угоден. (Деяния 10: 29-35).
Словото, което Той изпрати на израилевите синове (Деяния
10:36).
Виждаш ли какво казва Петър? Той все още не е приел
откровението, което Бог му е дал. Той знае с разума си какво
му е показал Господ и не може да отрече, че Светият Дух го е
довел в дома на езичниците, но все още се опитва да се
придържа към евангелското послание като изключителна

собственост на нацията Израил. Като казва Словото, което
Той изпрати на израилевите синове, ние не можем да не
стигнем до извода, че Петър, лоялният евреин, е мислел
съзнателно или несъзнателно: „Това е НАШЕТО послание и не
съм сигурен защо Бог ме е изпратил тук“.
Той продължава в стихове 36-43, като им благовестяваше
мир чрез Иисус Христос, който е Господар на всички, това
слово вие знаете, което след кръщението, проповядвано от
Йоан... Петър проповядва кръщението на Йоан с личността на
Исус Христос. ...как Бог помаза със Свети Дух и със сила
Иисус от Назарет, който обикаляше, като правеше добрини
и изцеляваше всички угнетявани от дявола, защото Бог
беше с Него. И ние сме свидетели на всичко, което Той
извърши и в юдейската земя и в Ерусалим... Той държи, че
това евангелие е еврейско послание и не иска да се откаже от
този предразсъдък. ... когото те убиха, като Го приковаха на
дърво. Него Бог възкреси на третия ден и Му даде да се яви не на целия народ, а на свидетели, предварително избрани
от Бога... Не можем да не чуем тона в гласа на Петър, докато
той произнася тези думи, сякаш за да внуши: „Той не го показа
на вас; Той го показа на нас. „ ... на нас, които ядохме и пихме
с Него, след като възкръсна от мъртвите. И ни поръча да
проповядваме на народа и да свидетелстваме, че Той е
определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите. За Него
свидетелстват всичките пророци, че всеки, който вярва в
Него, получава прощение на греховете си чрез Неговото
Име.“ Петър си променяше мирогледа.
Моля, разгледай това много внимателно. Когато Петър
проповядва на евреите в Йерусалим, той казва: Покайте се и
се кръстете. Когато Петър проповядва на езичниците в дома
на Корнилий, той казва: „ВЯРВАЙ“. Към евреите от Деяния 2:
Покайте се и се кръстете за опрощаване на греховете. Към
езичниците от Деяния 10 е: „ВСЕКИ, КОЙТО ВЯРВА В НЕГО,

ПОЛУЧАВА ПРОЩЕНИЕ НА ГРЕХОВЕТЕ СИ.“ Библията със
сигурност не си противоречи, но книгата Деяния е преход от
закон към благодат, от стария завет към новия, от нациите
към индивидуалния човек. Нека отново заявя, че Бог започва да
се отвръща от евреите в Деяния 7, спасява езичник по
благодат в Деяния 8, призовава апостол на езичниците в
Деяния 9 и в Деяния 10 изпраща Петър в езическо домакинство
(но той държи на еврейско послание). Петър всячески се опитва
да запази това послание за Израил, но получава Светия Дух с
цел да бъде свидетел на Исус в най-отдалечените части на
земята. Този Свети Дух слага в устата на Петър, че всеки,
който вярва в него (без въобще да се споменава кръщение)
получава (дар на Божията благодат) прощение на греховете
си (множествено число, всеки грях бива покрит от кръвта)
чрез Неговото Име (Господ Исус Христос). Докато Петър още
говореше тези думи, Светият Дух слезе на всички, които
слушаха словото. И обрязаните вярващи, които бяха дошли
с Петър, се смаяха за това, че дарът на Светия Дух се изля
и на езичниците, защото ги чуваха да говорят на езици и да
величаят Бога. Тогава Петър проговори: Може ли някой да
забрани водата, за да не се кръстят тези, които приеха
Светия Дух, както и ние? И заповяда да бъдат кръстени в
Името на Иисус Христос. (Деяния 10:43-48а).
Това е забележително. Петър отива в дома на Корнелий по
Божия насока. Там Петър проповядва онова, което Бог му казва
да проповядва, въпреки че го прави с относително неверие и с
очевидно нежелание. Езичниците, на които той проповядва,
полагат вярата си в думите, които чуват, и Светият Дух пада
върху тях, КОГАТО ТЕ ПОЛАГАТ ВЯРАТА СИ В БОЖИИТЕ ДУМИ.
Отец изпраща Духа, за да спаси и да обитава у тези вярващи
езичници, и те говорят на други езици.
Нека отбележим на първо място, че тези езици са знак за
обрязаните, които са изумени, защото не вярват, че Бог ще

спаси езичниците със същото спасение, с което спасява
евреите. Така че в този случай виждаме, че Бог обръща
ситуацията и използва езиците като знак към невярващия
еврейски апостол, за да потвърди, че езичниците ще бъдат
включени в този нов завет. Трябва да имаме предвид, че
великите новозаветни учения за единството в едно тяло,
намиращи се в 1 Коринтяни и Ефесяни, не са били написани или
разкрити. Бог трябва да потвърди словото на апостолите
дори към апостолите в този преходен период.
Второто нещо, което трябва да отбележим, е, че когато
Петър и мъжете с него ги чуват да говорят на други езици, те
разбират какво се говори. Чудиш се как можем да сме сигурни в
това? Библията казва в Деяния 10:46, защото ги чуваха да
говорят на езици и да величаят Бога. Придружителите на
Петър не биха могли да знаят това, ако повярвалите просто
дрънкаха несвързани несмислени срички. Но по-убедителен
аргумент откриваме в разказа на Петър за това събитие към
онези в Йерусалим, които не вярват, че новият завет включва
езичници. В Деяния 11:17 Петър им каза: И така, ако Бог даде
СЪЩИЯ ДАР и на тях, когато повярваха в Господ Иисус
Христос, КАКТО И НА НАС. Ясно е, че препратката е към
Светия Дух и езиците, както показва стих 15. Вече научихме
от Деяния 2, че в деня на Петдесетница езиците са били
познати езици. В Деяния 10 Петър ясно дава да се разбере, че
случаят е такъв.
И така, какво имаме тук при тази втора в Библията поява на
говоренето на езици? Откриваме група езичници, които са
получили Светия Дух, вярвайки в проповядването на смъртта,
погребението и възкресението на Господ Исус Христос. Те
говорят на езици и еврейските апостоли и еврейските вярващи
са изумени, защото не са вярвали, че Бог е спасил езичниците
по същия начин, както е спасил евреите. В този случай, както
и в Деяния 2, езиците са знак за невярващите евреи и служат

за потвърждаване на Божието слово и Божията истина в
преходен период, през който ученията, които са били в сила, не
са се намирали в писменото Слово.
В Деяния 1 се провежда малка среща, за да се намери заместник
на Юда Искариот. Трябва да бъде избран някой, който да
запълни позицията, която Юда освобождава, когато решава да
се обеси. Четем в стих 21 за изискванията за мястото на този
апостол. И така, от тези мъже, които вървяха с нас през
цялото време, когато Господ Иисус влизаше и излизаше
между нас - като се започне от Йоановото кръщение до деня,
когато се възнесе от нас - един от тях трябва да стане
свидетел с нас на възкресението Му (Деяния 1:21-22). Сега
погледни отново Деяния 10:39-41. И ние сме свидетели на
всичко, което Той извърши и в юдейската земя и в Ерусалим;
когото те убиха, като Го приковаха на дърво. Него Бог
възкреси на третия ден и Му даде да се яви - не на целия
народ, а на свидетели, предварително избрани от Бога - на
нас, които ядохме и пихме с Него, след като възкръсна от
мъртвите.
Тези стихове ясно, без нужда от някакво тълкуване, учат, че
за да се квалифицира като апостол, човек трябва да е
придружавал Исус от времето, когато е бил кръстен от Йоан,
до времето на Неговото възнесение. Този човек трябва да е
видял делата, които Исус е извършил, и да е бил очевидец на
възкресения Христос. Павел, тринадесетият апостол, „някой
изтърсак“, със сигурност покрива изискванията. Той е сред
съвета, когато убиват Стефан с камъни, и е ученик на
известния лидер Гамалиил. Преди това той със сигурност е
наблюдавал делата на Господ Исус Христос в някакъв момент
през трите и половина години от Неговото публично служение.
Той също така се среща с възкръсналия Христос по пътя към
Дамаск (Деяния 9).

Събитията от Деяния 10 са толкова забележителни и важни
в хода на световната история (и, разбира се, историята е
Неговата история), че Светият Дух избира да вземе 11-та
глава от Деяния и да разкаже случилото се в 10-та глава. Нека
прегледаме тази история от първа ръка. И той ни разказа как
видял в къщата си ангела, който застанал и му казал: Прати
в Йопия да повикат Симон, който се нарича и Петър, който
ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти
дом. И когато започнах да говоря, Светият Дух слезе на тях,
както и на нас отначало. Тогава си спомних словото на
Господа, как каза: Йоан е кръщавал с вода, но вие ще бъдете
кръстени със Свети Дух. И така, ако Бог даде същия дар и на
тях, когато повярваха в Господ Иисус Христос, както и на
нас, кой бях аз, че да можех да се противопоставя на Бога?
Като чуха това, те се успокоиха и славеха Бога, като
казваха: И така, Бог и на езичниците даде покаяние за
живот (Деяния 11:13-18).
Интересно е да се отбележи от тези думи на Петър, записани
от Светия Дух, че той не си спомня (докато Бог не го изпраща
в това езическо семейство) как Господ учи учениците, че
спасението в Новия Завет ще бъде въпрос на кръщение с Дух, а
не водно кръщение. Това, което Бог им дава, е наречено дар в
Деяния 11:17 и сигурно забелязващ, че едва по това време
Петър става напълно убеден, че езичниците ще бъдат спасени
точно както евреите. Едва при този разказ еврейските братя
биват убедени, че Петър е постъпил правилно и че
Евангелието, което трябва да занесат до краищата на
земята, трябва да се носи на всички народи, родове, езици и
племена, обитаващи лицето на земята. Ще забележиш, че все
още има известни резерви по този въпрос, докато най-накрая
не бива „вързан на земята“ на големия събор в Йерусалим в
Деяния 15.

И така, Деяния 19 е третият и последен случай в Библията с
някой, който говори на други или непознати езици. С цялата
сегашна глъчка, както за, така и против, човек би предположил,
че всяка втора страница в Библията следва да споменава
говоренето на езици, но има само три случая във цялото
Писание, когато някой говори на непознати езици. Ще се заемем
с плътските коринтяни и тяхното изопачаване на дара, след
като приключим с този случай в Деяния, но това е третият и
ПОСЛЕДЕН записан случай на говорене на езици.
А когато Аполос беше в Коринт, Павел, след като беше
минал през горните страни, дойде в Ефес и намери някои
ученици (Деяния 19:1). Забележи, че Павел не е бил в Йерусалим,
Юдея или Самария. Павел пътува до една от най-крайните
части на земята; т.е. регион извън непосредственото влияние
на юдаизма. Когато Евангелието бива провъзгласено в нова
област, Йерусалим, това е придружено от знамения и чудеса.
Когато Евангелието бива провъзгласено сред нов народ,
езичниците, това е придружено от знамения и чудеса. Във
всеки случай дарбата на езици е дадена като знак за
потвърждаване на устния нов завет, тъй като няма нов
писмен завет. Тук стигаме до друг нов регион, Ефес.
И им каза: Приехте ли Светия Дух, като повярвахте? А те
му отговориха: Даже не сме чули дали има Свети Дух. ...
Очевидно те не са чували проповедта от Деяния 2 или 10. ...И
каза: А в какво се кръстихте? А те рекоха: В Йоановото
кръщение (Деяния 19:2-3).
Хм, хм, хм! Когато достига до краищата на земята, той
намира хора, които са в същото духовно състояние, в което се
намират евреите в Ерусалим в Деяния 2. Тези хора не разбират
повече от Корнилий. Те са ученици на Бог дотам, докъдето
стига тяхното разбиране. Те са вярващи във всичко, в което
им е дадено да вярват. Но тези покръстени вярващи не са
спасени и новородени, тъй като не са чули евангелското

послание на новия завет. Това става ясно от тяхното
непознаване на истината и от отсъствието на Светия Дух.
Сега, Павел не може да поиска от тези хора да се обърнат към
Матей 26 или Лука 23, за да им покаже от Писанията делото на
Христос на кръста. Той не може да им покаже книгата Римляни
и да обясни новозаветното спасение. Все още няма писмени
сведения за тези неща. Осъзнаваш ли колко трудно е било да
накараш истински вярващи в ръкоположения и изпратен от
Бога предтеча на Месията да отхвърлят вярата си? Тези
кръстени от Йоан вярващи се нуждаят от сериозни
доказателства, че Павел и придружителите му им носят
истината.
А Павел каза: Йоан е кръщавал с кръщението на покаяние,
като е казвал на народа да вярва в Този, който щеше да
дойде след него, тоест в Иисус... Тоест законът и пророците
са били до Йоан, но благодатта и истината идват от Исус
Христос. ...И като чуха това, се кръстиха в Името на Господ
Иисус. (Деяния 19:4-5). Тези добри хора са радостни получатели
на тази добра новина. Те откликват на съобщението на
предтечата и също толкова бързо реагират на добрата
новина, донесена от апостола. Те я изпиват както жадна душа
студена вода и се кръщават в името на Господ Исус.
И когато Павел положи ръце на тях, Светият Дух дойде на
тях; и говореха на езици и пророкуваха (Деяния 19:6).
И тъй, когато стигаме до краищата на земята, откриваме
евреи и прозелити, които са в същото състояние, в което са
евреите и прозелитите в деня на Петдесетница в Ерусалим.
Те отговорят с вяра на кръщението на Йоан, но сега трябва да
отговорят на добрата новина, че Бог изпрати Сина Си на
света, за да умре и да възкръсне, за да плати за човешките
грехове. След това те получават Светия Дух със знамения и
чудеса, придружаващи посланието, за да потвърдят, че това
са истински апостоли, които провъзгласяват Божиите думи.

Всичко това съвпада. Няма противоречие. Всеки път, когато
открием езици в Библията, това е потвърждение на Божието
слово за онези, които преди това не са вярвали в
новозаветното послание. Съществува ясна, вярна и точна
логическа нишка от Марк 16 до Деяния 2, 10, 11 и 19. Това са
единствените случаи на говорене на езици в целия Нов Завет и
те ясно показват истината, че дарбата на езиците е:
1. Език, непознат от говорещия.
2. Даден като дар от Бог на вярващите.
3. Даден като знак за потвърждаване на словото за
свидетелство на невярващите.
4. Свързан само с апостолското служение.
Човек може да спори с тези заключения, но не и от Писанията.
Мненията, убежденията и идеите не се броят в тази дискусия.
Четирите точки по-горе са доказани без съмнение в
единствените три библейски случая, в които някой говори на
езици.
В следващата глава ще пътуваме до Коринт и ще разгледаме
внимателно материала, занимаващ се със сериозните
доктринални грешки на най-плътската църква в цялата Библия.

Има някои лъжи ... върху които хората се издигат, като
на ярки крила, към небето. Има някои истини, студени,
горчиви, подигравателни истини, в които вашите
светски учени са много способни и точни, които
оковават хората към земята с оловни вериги.

К

Чарлс Дикенс от Мартин Чъзълуит

оринт, забележителен гръцки град, е бил столица на
провинция Ахая и резиденция на римския проконсул
(Деяния 18:12).

Коринт е голям град на идеално място за търговия. Търговци
от всички народи по света извършват там търговия. Чрез
този обмен той става много богат. Там процъфтява гръцката
цивилизация с нейното учение и изкуства. Атлетическите игри
и философските школи са многобройни.
Освен това, или по-скоро поради това, сериозният грях и
неморалността са всекидневие. Целият град е изпълнен с
пиянство, лакомия, проституция и езичничество. Гърците,
почитайки Афродита, са достигнали ниво на деградация, рядко
срещано извън земята на Хам. Моралното ниво на този град е
толкова ниско, че по онова време за човек, живеещ нечестив
живот, се е казвало, че „живее като коринтянин“.
Градът е разположен така, че да привлича хора, стоки и
богатства от цял свят. Със себе си те докарват греховна
природа, невъздържана от близостта на семейството,
приятелите и съмишлениците. Градовете за търговия и
пътувания винаги са много по-напред от градовете на
селското стопанство и индустрията, когато става въпрос за

препускане по широкия път към унищожение. Ако искаме да
разберем Коринт, трябва да си се представим в Маями, Ню
Орлиънс, Ню Йорк или Сан Франциско.
Проповядвайки първо в Атина, Павел се отправя към Коринт.
Деяния 18 потвърждава, че Бог е използвал Павел, за да създаде
там християнска църква. Той служи в нея адска дупка година и
половина. Евреите и езичниците по еднакъв начин биват
спасени чрез проповядването на кръста. Всъщност и някои от
водещите евреи в града биват спасени, включително Крисп,
главният управител на синагогата. Новоповярвалите обаче
идват най-вече от нисшите класове на езичниците (1
Коринтяни 1:26). Спасяват се също Ераст, камериер, и Гай,
заможен човек, но това са бележити изключения.
Ще кажа нещо, за което вярвам, че ще бъде възприето в духа
на любовта, в който е изложено. Не искам да нараня или да
обидя никого, но смятам, че е от съществено значение за
нашето разбиране на материала, който следва. В Писанията
има два класа злосторници: безбожници и грешници.
Безбожниците са онези мъже и жени, дарени с богатство,
способности, положение и място, които умишлено се
противопоставят на Божията благодат и дело. Това са
измамниците, които се издигат до висок статус в този зъл
свят и вкарват по-голямата част от хората в робство.
Другият клас, грешниците, са просто обикновени синове на
Адам, които не правят сметки и не обмислят нещата. Те
следват похотите на плътта и на това, което виждат очите
им, не защото мразят Бога, а защото това е пътя на наймалкото съпротивление. Тези бедни души следват всички
модерни модни тенденции, било то в модата, морала или
религията. Поради злощастната комбинация от простота и
конформизъм тези хора често са бедните на този свят. Трябва
да разберем, че с няколко редки изключения, тези грешници ще
се размножават по рода си и ще раждат много повече деца от

безбожниците докато не станат по-малко безбожниците и
повече грешниците. Окончателният край на тази прогресия ще
бъде десет царе, управляващи цялото човечество по време на
голямата скръб.
Грешниците имат едно предимство. Тъй като лесно се водят,
много по-вероятно е да бъдат спечелени до спасителна вяра в
Господ Исус Христос. Кой е по-силен от Исус? Кой е по-мъдър
от Господа? Кой е по-благороден от Христос? Следователно,
когато християнин, силен в Господа и силата на Неговата мощ,
с мъдростта на Светия Дух и благородството на това, че е
станал цар и свещеник на Бог, ефективно представя
Евангелието на обикновения грешник, резултатът ще бъде
далеч по-добър, отколкото когато Евангелието се проповядва
на безбожник. Разбираш ли, безбожните ще се обидят, мислейки
се за по-мъдри, по-могъщи и по-благородни от глупавия
християнин, който трябва да разчита на някой друг, който да
го заведе на мястото, наречено рай.
От тези неща, които разбира се са истина, следва, че
християнските църкви ще се състоят предимно от прости,
неуки, бедни, обикновени хора, които не обмислят нещата и
лесно следват някоя силна личност. Оттук и лекотата, с която
един авторитарен служител може да контролира миряните.
Тези хора лесно се очароват и смиряват пред учен семинарист,
който дава да се разбере, че не трябва да се смятат за равни
на него. Тези овце не мислят лошо за служителя, който трупа
голямо богатство за тяхна сметка, тъй като слабостта на
тяхната природа ги кара лесно да бъдат убедени, че той е прав,
когато провъзгласява: „Бог иска да дадете, за да
просперирате“.
Тъй като е вярно, че този клас хора следват похотта на
плътта и похотта на очите, не с лоши намерения, а защото е
много по-лесно, колко просто е за изпечения измамник да

направи плътското преживяване центъра на техния духовен
живот. След като е приятно, вълнуващо, препоръчва се от
силен, мъдър, богат служител и не се прави по никаква друга
причина, освен за прославяне на Бога, тези мили хора вярват
без колебание. Те никога няма да са склонни да отделят
времето или усилията, необходими за изучаване или изследване
на Писанията, за да се покажат одобрени пред Бога. Тези хора
обичат Бога и с радост ще приемат всичко, което се
представя като част от поклонението на Бога. Тези хора, дори
преди да се спасят, са доста искрени и просто не могат да
разберат, че искрен човек, служещ на Бога, може да бъде
подведен по този начин.
Няма грешка в паралела между коринтското общество и
западното общество от последните дни. Няма грешка в
паралела между светците в Коринт и тези в църквите от тази
лаодикийска епоха. Следователно материалът в тази глава е
насочен към хората със сърце и ум да го получат и по никакъв
начин не е осъждане на хилядите скъпи християни, които преди
да бъдат спасени са казвали : „Ако ти е приятно, направи го“ и
които след като са били спасени, казват: „Ако ти е приятно,
направи го.“ За съжаление е твърде очевидно, че обектът на
желание на човека може да бъде променен, но е наистина рядък
случаят с променената личност.
След посланието към Римляните, книгата, обясняваща
спасението в Новия Завет, идва 1 Коринтяни, която
представя проблемите на група хора, които се стремят да
основат християнския си живот върху преживяванията в
Деяния, а не върху доктрините в Римляни. Те имат и един
особен проблем, посочен в 1 Коринтяни 1:12, Искам да кажа,
че всеки от вас казва: Аз съм Павлов; А аз - Аполосов; А аз Кифов; А пък аз - Христов. Тази църква е изпълнена с дребнав
дух и разделения. Сред тях има кръвосмесително блудство; те
се съдят помежду си пред съдилища; идолопоклонството се

стреми да повлияе на църквата; хората идват на Господната
вечеря в пияно състояние; жените от църквата се
подстригват; разводът е приета практика. Това не е моето
мнение. Това са проблемите, разгледани в посланието.
Коренът на всички тези проблеми е изложен по-горе.
Ситуацията се усложнява от проблема, разглеждан в 1
Коринтяни 1:12, на група хора, които се стремят да общуват
заедно с всякакви различни доктрини и лоялност към
предполагаемите различия в служенията на Петър, Павел,
Аполос и Христос. Без абсолютна, окончателна власт, на която
всички да се подчиняват, не може да има общение, а по-скоро
християнски хаос. Проблемът е в липсата на божествен
авторитет.
Слава Богу, имаме такава окончателна власт на страниците
на чистото и съвършено Божие слово. В това писание се
обръщаме към 1 Коринтяни 12:1-7. Що се отнася до
духовните дарби, братя, не искам да не разбирате. Вие
знаете, че когато бяхте езичници, ви теглеше към немите
идоли, които ви привличаха. Затова ви известявам, че
никой, като говори с Божия Дух, не казва: Да бъде проклет
Иисус!, и никой не може да каже: Иисус е Господ!, освен със
Светия Дух. Дарбите са различни, но Духът е същият.
Службите са различни, но Господ е същият. Различни са и
действията, но Бог е Същият, който върши всичко във
всички. А на всеки се дава проявяването на Духа за обща
полза;
Без да се отклоняваме много, трябва да отбележим Троицата
в тези стихове: един и същ Дух (стих 4), един и същ Господ
(стих 5), един и същ Бог (стих 6). От тези стихове научаваме
защо проявяването (обърни внимание на единственото число,
по какъвто и начин да се проявява Духът, тези думи го
покриват) на Духа (отново единствено число, Божият Свети

Дух) за обща полза Проявлението на Духа не е дадено, така че
човек да се възползва от него. Проявлението на Духа не е
дадено, за да може някой да облагодетелства малкия си
приятелски кръг или
малката си група вярващи. Не,
проявяването е за ОБЩА полза. Където и да отиде един спасен
член на Христовото тяло, той трябва да бъде изпълнен, воден
и контролиран от Божия Свети Дух, така че всички, с които
той контактува, да бъдат облагодетелствани.
1 Коринтяни 12:8-11 продължава: защото на един се дава
чрез Духа слово на мъдрост, а на друг - слово на познание
чрез същия Дух, на друг - вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез същия Дух, а на друг - да върши
чудеса, а на друг - пророчество, а на друг - разпознаване на
духове, на друг - разни езици, а на друг - тълкуване на езици.
А всичко това се върши от един и същ Дух, който разделя на
всеки поотделно, както иска.
Разглеждайки внимателно библейския текст, научаваме, че не
всеки е получил словото на мъдростта, не всеки е получил
словото на знанието. И така, когато прегледаме този пасаж и
стигнем до стих 10, виждаме, че Господ е последователен и че
Библията не съдържа трикове или примки. При това положение,
трябва да заключим, че Духът не се проявява в живота на всеки
вярващ чрез дарбата на различни видове езици.
Защото, както тялото е ЕДНО и има много части, но
всичките части на тялото, ако и да са много, пак са ЕДНО
тяло, така е и Христос (1 Коринтяни 12:12). Без значение
какъв дар или дарби Светият Дух ти дава за обща полза, ти си
член на едното тяло на Христос. Независимо дали имаш слово
на мъдрост, на знание, на вяра, на изцеление, на чудеса, на
пророчество, на разпознаване на духове, на говорене на езици
или на тълкуване на езици, ти си член на Христовото тяло, ако
си истински роден отново. Защото ВСИЧКИ ние - било юдеи

или гърци, било роби или свободни - бяхме кръстени в един
Дух, за да съставляваме ЕДНО тяло (1 Коринтяни 12:13). От
тези стихове става напълно ясно, че:
1. Ние сме поставени в тялото на Христос чрез
действието на Божия Свети Дух.
2. Членовете на Христовото тяло ще бъдат толкова
различни по своите функции и способности, колкото
различни са членовете на човешкото тяло.
3. Ако човек е бил кръстен в Христос от Духа, този факт
ще има проявление.
4. Тези проявления ще се различават от човек до човек
според разпределението от Бога в живота му.
5. Да се каже, че човек не е в Христос или няма Светия Дух,
защото няма проявление на говоренето на езици, е
лъжеучение.
Тази истина се потвърждава от Римляни 8:9. Но ако някой
няма Христовия Дух, той не е Негов. И Колосяни 2:9: Защото
в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството.
Тези писания заявяват, че човек не може да приеме Господ Исус
Христос без да получи Святия Дух. тия тримата са едно (1
Йоан 5:7-Цариградски превод) и не могат да бъдат разделени.
Човек не може да има Христос и да няма Святия Дух.
В 1 Коринтяни 12:14-27 виждаме дискусия за единството на
тялото. Обсъждането на дарбите се възобновява в стих 28: И
Бог е поставил... Това е Божието дело. ...някои в църквата...
Това не бива да се разбира погрешно сякаш някои са в църквата,
а други не с изказването , което следва, в което се обяснява
разнообразието от дарби. ...първо апостоли, второ пророци,
трето учители, после чудеса, после дарби на изцеление,
помагания, управлявания, разни езици (1 Коринтяни 12:28).
Това изброяване на дарове в числена последователност няма
как да бъде хронологичния ред, в който са дадени тези дарове.

В последната глава проучихме най-внимателно деня на
Петдесетница, в който става кръщението на Светия Дух. В
този ден хората говорят на други езици, преди да пророкуват.
На този ден хората говорят на езици, преди да има събрание на
вярващи, на които да влияят. На този ден хората говорят на
други езици и няма данни някой да е бил изцелен. Така че, нека да
кажем отново, това не е списък в хронологичен ред, в който
даровете са били дадени на Господното тяло, църквата.
Това ни оставя само едно възможно заключение. Посочените
дарби са изброени в реда на тяхната степен на важност при
създаването на новозаветната църква. Това подреждане на
даровете е изложено по вдъхновението на самия Бог, който ги
е дал (1 Коринтяни 12:5). Тази гледна точка се потвърждава от
първата част на стих 31: Копнейте за по-големите дарби.
За всеки честен читател е ясно, че не всички дарове могат да
имат еднаква стойност или значение за Божиите цели, тъй
като тук самият Господ заявява, че някои дарове са по-добри
от други. Той не само прави такова изявление, но вече ни е
казал, че трябва искрено да желаем най-добрите дарове и
определено не най-маловажните от даровете. Колко
невъобразимо трябва да е за Господ да види как църквата в
тази лаодикийска епоха копнее за онзи дар, който Главата на
Църквата обявява в Словото Си за най-маловажен за тялото.
Всички апостоли ли са? Очевидният извод от контекстното
четене на главата е не. Всички пророци ли са? Отново трябва
да дадем честен отговор. Не, не всички са пророци. Всички
учители ли са? Всички ли вършат чудеса? Имат ли всички дарби
за изцеление? Никой, който подхожда към Писанията дори с
най-малка степен на честност, не би отговорил по друг начин
освен с „не“. По време на тази глава ни беше показано, че
тялото не е група от уши, крака или ръце. Необходими са много
различни членове, за да се изгради човешкото тяло. И така,

Господ показва, че са необходими много различни духовни дарби,
за да се изгради Господното тяло, църквата. Като мъдър
управител Бог е избрал да прояви много различни дарове в
живота на Своя народ, за да може църквата да бъде здрава, да
функционира правилно и да живее пълноценно своя свят живот.
Но има още един въпрос в 1 Коринтяни 12:30. Говорят ли
всички езици? Още веднъж очевидният отговор е „не“. И все
пак, в нашето поколение на последните дни, хиляди
проповедници казват на своя народ, че Бог е предназначил всеки
вярващ да говори на езици. Те не само казват тази неистина,
но в повечето случаи намекват за ужасни духовни последици,
ако дарбата на езиците не се прояви.
На скъпите християни се казва, че ако не говорят на езици:
1.
2.
3.
4.
5.

Те никога не са били спасени.
Са спасени, но нямат Светия Дух.
Са спасени и имат Светия Дух, но не и Духа.
Са спасени и имат Светия Дух, но нямат сила.
Са спасени и имат Светия Дух, но могат да загубят
Светия Дух или дори спасението си, ако не проявяват
дарбата на езиците.

Би било интересно да проучим всяка от тези пет точки в
Библията. За съжаление нито една от тях не се преподава
никъде в Библията. За да бъдеш подведен от някоя от тези
ереси, трябва да следваш учението на човек, а не човек, който
преподава Библията. Остави това да попие в ума ти. Има
огромна разлика между двете.
От 1 Коринтяни 12 е съвсем ясно, че Триединният Бог е Онзи,
Който дарява духовни дарби. Той не само дава тези дарби на
вярващите, но ги упълномощава да проявяват тези дарби. Една
от тези духовни дарби е способността да се говори на реч,
непозната на говорещия; т.е. (чужди) езици. Не всеки спасен

човек получава този конкретен дар. Езиците са наймаловажният дар, изброен в тази глава.
Оттук преминаваме към 1 Коринтяни 13. Ако говоря с
човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед,
която звънти, или кимвал, който дрънка. И ако имам
пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако
имам всичката вяра, така че и планини да премествам, а
любов нямам, нищо не съм. И ако раздам целия си имот за
прехрана на бедните и ако предам тялото си на изгаряне, а
любов нямам, нищо не ме ползва. (ст. 1-3).
За съжаление, този пасаж обичайно се тълкува така: Понеже
Павел говори с езиците на хората и ангелите, този стих
поучава за небесен език.
Нека бързо отстраним плявата и изложим правилното учение
на тези стихове. На първо място, всеки път, когато в нашата
Библия думите, произнесени на небето, се идентифицират
езиково, се казва, че езикът е иврит. Съгласно думите на
Библията, няма начин да се даде обосновка за какъвто и да е
друг език, на който се говори на небето. Второ, Павел не казва,
че говори на езиците на ангелите. Тези стихове излагат
аргумент, който разкрива контекста и замисъла на цялата
глава. Най-голямата е любовта. Тя е по-голяма от вярата и
надеждата (ст. 13). Тя е по-голяма от духовните дарби (ст. 8).
Тя е по-голяма от нашето знание (ст. 9-12). Тя е по-голяма от
добрите дела, извършени със силата на плътта (ст. 3).
Цялото заявление на стихове 1-3 е довод. Павел премествал
ли е планини (ст. 2)? Павел предал ли е тялото си на изгаряне
(ст. 3)? Разбира се, че не. Той излага тези неща като доводи.
Ако той правеше тези неща, но не ги правеше като истинска
любовна жертва на Бог за другите, те щяха да бъдат напразни
дела, които да изчезнат на Христовия съд. Ако той
упражняваше духовни дарби, включително езици и чудеса, но го

правеше от себеугодничество, духовна гордост или
подчинение към някакъв човешки авторитет, такова
използване на дарбите не би било нищо повече от ужасен шум.
Никой не би могъл да нарече удрянето на тенджери красива
музика, освен ако той или тя не е безнадежден идиот или малко
дете в еуфорията на забавна игра. Никой не би могъл да нарече
неконтролираното бърборене проявление на Светия Дух, освен
... Е, може би е по-добре да продължим напред, за да не обидим
с пряма реч по-слабите братя.
Смисълът на тези стихове е, че каквото и да правим за Бога
или в името на Бога, колкото и добре да изглежда или да е
приятно, ако нямаме любов, няма полза.
Любовта дълго търпи и е милостива, любовта не завижда,
любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не
търси своето, не се раздразнява, не мисли зло, не се радва
на неправдата, а се радва заедно с истината (1 Коринтяни
13:4-6). От тези думи трябва да заключим, че учение или
практика, която ни кара да бъдем нелюбезни към онези, които
се различават от нас, или да се гордеем и да се държим така,
сякаш Бог ни е направил духовно по-добри от другите вярващи
поради някакъв дар, който сме получили, не е любов. Така то се
оказва безполезно учение. Ако имаме това, което
предполагаме, че е дар от Бога, който ни служи за
себеугодничество или за лично изграждане(ст. 5), това не е
любов. Ако виждаме хора извън физически и емоционален
контрол (ст. 5), това не е любов. Ако обикновеното излагане на
Библията според значението й ни разстройва и ни кара да
изпитваме твърди и недобри чувства към този, който излага
учението (ст. 5), това не е любов.
Библията правилно прави разлика между любов и обич. Със
справка на всяко място в Новия Завет, където се намират тези
термини, ние откриваме, че любовта е термин, запазен за

конкретните отношения на обич между членовете на тялото
на Христос. Любовта се различава от всички останали видове
обич. всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се
надява, всичко търпи. Любовта никога не преминава; обаче
пророчества ли са, ще се прекратят, езици ли са, ще
престанат, знание ли е, ще се прекрати. (1 Коринтяни 13:78).
След като това е вярно, е важно за нашето изучаване на
езиците да разберем кога те се прекратяват. Защото от
части знаем, и от части пророкуваме, но когато дойде
съвършеното, тогава това, което е частично, ще се
прекрати (1 Коринтяни 13:9-10).
Стандартното тълкуване е, че когато Павел пише това
послание, Новият Завет не е пълен; все още ще се дава ново
знание и пророчества; пълното и завършено откровение на
Писанието ще стане съвършено; когато тази съвършена
Библия се завърши, знаците и даровете ще изчезнат. Това е
добра интерпретация и подкрепя основните позиции на
фундаменталисткия
лагер,
но
има
някои
очевидни
недостатъци.
Първо, контекстът на коментарите не е писменото слово, а
любовта. Второ, ако това, което е отчасти, означава
Писанията в тяхната частност, а това, което е съвършено,
означава Писанията в тяхната пълнота, фразата това, което
е частично, ще се прекрати няма никакъв смисъл.
Ето как би трябвало да разбираме пасажа, ако се следва
стандартната фундаментална интерпретация: „Сега имаме
дарбите-знамения, защото имаме само част от Библията, но
когато имаме цялата Библия, ще премахнем частта от
Библията, която имахме, преди да бъде завършена.“ Това не
може да е правилно.

Първо, в Коринтяни 13:11 е изобразено дете. Детето е
човешко същество така, както винаги ще бъде, но при него ще
има растеж и напредък към мъжество. Тази пълна зрялост е
библейската дефиниция на „съвършен“ в Писанията. Съвършен
никога не означава безгрешен. В стих 12 е образът на нашето
разбиране. Вярващият има целия Бог, спасението, вечния
живот, който някога ще има, но има растеж и напредък към поголямо разбиране на истината.
В стих 13 имаме вяра, надежда и любов, като чрез тези
стихове Господ показва прогрес в духовния живот до
съвършенство.
Това е идеалното допълнение към първите три стиха на
главата. Последните три стиха завършват учението, което
върви през главата. Простичко казано, духовните дарби не
трябва да бъдат намерението и целта на живота на вярващия.
Ако видим човек, зает с пророчества или езици или някакви
други дарове на Духа, знаем, че човекът все още не е съвършен
човек. Той може да има вяра или надежда, но все още е дете,
което няма ясна духовна визия.
Плътските коринтяни получават духовни дарове от Бог за
полза на тялото на Христос (1 Коринтяни 12). Те ги използват
егоистично, защото им липсва любов. В резултат на това,
занимаването им с даровете на Духа им пречи да бъдат зрели
християни (1 Коринтяни 13).
Нека преминем към 1 Коринтяни 14. Стремете се към
любовта; и копнейте и за духовните дарби, а особено за
дарбата да пророкувате (ст. 1). Тук отново виждаме, че има
някои дарби на Духа, които са по-желани от други. Защото,
който говори на език, той не говори на хора, а на Бога,
защото никой не го разбира; но в духа говори тайни (ст. 2).

В този стих няма нищо, което да наставлява някого да говори
на непознат език. Нито има индикации, че човек, говорещ на
непознат език, разговаря на небесен или на таен молитвен
език. Формулировката на стиха е съвсем ясна. Това е човек в
Коринт, който в най-лошия случай злоупотребява с дар или го
използва така, както никога не е бил използван във всички книги
на Деянията. Той не говори на никого. Този стих не казва, че
Бог разбира речта, а само че човекът говори на Бога. Точно
това ни се казва, когато запитаме съвременния говорещ
„езици“ за използвания език или за ползата, която неговите
слушатели имат. Той ще отговори: „Говорех на Господ.“
Освен това, погледни думата: дух (ст. 2) и забележи малката
буква. Духът тук не може да бъде препратка към Светия Дух.
Това се потвърждава от малката буква д и от останалата
част на главата. А който пророкува, той говори на хората за
изграждане и увещание, и утеха. Който говори на език,
изгражда себе си; а който пророкува, изгражда църквата (1
Коринтяни 14:3-4).
Любовта не търси своето. Дарбите биват дадени за обща
полза. Езиците не могат да бъдат свързани с любов. Тези
плътски коринтяни претендират за духовен дар и го използват
в противоречие с начина, по който е бил използван, когато е
бил даден от Светия Дух в книгата Деяния. Те го превръщат
във въпрос на плътско себеугодничество. От тези стихове
става ясно, че езиците не назидават църквата!
Желал бих всички вие да говорите на езици, а още повече да
пророкувате; а който пророкува, е по-горен от този, който
говори на езици, освен ако тълкува, за да се изгражда
църквата. Но сега, братя, ако дойда при вас и говоря на
езици, какво ще ви ползувам, освен ако не ви съобщя или
откровение, или знание, или пророчество, или поучение (1
Коринтяни 14:5-6)?

Павел не забранява използването, упражняването или
проявяването на какъвто и да е дар на Духа. Той не се бори
срещу Бог. Той обаче призова тези вярващи да търсят онези
дарове, които биха били най-полезни за тялото. Павел казва:
„Ако ще идвам да говоря с теб, за да заякнеш във вярата, защо
да ти говоря с някакви бръщолевеници, които не можеш да
разбереш? Какво добро би произлязло от това? Как би ти
донесло това полза? Може и да е вълнуващо за плътското ти
Аз, но не би те назидало духовно.“
Дори бездушните неща като свирка или гъдулка, когато
издават звук, ако не се различават тоновете им, как ще се
познае какво свирят със свирката или с гъдулката? Защото
и ако тръбата издадеше неопределен звук, кой би се
приготвил за бой? Също така и вие, ако не изговаряте с
езика разбираеми думи, как ще се познае какво говорите?
Защото ще говорите на вятъра (1 Коринтяни 14:7-9). Тези
думи правят едно нещо съвсем ясно. Нищо, направено от Бог,
не издава неразпознаваеми по вида си звуци. Има дарба на езици
от Светия Дух, а има и дрънкане от човешки дух. Тези стихове
не оставят съмнение кое кое е.
Погледни отново 1 Коринтяни 14:2, където плътският
коринтянин си мисли, че говори на Бога. Стих 9 казва, че такъв
всъщност е говорил на вятъра. Бог не е трогнат, впечатлен
или благословен. Той не обръща никакво внимание, защото Той
царува на небето. Някой друг е князът на въздушната власт.
Има например толкова вида езици на света; и нито един от
тях не е без значение. И така, ако аз не разбера значението
на езика, ще бъда другоезичен за този, който говори, и този,
който говори, ще бъде другоезичен за мен.(1 Коринтяни
14:10-11). Божия воля ли е да прокламираме факта, че сме
другоезични? Това не е плодът на Светия Дух в действие.

Така и вие, понеже копнеете за духовните дарби, старайте
се да се преумножат те у вас за изграждане на църквата.
Затова, който говори на език, нека се моли за дарбата и да
тълкува. (1 Коринтяни 14:12-13). Вече ни беше казано, че
езиците не назидават, но пророкуването го прави.
Пророкуването е по-голямо. За да имат някаква стойност,
езиците трябва да бъдат тълкувани. И така, защо просто от
самото начало не говорим на хората за назидание, увещание и
утеха на техния собствен език? Стих 13 не казва да се молим,
за да можем да говорим на езици все повече и повече, а да се
молим, за да можем да тълкуваме. Разбери какво се опитваш да
кажеш и ни го предай, за да го разберем. Това е единственият
начин да църквата да има полза.
При това положение, можем да видим в какъв порочен кръг са
заклещени толкова много от Божиите хора. Те влизат в
тялото на Христос като обикновени хора, които ходят подир
плътските похоти. След това ги учат да търсят плътски
преживявания, за да задоволят себе си и им се казва, че това е
доказателството, че са пълни със Светия Дух. По този начин,
след като са се заставили да преследват плътски преживявания
и са заобиколени от други, които имат същата егоистична цел,
тези хора получават толкова малко истинско духовно
назидание и служение, че всички са обречени да останат
плътски вярващи.
Защото, ако се моля на език, духът ми се моли, но умът ми
не дава плод (1 Коринтяни 14:14). Отново е необходимо
сравнение със стих 2. Според библейското определение това
не е молитва чрез Святия Дух, а по-скоро чрез човешки дух.
Павел казва: Защото ако се моля на език. И отново, това е
довод. Той не казва, че се моли на непознат език. Той казва, че
ако би го направил, това няма да е дело на Божия Свети Дух, а
дело на неговия собствен дух.

В предишната глава разгледахме всеки библейски случай,
когато някой говори на езици. Във всеки случай връзката между
апостолското служение и дарбата е явна, за да се потвърди
истината на словото за невярващите, тъй като
новозаветното евангелие е пренесено в област, където
неговата истина не е била достигнала преди това. Когато
стигаме до плътската църква в Коринт, откриваме вярващи,
които говорят като двуезични, говорят на вятъра и наричат
нещо, произведено от собствените им човешки духове, проява
на Светия Дух. Каква бъркотия!
Стих 14 продължава: духът ми се моли, но умът ми е не дава
плод. С други думи, ако говориш на непознат език, в духа си не
можеш да разбереш какво говориш. Познавайки покварата на
човешкото сърце, отчаяното нечестие, което се крие отвъд
нашите познания, а също и хитростите на дявола, колко
удивително е да чуем стандартния отговор за този факт. „Е,
просто знам, че славя Бога, когато говоря на езици, защото се
чувствам така добре.“ Откъде знаеш? Дами и господа,
зависимият от хероин жадува за наркотика, който го убива,
защото го кара да се чувства така добре. Блудникът
унищожава живота и душата си с това, което го кара да се
чувства добре. Пияницата не намира облекчение, докато
дяволът на питието не започне да го владее. Религиозните
дрехи не могат да направят чувствата сигурен водач.
Тогава какво? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си;
ще пея с духа си, но ще пея и с ума си. Иначе, ако славиш с
духа си, как ще каже: Амин! на твоето благодарение онзи,
който е в положението на неучения, като не знае какво
говориш? Защото ти наистина благодариш добре, но
другият не се изгражда. Благодаря на моя Бог, че аз говоря
езици повече от всички вас; но в църквата предпочитам да
изговоря пет думи с ума си, за да наставя и други, а не десет

хиляди думи на език (1 Коринтяни 14:15-19). Това са думите на
апостол с апостолски дар. Никой в Коринт, никой във вашия
град не проявява по-често правилното упражняване на дарбата
на езици. Забележи значението, което апостол Павел придава
на думи, изречени на непознат език. Десет хиляди думи
неразбираемо бръщолевене не струват колкото пет думи,
които можеш да разбереш. Не е ли изумителен съвременният
акцент върху езиците в светлината на тези Божии думи? Защо
не откриваме такъв акцент върху петте разбираеми думи? Не
е ли опако поколението, което придава толкова жизненоважно
значение на нещо, което Божието слово смята за 2000 пъти
по-маловажно от обикновената реч?
Любовта не търси своето. Човек с любов ще се стреми да
назидава тялото на Христос. Така че според Библията
мнението на брат Джеймс не се брои за нищо. Според Библията
съвременното движение на езиците не се основава на
християнската любов, а напротив. Ето словото, дадено в 1
Коринтяни 14:20: Братя, не бъдете деца по ум, но бъдете
невръстни в злобата, а по ум бъдете пълнолетни.
Светият Дух е знаел, че в този момент от дискусията
незрелите вярващи ще се ядосат. Затова им казва да
пораснат, да бъдат мъже, да се изправят пред фактите с чист
разум. Не плачи и не хленчи, когато играчките ти бъдат
отнети. Не се бий със Светия Дух всеки път, когато Библията
не ти играе по свирката.
В закона е писано: „Чрез другоезични хора и чрез устните
на чужденци ще говоря на този народ, но и така няма да Ме
послушат“, казва Господ (1 Коринтяни 14:21). И така, на кого
беше даден законът? Започвайки от Изход 19, Бог дава закона
на Мойсей. Мойсей прочита този закон по време на
изслушването на Израилевия народ. Израилският народ приема
този закон и го ратифицира като свои правила и насоки за

живот като един народ под властта на Бог. Никой друг народ
на лицето на земята никога не е получавал този закон. Той не е
обвързвал нито един езичник, освен ако той не е избрал да
стане прозелит на юдаизма. И в закона е записано, че Бог ще
говори с този народ (т.е. евреите) чрез другоезични народи.
И така (заради тази библейска истина) езиците не са белег
за вярващите, а за невярващите. А пророчеството не е за
невярващите, а за вярващите (1 Коринтяни 14:22). По този
начин, според библейската дефиниция от Марк 16 до Деяния 2,
от Деяния 10 до Деяния 19 и от 1 Коринтяни 12 до 14, са
дадени знаци на еврейските апостоли, които да използват при
потвърждаване на Словото. Във всеки от случаите тази
дарба-знамение се проявява, защото присъстват евреи, които
се намират в състояние на неверие. В Библията няма данни за
използване на езици, когато вярващите са събрани като
местна църква. И ако невярващ влезе в място като плътската
църква в Коринт, където човешките духове водят хората да
бърборят във въздуха, той би си помислил, че се намира в
лудница, а не в Божия дом.
И така, ако се събере цялата църква и всички говорят на
езици, и влязат хора неучени или невярващи, няма ли да
кажат, че вие сте полудели? Но ако всички пророкуват и
влезе някой невярващ или неучен, той се обвинява от всички
и се осъжда от всички, тайните на сърцето му се откриват;
и така, той ще падне на лицето си, ще се поклони пред Бога
и ще изповяда, че Бог наистина е между вас. Тогава, братя,
какво става? Когато се събирате, всеки от вас има псалм,
има поучение, има откровение, има език, има тълкуване.
Всичко да става за изграждане. Ако някой говори на език,
нека говорят по двама или най-много по трима, и то по ред,
а един да тълкува. Но ако няма тълкувател, такъв нека да
мълчи в църквата и нека говори на себе си и на Бога. От

пророците нека говорят само двама или трима, а другите
да преценяват. Но ако дойде откровение на някой друг от
седящите, първият нека да замълчи. Защото можете да
пророкувате всички един след друг, за да се поучават всички
и всички да се насърчават (1 Коринтяни 14:23-31).
Когато тези коринтяни говорят на езици, никой не научава
нищо и никой не се утешава. Ако някои от тях наистина
говорят на хората за назидание, увещание и утеха
(определението за пророкуване, ст. 3), всички биха се учели и
всички биха се утешавали . Ето защо Господ ни казва по-рано,
че пророчеството е по-добър дар.
Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир. Както е по
всичките църкви на светиите, (1 Коринтяни 14:33). Според
Божието слово, прочее, ако горепосочените процедури са
нарушени, си имаме работа с плътта, търсеща чувства, или си
имаме работа с проявата на нечисти духове, но със сигурност
НЕ виждаме Божия Свети Дух в действие!
Ясното, точно изложение на Писанията говори, че
самоправедните, религиозните хора не могат да пребъдват. В
този ден на галене на ушите и сладко говорещи служители
човек, който просто посочва какво всъщност казва Библията,
се счита за омразен, неприятен и разделящ. Но Божието слово
е нещо упорито; не можеш да се отървеш от него. Небето и
земята са предназначени да преминат, но Божието слово
пребъдва завинаги.
След авторитета на Библията и въпроса за езиците
третата най-мразена тема по лицето на земята е ролята,
която Божието слово дава на жените за тяхно щастие и
защита. жените нека да мълчат в църквите, защото не им е
позволено да говорят; а да се подчиняват, както казва и
законът. Но ако искат да научат нещо, нека питат мъжете

си у дома, защото е срамно за жена да говори в църква (1
Коринтяни 14:34-35).
Колко по-ясно трябва да е написано? Актуализиран превод на
съвременния език на обикновения човек няма да подобри
положението. Ако една жена говори в църквата, вместо да
мълчи, както е заповядано както в Стария, така и в Новия
завет от Светия Дух, който е вдъхновил Писанията, ние може
да сме в средата на духовно ръководена църковна служба, но
духът, който води, не е третият член на Троицата. Тези неща
не са написани, за да осъдят нечия църква или религия. Бог ни
дава Своето слово, за да не бъдем измамени и доведени до
заблуда по човешка измама, в лукавство, по хитро измислени
заблуди. Знаейки, че всички сме склонни да се подведем от
плътта по религиозни въпроси, Бог излага някои ясни правила
по въпроса относно говоренето на езици и как се проявява то,
ако наистина е дело на Бог. Той прави това, та, ако някога
видиш служба с говорене на езици, проведена по друг начин, да
не се подведеш и да мислиш, че така се почита Бога.
Неподчинението към Божието слово никога не може да донесе
радост на Бога.
Приятели мои, осъзнавате ли, че ако спрете всяка църковна
служба, в която едновременно повече от един човек говори на
езици или в която някой е изрекъл и една дума бръщолевене без
преводач, или в която жена говори вместо да се държи на
своето дадено от Бога място на мълчание в събранието, това
съвременно движение на езици би приключило тази вечер? Това
е абсолютен факт. Нещо, което се провежда по начин, който
противоречи на ясните учения на Писанията, не може да бъде
от Бог.
Или Божието слово излезе от вас? Или стигна само до вас?
Ако някой мисли, че е пророк или духовен, нека узнае, че това,
което ви пиша, е заповед от Господа. (1 Коринтяни 14:36-37).

Писанията не произхождат от нито едно човешко същество,
а са Божието слово (1 Солунци 2:13). Тези библейски истини,
които изследвахме, не произлизат от Павел, още по-малко пък
от някой, който чете тези страници. Всеки човек, който се
смята за духовен или изпълнен с Духа, или воден от Духа, ще се
подчини на властта на Господ, който е автор на Библията.
Тези думи не са предложения или препоръки. Тези стихове не
съдържат идеи за обсъждане. Тези учения не трябва да се
погребват с остарелите руини на някога благородния Коринт.
Светият Дух ще ни накара да осъзнаем, че:
1. Ако човек каже, че говори на езици, но само бърбори
безсмислици, той е ръководен от собствения си дух или
от нечист дух, но не и от Божия Свети Дух, тъй като
всеки библейски случай на говорене на езици включва
известен на човечеството език.
2. Ако човек говори на език, непознат за него, но никой в
събранието не тълкува, той е ръководен от собствения
си дух или от нечист дух, но не и от Светия Дух, защото
Светият Дух няма да съгреши срещу заповедите на
Господа.
3. Ако едновременно повече от един човек говори на езици
или повече от трима говорят на езици в едно събрание,
те са под влиянието на собствения си дух или на нечист
дух, но не и на Светия Дух, защото Светият Дух няма
да съгреши срещу заповедите на Господа.
4. Ако жената говори на езици в църковното събрание, тя
е подтикната да го направи от собствения си дух или
от нечист дух, но не и от Светия Дух, защото Светият
Дух няма да съгреши срещу заповедите на Господа.
Ако сме духовни мъже и жени, ще признаем, че тези четири
точки са верни.

Така че, ние не забраняваме говоренето на езици, но няма да
бъдем невежи, особено когато става въпрос за замислите на
Сатана.
Колкото и удивително да изглежда, това обобщава
библейските сведения относно езиците. Както казахме в
предишната глава, със съвременния отзвук човек би бил
склонен да вярва, че Библията говори по този въпрос на всяка
страница. Настоящият случай обаче не е такъв. Свидетели
сме на небалансирано представяне на факти, взети от
Библията, а не на балансирано представяне на библейския
факт. Повтарям, свидетели сме на небалансирано представяне
на факти, взети от Библията, а не на балансирано представяне
на библейския факт.
Преди да завършим,
последните две глави:

нека

прегледаме

материала

от

1. Езиците са дар от Светия Дух.
2. Езиците са знамение за невярващите евреи, които
имат нужда от знамения.
3. Езиците съпътстват апостолското служение.
4. Езиците са човешки език, а не разбъркани безсмислени
срички, непознати за говорещия.
5. По време на апостолското служение Бог е давал езици,
за да потвърди словото на апостолите към евреите.
6. Езиците, както и всички духовни дарби, се упражняват
под контрола на онзи, на когото е дарена дарбата.
7. Езиците, ако се използват в събрание, никога няма да
бъдат използвани от повече от един индивид
едновременно и никога от повече от трима души за
едно събиране.
8. Езиците, ако се използват в събрание, ще бъдат
тълкувани.

9. Езиците, ако се използват в събрание, никога не биха
били използвани от жени.
Тези девет точки не представляват нечие мнение или
тълкуване. Това КАЗВА БИБЛИЯТА.
Преди да завършим тази глава, трябва да разгледаме книгата
Ефесяни. Ефесяни представя Църквата, на която Христос е
глава. Книгата Ефесяни не описва историята на преходен
период, както книгата Деяния. Като за начало вече не става
въпрос за знамения, чудеса и сили. Ние имаме работа с тялото
на Христос, чиято истина е разкрита на и чрез апостол Павел.
В Ефесяни имаме работа с доктрините, които касаят
членовете на тялото, описани в 1 Коринтяни.
Затова казва: „Като се изкачи на високо, плени плен и даде
дарове на хората.“ А това „изкачи“ какво друго значи, освен
че (първо) слезе в по-долните части на земята? Този, който
слезе, е Същият, който и възлезе над всички небеса, за да
изпълни всичко. И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други - благовестители, а други - пастири и
учители с цел да се усъвършенстват светиите за делото на
служението, за изграждането на Христовото тяло, докато
ние всички достигнем в единството на вярата и на
познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в
мярката на ръста на Христовата пълнота, за да не бъдем
вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на някое
учение, по човешка измама, в лукавство, по хитро измислени
заблуди, а като сме истинни в любов, да пораснем по всичко
към Него, който е главата, Христос, от когото цялото тяло,
сглобено и свързано чрез службата на всяка става, според
съразмерното действие на всяка една част, изработва
растежа на тялото за неговото изграждане в любовта.
(Ефесяни 4: 8-16).

Ще трябва цяла глава за да се обхване целия материал,
съдържащ се в тези стихове, но нека разгледаме това, което
се отнася до разглежданата тема. Целта на духовните дарби,
изброени в книгата Ефесяни, е усъвършенстването на
светиите. Помниш ли как обсъдихме 1 Коринтяни 13 и
любовта? Спомняш ли си как отбелязахме, че „съвършеното“ в
главата е препратка към крайната цел на всеки вярващ, докато
расте в благодат?
Бог дава дарбите, изброени тук, за усъвършенстване на
светиите. Нито една от дарбите-знамения не е посочена. Не
се споменава за изцеления, тълкувания, езици или чудеса. Това
потвърждава нашето заключение. Дарбите-знамения са
дадени на апостолите, за да потвърдят словото. След като
словото е получено и е създадена местна църква, новата
необходимост е растеж до съвършенство. Това е целта на
проявлението на дарбите, изброени тук.
Тези дарби са дадени за делото на служението. Темата на
Ефесяни е Църквата, на която Христос е глава. Служението на
тази Църква, след като премине ранния стадий, е да стане
като Господ Исус Христос; да бъде видимо земно изявление на
възкръсналия Господ Исус Христос, Който е на небето. Защо
дарбите-знамения не са изброени тук? Защото те не
допринасят с нищо за тази цел. Те не помагат в работата на
Святия Дух подходящо да свързва и сглобява членовете на
тялото в единство, почитащо Христос. Фактът, че
съвременното движение на езици е разделило и продължава да
разделя църкви, училища и деноминации, е безспорен.
Цитираните стихове учат, че тези дарове са дадени за
назидание на Христовото тяло. Колко добре изказването от 1
Коринтяни биват подкрепени от отсъствието на дарбизнамения от този списък. Научихме, че правилното използване
на езици трябва да обозначи истината за невярващия, а

неправилното използване на езици означава лично изграждане
на вярващия. Ето защо, когато Господ изброява дарбите,
които изграждат тялото, езиците не се появяват.
Колко зловещо е това твърдение: за да не бъдем вече деца.
Може ли да видиш още веднъж връзката с пасажа за любовта в
1 Коринтяни 13? Християнин, който е бебе във вярата, ще
бъде блъскан от всеки вятър на учение; ще бъде толкова лесно
измамен от мъдростта на хората; ще бъде пленен в лукавство,
по хитро измислени заблуди. Дарба -знамение като езиците НЕ
МОЖЕ ДА СЕ ОПАЗИ от такава измама. В тези опасни времена
единственото нещо, което ще ни защити, е любовта към
истината. На тези страници четеш истината, дадена в
любов. Ако искаме да израстваме, да станем подобни на
Христос и да бъдем благословение за тялото на Христос, не
трябва да се заблуждаваме и да копнеем за онези дарове, които
няма да допринесат за тези желани цели. Копнейте за поголемите дарби.
Преди да преминем към следващата глава, нека добавим една
притурка тук и да разгледаме онези стихове, които се
използват в подкрепа на бръщолевенето на безсмислици като
„говоренето на небесен език“.
Първият от тях е Римляни 8:26-27. Така също и Духът ни
помага в нашата слабост. Защото не знаем за какво да се
молим както трябва; но Самият Дух се застъпва за нас в
неизговорими стенания. А Този, който изследва сърцата,
знае какъв е умът на Духа, защото Той се застъпва за
светиите по Божията воля.
Стандартният отговор е, че не знаем какви думи да кажем,
така че просто продължаваме да повтаряме срички, 3 и скоро

Святият Дух ще поеме нещата и ще се моли на Бога за теб на
небесен език. Това бързо е развенчано от твърдението в стих
26, че тези ходатайствени стенания на Духа са
НЕИЗГОВОРИМИ.
Вторият от тези пасажи е разказът във 2 Коринтяни 12,
където Павел разказва за свой познат, грабнат на третото
небе, който „чу неизразими думи, които на човека не е
позволено да изговори“ (2 Коринтяни 12:1-4). Дори в този
пасаж да се споменава небесен език, което не е така, стихът
ясно заявява, че тези думи са извън възможностите на
човешката реч, но че Бог е приел закон, забраняващ тяхното
изговаряне.
Третият пасаж, изопачен почти до неузнаваемост, е Ефесяни
6:17-18. Вземете също шлема на спасението и меча на Духа,
който е Божието слово. Молете се в Духа по всяко време с
всякаква молитва и молба, бодърствайте с неуморно
постоянство и молби за всички светии.
След като прочетем тези стихове, ни се казва, че да се молим
в Духа, означава да се молим с езици. Означава ли това, че
заповедта: ходете по Духа (Галатяни 5:16) означава да ходиш
по езици? Едното има толкова смисъл, колкото и другото.
Да се молиш в името на Исус означава да се молиш, за да може
Той да се съгласи с нас в застъпничеството Си пред Отец. Да
се молиш в Духа, означава да се молиш не според наредбите и
желанията на плътта, а по такъв начин, че Светият Дух да се
съгласи с нас в молбите, които представяме на Отца.
И накрая, често се цитират трите препратки към Йоан,
който е в духа, от книгата Откровение (Откровение 4:2; 17:3;
21:10). Човек трябва да е много отчаян, че да поддържа
позиция, когато е принуден да се придържа към стихове като
този, за да докаже „небесен език“. В нито един от тези случаи

Йоан не говори и не се моли. Смисълът във всеки случай е, че
Йоан вижда нещо, което не би могъл да види или да разпознае в
човешко тяло. Той се пренася 2000 години в бъдещето, за да
запише събития, които ще се случат на земята. Във всеки
случай духът е посочен с малки букви, т.е. духът на Йоан, а не
главна буква, че да означава Светия Дух.
Ако проверим внимателно Библията, ще открием, че
съществува небесен език. Всеки път, когато Светият Дух
идентифицира този език, това е иврит.

И тук изречението свърши също толкова внезапно,
колкото и бе започнало, а ездачът тупна на главата
си пред Алиса. Този път тя доста се уплаши и след
като го вдигна, тревожно запита:
— Надявам се, че нямате нищо счупено?
— Нищо, за което да си заслужава да се говори —
отвърна Рицаря, все едно че не би имал нищо против
да си счупи това-онова.

Т

ова е една от тези теми, с които писателите от
минали поколения не са се занимавали, тъй като освен
при племенните туземци в най-дълбоките дебри на
езическите земи, явлението е било неизвестно до
последната част на тази лаодикийска църковна епоха. От
време на време някой мисионер може да срещне някакъв силен
дух, който да хвърля хората на земята като мъртви, но такова
нещо е било нечувано в християнските църкви допреди
евангелските светлини да започнат да угасват през 1929 г.
Някои от вас може да са чели за странните прояви, които са
се случили по време на съживлението в долината Къмбърленд в
средата на 19 в. в Америка: тръпките, „светият смях“,
риданията, крясъците и хората, падащи на земята в трансподобни състояния, преди да скочат да се изправят на крака и
да се надпреварват да крещят „слава на Бога“. Следва да се
отбележи, че:
1. Не може да се твърди със сигурност, че това е било дело
на Божия Свети Дух.
2. Ако такива неща наистина са подтиквани от Светия
Дух, няма сведения за какъвто и да е човешки

инструмент, използван за предизвикването на тези
разнообразни прояви.
Както е случаят с всяка спорна тема, Бог не ни е оставил да
правим това, което смятаме за правилно, което изглежда
правилно или което чувстваме, че е правилно. Бог ни е дал
словото Си, Светата Библия. Ако хората изследваха
Писанията, не биха се затруднили да определят кое отговаря
на Божието одобрение и кое не. Библията казва в Притчи
13:13: Който презира словото, ще се мъчи, а който се бои от
заповедта, ще бъде възнаграден. Господ Исус Христос, във
великата свещеническа молитва на Йоан 17, пита Отца
относно истинската църква: Освети ги чрез истината;
Твоето слово е истина (ст. 17). Апостол Павел потвърждава
Светите Писания по този начин: Цялото Писание е
боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за
поправяне, за наставление в правдата; за да бъде Божият
човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро
дело (2 Тимотей 3:16-17).
Една от най-големите критики срещу мене е, че моето
послание е прекалено догматично. Това е термин, използван от
невярващите. Терминът, използван от Бог, е да говорим като
някой, който има власт. Няма да прочетеш мои предложения,
идеи или мнения в тази глава. Тези, които имат Божиите думи
пред себе си, знаят какво точно казва Господ. Те преценяват
всичко видяно, било то във или извън църковната сграда,
според Писанията. Ние трябва да преценяваме всичко, което
виждаме, преживяваме и чувстваме спрямо Библията.
В тази епоха на нечестиви проповедници и измамни духове,
всеки християнин трябва да се вслуша в предупреждението на
Светия Дух, но изпитвайте всичко; дръжте доброто. (1
Солунци 5:21).

Истинските християни, които слушат религиозните духове,
така изобилни в плътската епоха, в която живеем, флиртуват
със сериозни опасности. От Библията става съвсем ясно, че
религиозните дяволи, които се радват да имитират делата на
Светия Дух, ще се развихрят в църковните сгради и в
религиозните дейности през последните дни.
Нека Бог използва думите от тази глава, за да предупреди и
поправи небрежните християни, които не могат да различат
замислите на Сатана и не знаят как да ги преодолеят.
Библията казва, че истинските служители на Бог, истинските
проповедници на Евангелието, няма да се опитват да
гъделичкат ушите ти със сладки истории и потупвания по
гърба. Истинските служители ще изявят целия Божи съвет да
не би Сатана да добие преимущество над нас; защото
неговите замисли не са ни неизвестни (2 Коринтяни 2:11).
Много сериозен проблем възниква сред много от формалните
християни в наши дни. Тези хора са се убедили, че ако нещо се
случва в църква, където хората търсят Бог, то това следва да
е от Бог. Това не е защото те са в някакъв вид харизматична
църква, а защото смятат, че преживяването им е по-валидно
от Божието слово. Истината е, че през вековете е имало
много религиозни хора, които са търсили Бог със собственото
си разбиране или въз основа на своите чувства и емоции и по
този начин са били трагично подведени.
Няма по-добър пример за този довод от такива небиблейски
дейности като повалянето на хората на земята или
„нокаутирането“ им , и това да се нарича дело на Светия Дух.
Докато духовните дарби като пророчества, езици,
тълкувания и божествено изцеление са издържани според
Писанията, в 2000-годишната история на църквата в Новия
Завет няма доказателства, които да потвърждават, че

„падането“ по гръб в харизматична служба може да бъде дело
на Светия Дух.
Днес най-трудното нещо е да се опиташ да научиш
християнин на нещо от Библията. Веднага щом Писанието
противоречи на техните чувства или на приятелите им, или
на техните църковни традиции, те запушват ушите си,
закоравяват сърцата си и бягат и се крият в общуването с
хора, които са също толкова заблудени. Щях да се преместя в
Ориндж Каунти, ако ми даваха по долар за всеки път, когато
чувах изповядващ християнин да казва: „ами аз просто си
мисля, че“ или „това е само твоето мнение“ или „не съди, за да
не те съдят“. Истината си стои; няма доказателства в
Писанията или в църковната история, които да
потвърждават, че падането по гръб в служба от харизматичен
тип е дело на Светия Дух.
Всички сме били свидетели на проповедници, които
предявяват претенции за голямо помазване от Светия Дух в
действие, понеже буквално тупват хора по челото, или сочат
към тях, или духат върху тях.4 Тези заблудени хора падат на
земята по гръб. Служителите ги зашлевяват по главата с
отворена длан или силно налагат ръцете си върху тях, като по
този начин ги събарят по гръб на пода. Тълпата от
„поклонници“ се радва. Ако служителят носеше клин вместо
костюм, човек би си помислил, че това е професионален мач по
борба с проповедника (борецът герой), дебнещ триумфално
около амвона (тепиха). Тези, които са наблюдавали и двете
места за забавление (предназначени за онези, чиято вяра
почива сигурно върху чувствата им), не могат да не забележат
поразителни прилики.

Няма съмнение в съзнанието на тези, които са изследвали
Писанията, че тези хора са повалени от духа, но не и от Божия
Свети Дух.
Първият библейски пример се намира в Даниил 8:16-18. И чух
човешки глас, който извика между бреговете на Улай и каза:
Гаврииле, дай на този да разбере видението! И той се
приближи до мястото, където стоях. И когато дойде, аз се
уплаших и паднах на лицето си, а той ми каза: Разбери, сине
човешки, защото видението се отнася до последното време.
И като ми говореше, аз паднах замаян на лицето си на
земята, а той се допря до мен и ме изправи на мястото,
където стоях. Тук виждаме, че ако докосването и
преживяването са дело на Господ, човекът, посетен така, ще
падне НАПРЕД по лице в положение на разкаяние и поклонение,
а НЕ НАЗАД в положение на някой, който е завладян и уязвен.
Второто библейско съображение е това от 1 Коринтяни
14:40. И нека всичко да става с приличие и ред. Кой честен
мъж би помислил, че една жена, паднала назад на земята в
психическо състояние и физическа поза на пълна уязвимост, е
нещо прилично и в съответствие с Божия ред? Само хора под
силна заблуда биха се радвали да видят жените си толкова
унижени на обществено място и пред други мъже. Със
сигурност не е чист или свят духа, който кара жената да
повярва, че Отецът би я унижил така. Тези от нас, които
живеят в реалния свят, знаят, че съществува царство на
неизказана комуникация, което надхвърля границите на речта
и езика. Мимиките, жестовете на ръцете и позициите на
тялото могат да говорят много за онези, които не знаят
родния ви език. Сега бъди честен пред Всемогъщия Бог. Би ли
сложил Светият Дух една жена по гръб пред мъж, за когото не
е омъжена, на едно много публично място? Разбира се, че не!

За да оправдаят това екстремно падане на харизматичните
срещи, лъжепророците насърчават носенето на панталони от
жените. Не можеш да решиш проблем с небиблейска практика
като добавиш друга. Всички унисекс кодове за облекло и
стандарти са безбожни спрямо всяка мярка за святост,
скромност, свян и подчинение към Божието слово. Писанието
ще осъди всички унисекс стилове на обличане и прически и всяка
мъжественост при жените и женственост при мъжете, много
след като повечето проповедници се откажат да прокламират
тази истина. Библията е възможно най-ясна : Жена да не носи
мъжко облекло, нито мъж да облича женска дреха, понеже
ВСИЧКИ (не всички под закона, но ВСИЧКИ), които правят
така, са омразни на ГОСПОДА, твоя Бог. (Второзаконие
22:5). Представи си служител да защитава лежането на жена
по гръб на обществено място, защото все пак била облечена в
мъжки дрехи!
Същото нещо се преподава под благодатта в Новия Завет.
Затова Бог ги предаде на срамни страсти - защото и
жените
им
замениха
естественото
сношение
с
противоестествено. Също така и мъжете, като оставиха
естественото сношение с жената, се разпалиха в похотта
си един към друг, вършейки безобразие мъже с мъже, и
приемаха в себе си заслужената отплата за своята заблуда
(Римляни 1:26-27). Вижте също 1 Коринтяни 6:9.5
Бог ни предупреждава да изпитваме духовете (1 Йоан 4:1).
Единственият начин да изпитаме делото на един дух е чрез
Божието слово. Чистото дело на скъпоценния Свети Дух може
да бъде различено от делото на измамливите духовете, от

сенсуализма и от предсказвателен дух, чрез Светата Библия.
Има много духове, които вършат дела в църквите днес. Трябва
да изследваме Божието слово, за да определим какъв дух
контролира дейностите при всяко събиране. Голяма част от
това, което се приписва на Светия Дух, може да е дело на
човешкия дух или на нечист дух.
Дарбите, дадени от Господ Исус Христос на Неговата църква,
са за назидание на църквата. Тщеславните евангелисти и
формалните християни, търсещи нещо вълнуващо, са
развълнувани от практиката „поваляне“ в разгара на
приличащи на цирк религиозни служби, но истинските вярващи
остават с празни ръце. Каква е ползата от всички тези
лудории от типа „Цирк Барнъм и Бейли“ за истинското Божие
дете? Писанията заповядват: Така и вие, понеже копнеете за
духовните дарби, старайте се да се преумножат те у вас за
изграждане на църквата (1 Коринтяни 14:12). Този феномен
на падане по гръб чрез полагане на ръце или чрез силата на
внушението не е от Словото. Това е лъжливо духовно
преживяване. То може да бъде предизвикано чрез силата на
внушението.6 Може да е дело на хипнотизатор, на което много
от нас са били свидетели в сценични шоу програми. Стои си
фактът, че няма нито един случай в цялата Библия, който би
дал основание това явление да се разглежда като нещо повече
от магьосничество.
Светият Дух е конкретна личност. Той е джентълмен. Той е
свестен. Неговото свято докосване до нечий живот не
поражда неприлични прояви на емоции. Виждал съм

проповедници да полагат ръце върху хора, които са идвали при
тях за молитва, след това ги виждам как падат по гръб,
ритайки и извивайки се, често с изражение на болка по лицето.
Наблюдавах как служителят се обърна настрани, за да се засмее
или да размаха ръце към оживената тълпа. Каква подигравка с
християнството! Истинската непристойност в този
драматичен показ на сила и помазване (както го наричат) е,
когато жените припадат или биват събаряни на пода с рокли,
политащи над кръста и плътта им, която се излага пред всички
на показ. Светият Дух не е направил нищо подобно дори веднъж
в историята на Вселената. Какъвто и дух да дава сила на
човека, извършващ такъв тип шарлатанство, със сигурност
не е Светият Дух.
Често наемат двама мъже да помогнат на жените, като ги
поставят по гръб и разстилат покривало върху откритите им
тела. Това е нововъведение на нечестивци, за да впечатлят
посетителите на църквата с голямото си благочестие. Това
ли прави Исус с жената на кладенеца? Така ли се отнася с Мария
и Марта? Не е ли точно обратното на Неговото отношение
към дъщерята на Яир и хванатата жена от Йоан 8? Никой,
който следва Христос, няма да бъде в действията си толкова
очевидно различен от Учителя и Неговото отношение към
жените. Мъжете, които биха направили това, са срам за
истинската Божия църква и срам за истинските светии. Ако
изпращаш парите си на някой от тези шоумени или шофираш
из града, за да видиш как някой от тях изнася представление,
не се ядосвай на мен; ядосвай се на Бог. Той е написал Библията.
Господ знае, че имам достатъчно проблеми и без хората да ме
набеждават, че съм написал Библията. Не съм написал аз
Библията. Тя е боговдъхновена от Святия Дух, който е
съвършен ДЖЕНТЪЛМЕН.
Когато Бог наистина се докосне до живота на вярващия по
изключителен начин, Библията учи, че такъв винаги ще пада по

лице, а не по гръб. 1 Коринтяни 12-14 се занимава с проявата
на истински духовни дарби и в този контекст Библията казва:
Но ако всички пророкуват и влезе някой невярващ или неучен,
той се обвинява от всички и се осъжда от всички, тайните
на сърцето му се откриват; и така, той ще падне на лицето
си, ще се поклони пред Бога и ще изповяда, че Бог наистина е
между вас (1 Коринтяни 14:24-25).
Светият Дух никога не завладява никого. Библията учи, че
Духът убеждава и привлича и че човек се поддава на Светия Дух
като акт на волята. В желанието си да изрази сърдечно
поклонение и благоговение, човек ще падне по лице. Казваш:
„Брат Джеймс, ако човек падне на лицето си, той ще си счупи
носа, ще му се насини окото или ще си строши зъбите.“ О, той
би го направил, ако бъде хвърлен на земята от някакъв омразен
и жесток дух, но ако падне на земята като акт на волята, това
няма да доведе до нараняване. Библията никъде не учи, че
Светият Дух лишава човека от способността му да мисли и да
действа по рационален начин. Всъщност един от плодовете на
Светия Дух е себеобуздание.
Забележи отново в този цитат от 1 Коринтяни 14:25, че
действието е свидетелство за подчинение, смирение,
покаяние и поклонение. Той падна по лице пред Бог. Това е
библейският начин.
В едно драматично преживяване с Исус на планината - при
Преображението - трима апостоли чуват гласа на Бог, който
говори от небето и биват видимо разтърсени. Библията казва
в Матей 17:6: И учениците, като чуха това, паднаха на
лицата си и много се уплашиха. Когато пророк Даниил бива
докоснат от ангела Господен, той напълно се предава на Божия
Дух. Какво казва? И той се приближи до мястото, където
стоях. И когато дойде, аз се уплаших и паднах на лицето си,
а той ми каза: Разбери, сине човешки, защото видението се

отнася до последното време. И като ми говореше, аз паднах
замаян на лицето си на земята, а той се допря до мен и ме
изправи на мястото, където стоях. (Даниил 8:17-18).
Отново виждаме, че според Библията човек, който наистина
е предаден на Бога, ще падне напред, а не назад, когато бъде
докоснат и посетен от Господ.
Третият библейски факт включва група войници, дошли да
арестуват Господ Исус Христос в нощта на Неговото
предаване. Трябва да обърнем специално внимание на този
случай. И така, Юда, като взе една дружина войници и
служители от главните свещеници и фарисеите, дойде там
с фенери, факли и оръжия. А Иисус, като знаеше всичко,
което щеше да дойде върху Него, излезе и им каза: Кого
търсите? Отговориха Му: Иисус Назарянина. Иисус им каза:
Аз съм. А с тях стоеше и Юда, който Го предаваше. И когато
им каза: Аз съм, те се дръпнаха назад и ПАДНАХА НА
ЗЕМЯТА. (Йоан 18:3-6).
Най-накрая откриваме някой, който пада назад на земята.
Това е недвусмислена реакция към Божията сила. Но това
Негови приятели ли са? Това акт на християнско поклонение ли
е? Тези мъже част от прекрасното съживление от Светия Дух
ли са? Въобще не! Това са враговете на Господ Исус Христос,
които излизат да Го отведат към смъртта Му, а Юда
Искариотски е сред тяхното число. И така, защо някой, който
чете и вярва в Библията, ще се стреми да бъде част от
тълпата, която пада назад на земята? Според единствената
истинска светлина, Светата Библия, такива хора са врагове
на Христос.
НЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОВЕРЯВАШ НА ПРЕЖИВЯВАНИЯ. ТРЯБВА ДА
СЕ ДОВЕРИШ НА БОЖИЕТО СЛОВО. АКО ТВОЕТО
ПРЕЖИВЯВАНЕ НЕ Е В ХАРМОНИЯ С ПИСАНИЯТА, ОТРЕЧИ СЕ

ОТ ПРЕЖИВЯВАНЕТО СИ. НИКОГА НЕ СЕ ОТРИЧАЙ ОТ
БОЖИЕТО СЛОВО.
Това е епоха на религиозни фалшификати. Това е епоха на
духовни фалшификати. Лъжливи проповедници, лъжливи
видения, лъжливи преживявания и лъжливи свидетелства
изобилстват отвсякъде. Където и да погледнем, ние виждаме
очевидните дела на измамливите духове, заблудите и
подвеждането на религиозни човеци. В днешната религиозна
общност истинското Божие слово и истинският Божий човек
се третират с презрение. Магьосничеството, екзорсизмът,
гадаенето и сенсуализмът са покварили истинското служение
на словото.
Още веднъж Писанието озарява с божествена светлина
въпроса за повалянето. Затова словото ГОСПОДНО ще стане
за тях заповед след заповед, заповед след заповед, правило
след правило, правило след правило, тук малко, там малко за да ходят и да паднат по гръб и да се разбият, да се
впримчат и да се хванат (Исая 28:13).
Тези хора бяха ли излекувани? Насърчени ли бяха тези хора?
Получават ли тези хора голямо освобождение от Светия Дух?
Въобще не! Когато Божието слово бива отхвърлено, човек се
противопоставя на Светия Дух, който е вдъхновил Писанията.
Краят на такъв човек няма да е падане по лице в смирено
подчинение към Господ, а падане назад, за да бъдат смазани от
гнева на Господа.
И още веднъж Книгата на книгите говори по този въпрос.
Едно младо момче е в сериозна беда и Исус се моли за него.
Момчето пада на земята и се тръшка с пяна в уста. Това може
да е изглежда много харизматично, но не е дело на Господ Исус
Христос. Замисли се за източника на това падане на земята. И
един от множеството Му отговори: Учителю, доведох при
Теб сина си, който има ням дух. И където и ДА ГО ХВАНЕ, го

тръшка; и той се запеня, скърца със зъби и се вцепенява...
духът веднага го сгърчи; и ТОЙ ПАДНА НА ЗЕМЯТА и се
валяше запенен... И като изпищя и го сгърчи силно, излезе. И
детето стана като мъртво (Марк 9:17, 18, 20, 26).
Това бедно момче е „повалено от духа“. Това не е дело на
Господ Исус Христос, а дело на нечист дух, който търси да
унищожи едно от Божиите създания. Но Иисус го хвана за
ръката и го вдигна; и то стана (Марк 9:27).
И тъй, нека обобщим този въпрос. Враговете на Исус
Христос, които идват да Го заловят и да Го отведат до
Неговото разпятие, падат НАЗАД. Онези, които не искат да
получат истината на Божието слово и са сломени и пленени,
биват хванати от Бога и падат НАЗАД. Млад мъж от 9-та
глава на Марк пада на земята и се тръшка и това е дело на зъл
дух. Този нечист дух го поваля като мъртвец. Докато търсим
из страниците на Светата Библия, откриваме, че въпросът за
„падането“ или „повалянето от духа“ не само не се представя
като християнски феномен, но и че това преживяване е
свързано с враговете на нашия Господ, които отхвърлят
Неговото слово и са предадени на нечисти духове.
Във всеки библейски случай, когато вярващ пада в истинско
смирено обожание и поклонение или бива обзет от светия
страх от Бога, този човек пада напред с лице към земята.
Преди някой да се опита да бъде повален от дух, може да се
запита: Кой е повалящият (убиец ли е някакъв)? А кой е
възкресението и животът? Мъдрият човек ще стои далеч от
повалящия дух и ще се приближи до истинския и жив Бог чрез
водителството на Светия Дух.

Аз също имам кръстове и понякога съм дълбоко
измъчван, но колкото и болезнени да са
изпитанията, те губят своята горчивина и вместо
да ме нараняват, чувствам, че се подобрявам от
премеждието. Но как се постига това? Като се
оставям на защитата на Този, чиято книга на
закона е Библията. Скъпа моя сестро, не бих се
разделил с тази книга за нищо на света. Чувствам
се готов да направя всяка жертва, за да изпълня
волята на Онзи, който така ни е възлюбил, че е дал
единствения Си син да умре за мен. Колко велика
трябва да е била тази любов. Колкото повече уча,
толкова по-скъп ми се струва този скъпоценен том.

В

Генерал Томас Дж. „Стоунуол“ Джаксън
от писмо до сестра му от 1 април 1853г

тази глава ние разглеждаме библейските причини за
болести и библейските принципи за божествено
изцеление. По този начин забелязваме огромна разлика
между апостолския дар на изцеление и действията на
така наречените изцелители в днешно време.
Бог може да излекува всякакви болести. Хиляди болни хора
биват излекувани всеки ден с Божията сила. Господ може да
използва диагностичните умения на лекарите и приложната
медицина, за да подпомогне изцелението. Той може да използва
правилно предписани промени в диетата, за да подпомогне
лечението. Той може да излекува мнозина като отговор на
молитва.
В глава 1 научихме, че изцелението на болните е една от
дарбите-знамения, дадени на апостолите от Господ Исус
Христос. И им каза: Идете по целия свят и проповядвайте

благовестието на цялото творение. Който повярва и се
кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден.
И тези знамения ще придружават повярвалите: в Мое Име
демони ще изгонват, нови езици ще говорят, змии ще
хващат, а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да
ги повреди, на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват
(Марк 16:15-18).
Днес има много хора, които твърдят, че проявяват тази
знаменителна дарба на изцеление и са привлекли множество
последователи към себе си. Преди да обсъдим болестите, нека
разгледаме причината, поради която тези „лечители“ се
радват на такава голяма популярност.
По-голямата част от потомците на Адам живеят по плътта.
Най-голямата им грижа е тяхното физическо благосъстояние.
Човек, който е болен, би направил почти всичко, за да се
оправи. От това се възползват хищнически лекари, аптекари,
рехабилитатори, търговци на здравословни храни и религиозни
шарлатани. Повечето хора ще похарчат и последния си лев за
„цяр“. Ако това не помогне, те ще прибегнат до най-нелепите
трикове, познати на хората, за да получат „чудодейно“
изцеление.
Редовете на историята са пълни с магически отвари, тайни
церове, знахари и други подобни. Всяка култура има свой
собствен чудотворец, който притежава и понякога проявява
чудодейна сила да лекува. Всеки здравомислещ човек в добро
здраве се присмива на такива хора, но онези, които имат слаб
ум и болно тяло, вярват, че някаква надежда е по-добра,
отколкото никаква.
Но попитай сега животните и те ще те научат; и
небесните птици и те ще ти кажат (Йов 12: 7). Божието
творение разкрива много истини на наблюдаващия. Вълците,

ревящите лъвове и други хищници се хранят със слабите и
болните.
Като изтръгват от контекст обещания от Писанията или
цитират само части от библейски стихове, много църковни
служители в днешно време използват Божието слово толкова
измамно, колкото и змията в градината. Тези „служители на
правдата“ казват достатъчно истина, за да подсладят
отровните плодове, които желаят да погълне някой отчаян и
залутан в търсене човек. Искрен човек, тяло, разкъсано от
болка, чуващо истината, цитирана от Библията (Библия,
която той не познава достатъчно добре, за да разбере, че
посочените истини са извадени от контекста им или са
комбинирани с несвързани истини от други части на
Писанията), не може да не повярва, че „Божият човек“ е дошъл
за да предаде лечебна сила. Например, няма да има вече нито
жалеене, нито писък, нито болка (Откровение 21:4) и с
Неговите рани ние бяхме изцелени (Исая 53:5) И молитвата
на вярата ще избави страдащия (Яков 5:15) но
смъртоносната му рана оздравя (Откровение 13:3). Всичко
това е Божието слово. Това са директни цитати от Библията.
И все пак аз комбинирах тези несвързани пасажи по такъв
начин, че да използвам истината, за да обявя лъжа.
Има четири термина, използвани в Божието слово, свързани
с физическо страдание:
1. Недъг – състояние на немощ.
2. Болест – нездравословно състояние на тялото или ума.
3. Заболяване – състояние, което засяга частите на
тялото и влошава изпълнението на жизненоважна
функция.
4. Чума – катастрофално страдание, което се
разпространява от човек на човек.

Тези физически болести се изпращат или позволяват от Бог
по четири причини:
1. Съд над греха.
2. Прелюдия към някакво чудотворно дело, което Бог ще
извърши.
3. За постигане на духовна зрялост чрез отслабване на
тялото, за да може духът да стане силен.
4. Естественият резултат от проклятието на Битие 3.
Първата причина е съд над греха. Това е добре илюстрирано
от случая с Мариам, в Числа 12:1-10. А Мариам и Аарон
говориха против Мойсей заради етиопката, която беше
взел за жена - защото беше взел една етиопка за жена - и
казаха: Само чрез Мойсей ли говори ГОСПОД? Не говори ли и
чрез нас? И ГОСПОД чу това... По-добре да внимаваме какво
говорим срещу проповедника. Бог слуша. ... (Сега човекът
Мойсей беше много кротък, над всички мъже, които бяха по
лицето на земята.) ... Това не означава, че той е бил изплашен,
овчедушен и бъзлив. Кротостта просто означава покорен;
т.е. Моисей е човек, подвластен на Божията воля и заповеди.
Мойсей не е пожелавал да бъде водач на народа или пастор на
това стадо. Той не е пожелавал да бъде надзирател на онова
голямо събрание в пустинята. Той е назначен от Бога и
поставен на тази позиция. Той е кротък човек и не владее над
хората. Въпреки това, АЗ СЪМ бързо защитава
началническата позиция на Мойсей. ...И ГОСПОД веднага каза
на Мойсей, на Аарон и на Мариам: Излезте вие тримата при
шатъра за срещане! И те излязоха и тримата. Тогава
ГОСПОД слезе в облачен стълб, застана пред входа на
шатъра и повика Аарон и Мариам и те двамата излязоха. И
каза: Слушайте сега думите Ми! Ако има пророк между вас,
Аз, ГОСПОД, ще му стана познат чрез видение, насън ще му
говоря. Но слугата Ми Мойсей не е така. Той е верен в целия
Ми дом; с него говоря лице в лице, ясно, а не със загадки; и

той гледа образа на ГОСПОДА. Как не се убояхте вие да
говорите против слугата Ми Мойсей? И гневът на ГОСПОДА
пламна против тях и Той си отиде. И като облакът се
оттегли от шатъра, ето, Мариам беше прокажена, бяла
като сняг; и Аарон погледна Мариам и ето, тя беше
прокажена. Мариам бива поразена от Бог с ужасяващата
болест на проказа. Това е акт на божествен съд против
грешник.
Друг пример се открива в пасаж, посветен на честването на
Господната вечеря. Затова всеки, който яде този хляб или
пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях
против тялото и кръвта на Господа. Но човек да изпитва
себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата; защото,
който яде и пие, без да разпознава Господното тяло, той яде
и пие осъждане за себе си. По тази причина мнозина между
вас са слаби и болнави, а доста са и починали. (1 Коринтяни
11:27-30).
В тези стихове научаваме, че някой, който не успява да
различи Господното тяло, което Библията определя като
цялото общество от новородени християни (1 Коринтяни
12:12-13; Ефесяни 5:22-32), докарва на себе си Божия съд. Това
е ужасно предупреждение за онези, които са били научени от
езичниците, че нафора или парче хляб е тялото на Господа.
Забележи, че сред тези присъди Бог изброява различни степени
на наказание. Човек може да бъде слаб, да почине или да страда
от болест.
От тези примери виждаме, че болестта често се използва
като Божия присъда срещу греха. Преди да се наредим на
опашката за изцеление и да паднем в клопката, че Бог ни обича
и иска на всяка цена да ни излекува, по-добре да изследваме себе
си и да разберем пълната истина. Възможно е Господ да ни е
разболял, за да ни накаже за покварен начин на живот. Нашето

поколение има твърде много от тези така наречени лечители,
които привличат сърбящите уши на алчни мъже и жени,
обещаващи здраве, богатство и всички Божии екстри, като
отказват да вземат отношение спрямо греха в живота на
формалните християни. Противно на съвременното
религиозно учение, Бог не седи на небето и не чака да хвърля
подаръци и благословии върху хора, които постоянно грешат
срещу Светия Дух и пренебрегват заповедите, които Той е
изложил в Свещената Библия.
Да, Бог желае да благославя; Той благославя послушанието. Бог
се стреми да възнагради; Той възнаграждава верността.
Господ иска да дари Своите добри неща; Той ги дарява на добри
хора. Бог не благославя греха; Той наказва греха. Има твърде
много хора в опашката за изцеление, които трябва да седнат
на пейката на опечалените за греха.
Това не означава, че всеки, който е болен, страда поради
Божий съд. Това е грешката, допусната от тримата приятели
на Йов. Но една от четирите причини, дадени в Божието слово
за болест, Е наказание за грях.
Във Второзаконие 28 ние имаме работа с хора, които биват
изкупени от робство в Египет чрез кръвта на Агнето. Бог ги
спасява от гнета на фараона. Те биват кръстени в Червено
море (1 Коринтяни 10:1-2) и са на път към обещаната земя.
Какво казва Бог на такива хора? Ако не внимаваш да вършиш
всичките думи на този закон, които са написани в тази
книга, и да се боиш от това славно и страшно Име, ГОСПОД,
твоят Бог, тогава ГОСПОД ще направи твоите язви и
язвите на потомството ти изключителни, големи и
продължителни язви и лоши и продължителни болести. И ще
върне обратно върху теб всичките египетски болести, от
които си се страхувал, и те ще се залепят за теб. Също и
всяка болест и всяка язва, която не е записана в книгата на

този закон, ГОСПОД ще докара върху теб, докато бъдеш
изтребен. Ще останете малко на брой, докато по
множество бяхте като звездите на небето, защото ти не
послуша гласа на ГОСПОДА, своя Бог. (Второзаконие 28:5862).
И така ти казваш: „Брат Джеймс, спасен съм и ще отида на
небето. Бог ме обича, за да мога да живея живота си, както си
поискам.“ Това може да е вярно. Господ може да не те спре, но
със сигурност може като любящ баща, който наказва своите
заблудени деца, да използва болестта, за да те накара да
желаеш да си ходил в смирено смирено покорство към Неговата
воля.
В този пасаж Господ казва: „Ако не ме обичаш достатъчно, за
да спазваш заповедите ми и да се вслушваш в това, което съм
написал в книгата си, ще бъдеш изпълнен с учудване от язвите,
които ще ти докарам.“
Много ми харесва да изучавам историята. Един ден се надявам
да имам времето да подготвя проучване, показващо прякото
отношение на големите язви, напасти, глад и епидемии към
духовните събития от деня. Не считам за случайност или
просто съвпадение, че големите напасти, които обхващат
Европа, унищожавайки цели села, се случват през тъмните
векове, когато папската власт е в апогея си. Убеден съм, че
болестите и гладът, които взимат такава висока цена на
места като Индия и Северна Африка, имат много повече общо
с тяхното поклонение към лъжехристи, отколкото с климата
им.
Откъде смяташ, че е дошла напастта, наречена СПИН?
Нямаше никакво съмнение относно източника на този убиец,
преди медиците да бъдат изнудени от правителството да
променят името от ГСИН (гей свързана имунна
недостатъчност). Когато изследванията установяват, че

болестта идва от зелени маймуни в Африка и че тази полово
предавана болест се е разпространила от зелени маймуни през
африкански хомосексуалисти до гей баровете в Ню Йорк,
медиите решиха, че подобни новини са твърде шокиращи. Това
е Дарвин в обратна посока: дегенерирали хора, които се
връщат обратно към маймуните. Пресата не иска да нарушава
гражданските права на добрите, свестни граждани, които
блудстват с маймуни.
Преди хиляди години Божият народ е бил предупреден, че
ханаанците са толкова изпаднали, че практикуват зоофилия
(Левит 18:23; 20:16-18). За това престъпление те трябваше
да бъдат убити.
Американците са мамени да подкрепят безумието на
равноправието толкова дълго, че много от тях вече не могат
да правят разлика между действията на човек, контролиран от
неговата греховна природа, и действията на човек извън
всякакъв контрол, чиито грехове са в противоречие с
природата.
Може да промениш името на болестта, да приемеш закон за
защита на убийците, които я разпространяват, и да обвиниш
тези, които казват истината, че разпръскват омраза, но
фактите са си факти. Хомосексуалистите получават СПИН.
Хомосексуалистите
разпространяват
СПИН.
Хомосексуалистите са основният проблем зад напастта
СПИН. Това е така, защото содомията е грях, а Бог мрази и
наказва греха.
Затова според страстите на сърцата им Бог ги предаде на
нечистота, за да се опозоряват телата им между самите
тях – те, които замениха Божията истина с лъжата и се
поклониха и служиха на творението, вместо на Твореца,
който е благословен до века. Амин. Затова Бог ги предаде на
срамни страсти – защото и жените им замениха

естественото сношение с противоестествено. Също така
и мъжете, като оставиха естественото сношение с
жената, се разпалиха в похотта си един към друг, вършейки
безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслужената
отплата за своята заблуда. И понеже те отказаха да
познават Бога, Бог ги предаде на развратен ум – да вършат
това, което не е прилично, изпълнени с всякакъв вид
неправда, блудство, порочност, алчност, злоба; пълни със
завист, убийство, свадливост, измама и злонамереност;
(Римляни 1:24-27).
Според този пасаж Бог трябва да се откаже от някого, преди
той да стане содомит или лесбийка. Никой не се ражда такъв.
Бог не създава никого по този начин. Човек се бунтува срещу
Господ и съгрешава срещу Светия Дух толкова дълго, че
„нормалният грях“ и „естественият грях“ вече не стимулират
гнусните пориви на необновената плът, а Божият Дух е угасен
и престава да се препира с такъв човек. След като Бог се
откаже от такива грешници, те се оказват хомосексуалисти.
Библията казва, че веднъж предаден на такива гнусни
увлечения, човек ще промени естествената употреба на
тялото. От най-ранните глави на Библията става ясно, че Бог
е създал жената за мъжа и ги е обединил двамата заедно с цел
възпроизвеждане. Телата им са специално проектирани, за да
могат да изпълнят тази божествена повеля. Човек трябва да
промени естествената употреба на различните части на
тялото, за да участва в хомосексуална дейност. Здравият
разум показва, че Господ не създава хомосексуалисти.
Когато хората потънат до такава дълбочина в греха, че
нарушават естеството на тялото, могат да се случат само
две неща: предписаното от Бог смъртно наказание може да
бъде
наложено
на
нарушителите,
тъй
като
хомосексуалистите продължават да съществуват само чрез

вербуване и оскверняване на други, или Бог може да се намеси с
огън и жупел (Битие 19) или със СПИН (ХХ век). И в двата случая
резултатът ще бъде един и същ.
Не всеки, живеещ в Содом и Гомор, е бил хомосексуалист, но
всеки, който е живял там, е бил унищожен, когато пожарът е
паднал. По същия начин в днешно време не всички умиращи от
СПИН в света са участвали в хомосексуални дейности. Въпреки
това те умират. Защо? Нашият текст в Римляни 1 ни казва,
които, при все че знаят Божието постановление, че тези,
които вършат такива работи, заслужават смърт, не само
ги вършат, но и одобряват онези, които ги вършат. (Римляни
1:32).
Един народ не може да прощава това, което Бог осъжда, да
одобрява това, което Бог не одобрява, да оправдава това,
което Бог мрази, и да не бъде осъдена заедно с нечестивите
участници в това дело. Холивуд е опустошен от тази
епидемия. Американците общуват с Холивуд всяка вечер и
извличат удоволствие от музиката и драмата, представяни
от тези содомити. Бог или прилага Римляни 1:32, или е лъжец.
БОГ НЕ МОЖЕ ДА ЛЪЖЕ!
За моралния упадък на нашето общество свидетелстват
главните деноминации, ръкополагащи тези злодеи в
„християнско служение“, признатата дилема пред църквата в
Рим за големия брой содомити в тяхното свещенство, както и
открити „гей“ (какво извращаване на тази дума, която
първоначално означава „щастлив“) политици, които биват
преизбрани на публична длъжност. Може да викаме: „Боже,
помилуй“, но ви казвам, че Той няма да помилва. Ако всеки народ
не се покае и не се върне към БОЖИЯ СТРАХ, скоро ще изпита
БОЖИЯ ГНЯВ.
Още един текст е достатъчен, за да покаже, че болестта
често е Божия присъда срещу греха. В Михей 6:12-13 четем:

Понеже богатите му са пълни с насилие и жителите му
говорят лъжа, и езикът им е измамен в устата им, затова
Аз също ще те поразя и ще те разболея, ще те запустя
заради греховете ти.
Докато мисля за всичките си години на болнични посещения и
си спомням за тези с рак, белодробни и сърдечни заболявания,
мистериозни заболявания и смазани тела от катастрофи с
превозни средства, се изумявам от мислите на повечето
страдащи. За всеки, който искрено търсеше съвет относно
някаква възможна духовна причина за изпратеното от Бог
наказание, имаше стотина, които просто искаха някой
проповедник да се моли за тяхното изцеление. Човек би си
помислил, че проснат по гръб и изправен пред смъртта и
вечността болен би искал да реши въпроса за греха. Не! Те
искат да избегнат съдния ден възможно най-дълго. Това
обяснява защо повечето хора остават възможно най-далеч от
божия човек с Библията и се стичат при изцелител няколко
стиха, извадени от Библията. Неправедните човеци искат
служител, който да им даде дар от Бог, а не служител, който
да ги принуди да се изправят пред Бог. Това е възможно найясно. Една от четирите причини за болестта е Божията
присъда срещу греха.
Втората причина за болестите, изложена в Божието слово е,
че неприятностите могат да служат като прелюдия към
някакво чудотворно дело, което Бог ще извърши.
Когато Господ Исус Христос идва на тази земя, един от
начините, по които Той се доказва като Божий Син, е чрез
изцеление на болни, възкресяване на мъртви, очистване на
прокажени и даване на зрение на слепи.
Някога замислял ли си се, че ако нямаше болни, мъртви, слепи
или прокажени, Исус нямаше да може да извърши всички тези
велики чудеса? В тези случаи болестите, заболяванията или

немощта съществуват, за да може Бог да получи почит и слава
на името Си. В тези необичайни случаи Господ позволява на
хората да бъдат измъчвани в тялото, за да има възможност
да покаже силата и мощта Си.
Човек може да приеме доста буквално твърдения като, за да
познаят от изгрев слънце и от залез, че освен Мен няма
никой. Аз съм ГОСПОД и няма друг. Аз образувам
светлината и създавам тъмнината; правя мир, творя и зло!
Аз, ГОСПОД, съм, който правя всичко това (Исая 45:6-7). Ако
засвири тръба в града, народът няма ли да се уплаши? Ако
беда сполети града, не я ли е направил ГОСПОД? (Амос 3:6).
Други могат да говорят за разрешителната воля на Бог, която
позволява действието на греха и Сатаната, докато Бог
затваря очи (Деяния 17:30) или обръща поглед на другата
страна (Псалм 22: 1; Авакум 1:13).
Във всеки случай Бог поема отговорността за всичко, което
се случва в Неговата вселена. Той може да бъде пряко
отговорен, както в случая с Мойсей (виж по-долу), или косвено,
както в случая с слепородения (виж по-долу), но Той е
отговорен. Йов не получава прозрението, което ние имаме от
първите две глави на книгата, която носи неговото име, но
винаги се обръща към Бога. Той разбира, че пратеникът може
да е бил Сатана, природата или някакъв неизвестен враг, но
знае, че всички неща се управляват по замисъла на Господ.
Първият пример за използването на болестта като прелюдия
към чудо се открива в живота на Мойсей. Той е избран от Бог,
за да се изправи пред фараона с исканията на Господ за
освобождаването на Неговия народ. След това той трябва да
ги изведе от Египет и доведе до обещаната им земя. Мойсей е
загрижен, че израилтяните няма да знаят, че е бил отреден от
Бог, и не се поколебава да изрази своите съмнения пред Господ.

За да увеличи вярата на Мойсей, Бог прави нещо странно - Той
поразява слугата Си с проказа.
Някои хора не вярват, че Господ някога би направил подобно
нещо, но прочети внимателно Изход 4:6-8. И ГОСПОД му каза
още: Сложи сега ръката си в пазвата си. И той сложи ръката
си в пазвата и като я извади, ето ръката му беше
прокажена, бяла като сняг. Тогава каза: Сложи пак ръката
си в пазвата си. и той пак си сложи ръката в пазвата и
когато я извади от пазвата, ето че бе станала пак както си
беше плътта му -- Ако не ти повярват и не послушат гласа
на първото знамение, ще повярват поради гласа на другото
знамение.
Библията казва в 1 Коринтяни 1:22, че евреите изискват
знамения. Забележи, че Библията не казва, че те просто
търсят или желаят това, както мнозина правят в това зло,
прелюбодейно поколение, но че това е изискване. Еврейският
народ никога не е ходил по вяра и до ден днешен не е в състояние
да го прави. Следователно Бог, в Своята благодат, е позволил
на избрания Си народ специална наредба, чрез която им дава
видими проявления, които да ги ръководят.7
Така че Бог дава на Моисей знак, а Мойсей от своя страна дава
този знак на народа. Той пъха ръка в пазвата си. Когато я
изважда, Бог го е поразил с болестта проказа. По заповед на Бог
той връща ръката си в пазвата си. Когато я изважда за втори
път, Бог го е изцелил.
И така каква е причината за болестта? За да може Бог да бъде
прославен. Алилуя! Със сигурност вярвам в изцелението.
Откриваме друг случай в Йоан 11:1-3. Един човек на име
Лазар, от Витания, от селото на Мария и на сестра й

Марта, беше болен. А Мария, чийто брат Лазар беше болен,
беше онази, която помаза Господа с миро и избърса краката
Му с косата си. И така, сестрите пратиха до Него да Му
кажат: Господи, ето, този, когото обичаш, е болен.
Знаем, че Бог доказа Своята любов към всички, когато даде
Своя Единороден Син, за да умре на кръста. И все пак, тук
виждаме човек, посочен в Божието слово като специален обект
на любящата привързаност на Исус Христос. И този човек е
болен.
Има спасени хора, които са научени да вярват, че са
отпаднали от благодатта и вече не са любими на Бога, защото
са болни. Сатана използва това недоразумение, за да спечели
предимство пред тях и да ги вкара в съмнения и страх. Исус
обича Лазар и Лазар е болен.
Сега погледни внимателно стих 4. А Иисус, като чу, каза:
Тази болест не е смъртоносна, а е за Божията слава - за да
се прослави Божият Син чрез нея.
Какво ще кажеш за това! Защо Лазар се разболява? Това дело
на присъда срещу греха ли е? Ни най-малко! Дали Лазар се
разболява, защото Бог е недоволен от него? Абсолютно не!
Библията казва, че Лазар е болен, защото чрез това изпитание
Господ Исус ще получи слава на името Си.
Прочитът на останалата част от Йоан 11 разкрива, че Лазар
всъщност умира и по времето, когато Господ пристига,
разлагането на смъртното му тяло е започнало. Исус идва на
мястото, където лежи тялото му, и заповядва да се отърколи
камъкът. Семейството му негодува срещу това нарушение на
обществения обичай и Исус трябва да укроти безпокойството
им, като им напомни за обещанието Си, че ще станат
свидетели на Божията слава в действие.

И Исус извиква: Лазаре, излез навън!. Навярно ако Господ не
бе посочил Лазар, а просто бе извикал: „Излез навън“, всички
гробове биха предали мъртвите, които бяха в тях. В един
бъдещ ден тази сила ще се прояви, но на този ден само Лазар
излиза от мъртвите чрез словото Господне.
Неверниците могат да спорят, а скептиците да извъртат
очи, но това не е случай на човек, който бива съживен след
дълбок сън или изведнъж излиза от кома. Човекът е мъртъв
четири дни и плътта му се разлага. Това не е предварително
режисиран епизод, при който непознати актьори са доведени
да изнесат представление, за да може публиката да се убеди в
силата на Исус да изцелява. Мъжът излиза с овързани ръце и
крака с погребални дрехи. Всички филми за мумии, излизащи от
гробници, са евтини имитации. Това не е зомби, излизащо с
неравна крачка от пещера, оставящо повивки зад себе си.
Лазар е жив. Когато Исус призовава живота обратно в тялото
му и извиква тялото му от гроба, човекът излиза.
Така виждаме, че Лазар се разболява и умира по същата
причина, поради която и Мойсей е болен; за да може Господ да
бъде прославен чрез изцелението му.
Нека разгледаме още един случай, когато болестта е прелюдия
към знак или чудо, което носи чест на името Господне. И
когато минаваше, видя един човек, който беше сляп по
рождение. И учениците Му Го попитаха, като казаха: Равви,
кой е съгрешил - този човек или родителите му, за да се роди
сляп? Иисус отговори: Нито този човек, нито родителите
му са съгрешили, а за да се явят в него Божиите дела. Ние
трябва да вършим делата на Този, който Ме е пратил,
докато е ден; иде нощ, когато никой не може да работи.
Докато съм в света, Аз съм светлината на света. Като
каза това, плюна на земята, направи кал с плюнката и
намаза с калта очите на слепия; и му каза: Иди, умий се в

къпалнята Силоам, което значи Пратен. И така, той отиде,
уми се и дойде прогледнал. (Йоан 9:1-7). Ето един човек, сляп
по рождение. Учениците на Исус, както и мнозина в наши дни
естествено предполагат че слепотата му е присъда от Бог
срещу някакъв грях в неговия живот или в този на родителите
му. Според Исус Христос това не е така.
В това чудо Господ Исус Христос се показва като Създател.
Нека си припомним библейския запис за сътворението от
Битие 1 и 2. След като създава всички неща със словото на
Своята сила, Бог Син идва на земята, за да изпълни две
специални задачи със собствените си ръце. Библията не казва:
„Бог каза, нека има градина“, а Господ Бог насажда градина на
изток в Едем (Битие 2:8а). Но Библията не казва: „Бог каза,
нека има човек“, а Господ Бог образува човека от пръст от
земята (Битие 2:7а). В тази форма от прах и глина Бог вдъхва
жизнено дихание.
По какъв начин изцелението в Йоан 9 е свързано с Битие 1 и 2
и показва Исус Христос като Създател? Вярвам, че Исус лесно
би могъл да произнесе слово и да даде на този младеж зрение.
Той извършва много лечебни действия само чрез изричане на
слова. Но целта на Евангелието на Йоан е да подчертае
божествеността на Христос. Прави ми впечатление, че
взимането на глина и вода и с помазването на очите Господ
цели да покаже на всички, които го виждат, че Той вече е
коленичил, за да образува и оформи един човек в неговата
цялост; следователно за него не би било голяма работа само да
завърши Своето творение в този човек. Глината на очите е
последният детайл, умишлено запазен от Създателя до този
момент, когато Той може да прояви Своята божественост
пред всички, които го виждат.
Когато този човек бива излекуван, той просто няма търпение
да стигне до църквата, за да се хвали Господа и да разкаже за

прекрасната промяна, която бива извършена в живота му. За
съжаление той не е нито първият, нито последният, който
открива, че мъртвите, правоверни, религиозни хора изпитват
отвращение към някого, чийто живот е направен чисто нов от
Божията благодат. Всъщност той просто продължава да
разказва свидетелството си пред невярващите църковни
водачи, докато направо не го изхвърлят от събранието. Някои
от нас знаят онази странна смесица от радост и скръб, която
е част от такова изпитание. Може би маниерите му са груби и
неучтиви, докато излага свидетелството си. Може би не
проявява достатъчно уважение към старейшините си или
достатъчно благост към онези, които се различават от него.
НО, СЛАВА НА БОГА, ТОЙ МОЖЕШЕ ДА ВИЖДА !!! Това въобще
не можеше да се каже за религиозните галоши, които се
стремяха да поставят под съмнение Божието дело в живота
му.
Е, ние се впуснахме твърде далеч от нашата цел. Иисус чу, че
го изпъдили навън, и като го намери, каза: Ти вярваш ли в
Божия Син? Той в отговор каза: А кой е Той, Господине, за да
вярвам в Него? Иисус му каза: И видял си Го, и който говори
с теб, Той е. А той каза: Вярвам, Господи! И Му се поклони
(Йоан 9:35-38).
Разгледахме три библейски случая, при които Господ допуска
болест в човешкия живот, за да може чрез изцеление на
индивида да получи чест и слава на името си. Кой извършва
лечението във всеки от случаите? Господ Исус Христос. Кой
получава славата? Господ Исус Христос. Кой приема дарения
или дава пощенски адрес, на който може да изпратиш твоите
приноси? НИКОЙ! Казваш: „Брат Джеймс, на Бог не му трябват
пари“. Е, аз ти казвам, НА НЕГО И СЕГА НЕ МУ ТРЯБВАТ ПАРИ!
Всеки, който претендира за дарбата на изцеление и използва
такава, за да привлече към себе си похвала, внимание,

последователи или пари, не е истински служител на Бога.
Господ Исус Христос ти казва в книгата на Йоан, че Светият
Дух няма да говори за Себе Си. Тези мъже, които винаги
говорят за своята вяра, своите дарби или за силата си,
свидетелстват, че НЕ са изпълнени със Светия Дух.
Колко вяра има Лазар, че Господ го изцелява? Чел ли си за
някаква вяра от страна на Мойсей? Толкова много бедни души
в това поколение живеят в страх и вина, защото някакъв
съблазнителен дух им казва, че не могат да се излекуват,
защото нямат достатъчно вяра. Лазар изобщо няма вяра. Той
е мъртъв. Мойсей никога не е молил Бог да го изцелява. В
Библията няма нищо, което да предполага, че той дори е
обмислял тази възможност. Няма да прочетем нито дума за
слепец, застанал на опашка за изцеление със свиреща
хипнотизираща рок музика, светещи прожектори и тълпа от
хора, които повтарят един и същи припев от два реда
(християнска мантра) отново и отново, докато съзнанието им
се изпразни от всякаква сила на разума.
Слепецът от Йоан 9 дори не знае, че Исус е Божият Син. Той
дори не беше повярвал в името Му. Как тогава бива изцелен? С
Божията сила. Той не получава зрение от човек, дошъл в името
на Исус, който изправен пред бъдещия съд, ще извика: „Господи,
Господи, не лекувахме ли болните и не възкресявахме ли
мъртвите и не гонихме ли бесовете във твое име?“ Господ ще
каже на мошениците, които са действали под силата на дух,
различен от Святия: но тогава ще им заявя: Аз никога не съм
ви познавал, махнете се от Мен вие, които вършите
беззаконие (Матей 7:23). Това е Господният коментар за
чудеса, които не са направени, за да донесат чест на
НЕГОВОТО ИМЕ.
Моля, не ми се сърди, че казвам какво казва Библията. Не е ли
удивително как някои, които изповядват, че са Христови и са

последователи на Господ Исус, ще поставят своята любов,
преклонение и уважение към някакъв човек пред своята любов,
преклонение и уважение към Божието слово?
Някой читател може да ми се разсърди, че съм оклеветил брат
„Изпрати-пари“ или съм говорил лошо за сестра Мошеническабогиня. Не съм говорил СРЕЩУ никого. За твое духовно добро
ти казвам, че хората, които са били излекувани в Библията, са
били изцелени от Господ (в някои случаи посредством човек).
Той никога не е искал от тях принос и никога не е искал да се
придържат към своето изцеление или подобна глупост. Той
просто ги изцелява, защото има силата и волята за това. В
резултат на болест в живота на Мойсей Бог бива прославен
сред израилтяните. В резултат на болест в живота на Лазар
Христос бива прославен във Витания. В резултат на немощ в
живота на млад мъж всички, които четат евангелските
истории, се дивят на силата на Господ. Те Му отдават слава и
до днес.
Повечето хора, които са стигнали дотук в тази книга с
изложение на Библията, са някакъв вид протестанти или
фундаменталисти. Съмнявам се, че мнозина римокатолици,
Свидетели на Йехова или мормони четат тези страници.
Затова съм сигурен, че ако ни беше казано, че за да получим
опрощение за греховете си, трябва да отидем при човек, който
да застане като посредник между Бога и нас и да произнесе
някаква благословия над нас, ние директно бихме отхвърлили
такава идея. Това отхвърляне би било правилно. Ако ни бе
казано, че някой човек трябва да служи като инструмент,
който Бог изисква, за да отнеме греховете ни, бихме казали
<абсолютно не!>. В това бихме били прави. Защото има само
един Бог и един Посредник между Бога и хората - Човекът
Христос Иисус (1 Тимотей 2:5). Иисус му каза: Аз съм пътят

и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез
Мен (Йоан 14:6).
И така, откъде лаодикийската църква взема идеята, че
когато някой се нуждае от изцеление, трябва да отиде при
посредник и да получи изцеление от този човек? Защо не отиде
директно при Господ Исус Христос, който има силата да
изцелява? Защо да губим време с Господния слуга, когато можем
да отидем директно при самия Господ? Възможно ли е да
нямаме достъп до престола на благодатта? Възможно ли е да
имаме достъп, но някой да се е опитал да блокира пътя, защото
в сърцето си той иска да заеме мястото в живота ни, което
принадлежи на Господ Исус Христос? По-добре да се помолим за
тези неща.
Знаеш ли защо млякото струва толкова много в магазина за
хранителни стоки? Това се дължи на всички посредници, които
изискват заплащане за услугите си. Ако бяхме близки приятели
с млекопроизводител и живеехме в неговото присъствие и
имахме прекрасни, любящи отношения с него, бихме могли да
получим цялото желано мляко директно от фермера и това
нямаше да ни струва и стотинка отгоре.
Знаеш ли защо някои хора изразходват своето състояние за
дарения тип „вяра-колкото-семе“, приноси за доказване на
вярата, закупуване на билети и заплащане на такса вход за
библейски конференции (представете си това!) и пак не се
подобряват? Те просто плащат пари на посредник, който
твърди, че стои между тях и Бог.
Възлюбени, ако познавате Господ Исус Христос като свой
личен Спасител, Той ни е поканил да пристъпваме с
дръзновение към престола на благодатта, за да получим
милост и да намерим благодат, която да ни помага
своевременно (Евреи 4:16). Ако познаваш Бог, отиди при Бог.

Помоли Го да те изцели със силата Си. Ако това е най-доброто
нещо за теб, Той ще те излекува. Алилуя! Слава на Бога!
Нека сега разгледаме третата причина, поради която Бог
допуска болест в живота на човек. Писанията говорят за
Господа, който използва такива трудности с цел постигане на
духовна зрялост. И така, като сме оправдани чрез вяра,
имаме мир с Бога чрез нашия Господ Иисус Христос, чрез
когото ние посредством вяра сме придобили достъп до тази
благодат, в която стоим, и се хвалим с надеждата за
Божията слава. И не само това, но се и хвалим със скърбите
си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост (Римляни
5:1-3).
В своя християнски живот Апостол Павел очевидно е имал
дълбочина, притежавана от малцина в тази плътска епоха. Той
не хленчи и не се оплаква, когато нещата не успяват да се
развият по негово желание. Той не изпада в паника и не се
страхува, че „полудява“ всеки път, когато в живота му
настъпват неприятности. Той се хвали със скърбите си.
Забележи, че неговото свидетелство не е: „Ние се хвалим,
когато Бог ни измъкне от скръбта“. Всеки, спасен или неспасен,
плътски или духовен, би направил това. Но Павел има дълбочина
на разбиране, която му позволява да се хвали ПО ВРЕМЕ НА
скръбта.
Апостол Павел не е луд, нито е имал някаква особена
привързаност към болката и страданието. Той посочва
причината за особената радост. а твърдостта - опитност,
а опитността - надежда, а надеждата не посрамя, защото
Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Светия Дух,
който ни е даден (Римляни 5:4-5).
Павел гледа в дългосрочен план. Той знае, че е спасен по
благодат и е измит в скъпоценната кръв на Агнето. Той знае,
че има място, подготвено за него от Господ Исус Христос,

така че да живее вечно със своя Благословен Изкупител. Той се
е отдал да служи на Господ Исус по най-добрия начин според
способностите си. Той обаче знае също, че има стара природа,
непокорна в основите си, която е далеч от Христос в мисли,
думи и дела. Желанието на сърцето му е да стане като своя
Господ. Павел знае, че старата му, противоречаща плът няма
да бъде убита доброволно, затова се радва, че Бог го обича
толкова много, та да даде на апостола ЖЕЛАНОТО ОТ
СЪРЦЕТО му, дори ако това не е желаното от плътта му. По
този начин Павел провъзгласява в тези стихове от Римляни 5
- тук не пренаписвам и не превеждам наново Писанията, а само
излагам замисъла - „Искам Божията любов да бъде пролята в
сърцето ми. Искам надеждата, която Бог вложи в мен, когато
ме оправда със Своята благодат, да бъде това контролиращо
влияние в живота ми. Следователно всичко, което Бог трябва
да направи с мен или позволява на другите да направят с мен и
което ще премахне всички други влияния, е повод за хвалба.“
Тези стихове са дадени да представят процес на духовен
растеж и обучение. Тези добродетели се изграждат една върху
друга, докато растем в благодат. Такъв е пътят на духовния
живот. Трябва да бъдем оправдани, преди да имаме мир. Трябва
да имаме мир, преди да можем да стоим. Трябва да имаме
страдания, преди да можем да сме търпеливи. Трябва да имаме
опитност, преди да можем да сме изпълнени с надежда. Господ
трябва да ни обучи чрез Своя божествен процес, преди
любовта Му да бъде излята в сърцата ни.
Сега виждаме защо Бог със сигурност би позволил бремената
на болестите и заболяванията да отслабят плътта. Това ни
помага да разберем защо най-големият враг на християнина
(неговата плътска природа) е толкова често оставян да изпада
в болести.

Апостол Павел без съмнение е имал физически проблеми и
страдания. С такъв човек ще се похваля, а със себе си няма
да се похваля освен с немощите си. Защото, дори и да
поискам да се похваля, няма да бъда безумен, понеже ще
говоря истината; но се въздържам, за да не би някой да
помисли за мен повече от това, което вижда в мен или чува
от мен. А за да не се превъзнасям поради твърде многото
откровения, ми се даде трън в плътта, пратеник от
Сатана, да ме мъчи, за да не се превъзнасям (2 Коринтяни
12:5-7).
Павел иска да бъде използван по могъщ начин от Бога. Бог иска
да използва Павел по могъщ начин. Апостолът не би могъл да
бъде използван, ако се бе заседял само да мисли за чудесните
откровения, които Бог му бе дал. Ако му бе позволено да се
замисли върху мащаба на своите трудове, големия успех на
служението му или световното влияние на проповедите и
писмата му, той набързо би станал отново фарисей. Спасен
фарисей (и може би никога повече фарисей по официална титла)
но по сърце и действие той бързо би станал стария Савел от
Тарс.
Цярът на неговия любящ Баща е трън в ПЛЪТТА. Точно както
на Сатана е дадено разрешение да докосне тялото на Йов и да
го порази от ужасна болест, така и на Сатана е позволено да
пусне един от своите пратеници на апостол Павел. Това не е
някаква хрема или врастнал нокът на крака! Библията казва, че
Павел е МЪЧЕН. Гръцката дума дори означава „налагам с
юмруци“. Така че „да мъчи“ тук означава да удря като с юмрук;
да бие; да разбива. Какъв подарък от любящ Баща към син,
който копнее да Му угоди, само, а?
И така, Павел прави това, което много хора правят. Той се
моли и зове Бог да го излекува. В интерес на истината, в три
отделни случая той отива до тронната зала на славата и в

Духа с Христос като ходатай търси изцеление за болното си
тяло (прочети отново определението за мъчението му). За
това нещо три пъти се молих на Господа да се махне от мен;
и Той ми каза: ДОСТАТЪЧНА ТИ Е МОЯТА БЛАГОДАТ; защото
силата Ми (и Бог знае, че това е желанието на Павел) се
показва съвършена (растеж до духовна зрялост) в немощ
(разграждането на плътта, за да може вътрешният човек да
царува). И така, с голяма радост ще се похваля по-скоро
(вместо да се излекувам) с немощите си, (състояние на
слабост)
за да почива на мен ХРИСТОВАТА СИЛА (2
Коринтяни 12:8-9).
Това съвпада точно с наученото от пасажа в Римляни 5.
Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения,
в гонения, в страхове заради Христос; защото, когато съм
немощен, тогава съм силен (2 Коринтяни 12:10).
Божият народ трябва да научи, че Господ може да позволи да
се разболеят и може да не отговори на молитвата им за
изцеление. Може да не ги оправи, защото иска да ги направи подобри. Той може да иска те да бъдат силни, любящи, мощни,
изпълнени с Дух християни. Господ знае, че най-великото нещо,
което Той може да направи за някои от Своите деца, е да
нарани плътта им, за да попречи на нейната победа над Духа.
Четвъртата библейска причина за болестта е проклятието.
Когато Адам избира да съгреши, върху земята бива наложено
двойно проклятие. Първото проклятие е вечната смърт,
наложена върху духовните аспекти на творението. Живите
души получават присъда за втора смърт (съзнателно мъчение
във
външната
тъмнина),
която
Библията
описва
недвусмислено като вечно наказание в езерото, което гори с
огън и сяра.
Когато Господ Исус Христос отива на кръста, той прави
това, за да понесе в тялото Си на дървото греховете на

падналата раса на Адам. На кръста Той изтърпява целия гняв,
който Отец можеше и щеше да хвърли върху всеки неспасен
човек във вечността. Но Той беше прободен заради нашите
престъпления, беше съсипан заради нашите беззакония;
върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с
Неговите рани ние бяхме изцелени (Исая 53:5).
Така че да приемем Господ Исус Христос за наш личен
Спасител, означава да получим не само Неговата личност, но и
Неговото изплащане на нашите грехове. Чрез изкупната цена
на Неговата собствена скъпоценна кръв, платена на Голгота,
ние сме изкупени от проклятието на закона. Христос ни
изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за
нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“;
(Галатяни 3:13).
Второто проклятие, произнесено в Едемската градина, което
има пряко отношение към всеки, роден на този свят, е
проклятието върху самата земя. А на човека каза: Понеже си
послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти
заповядах, като казах: Да не ядеш от него! - проклета да
бъде земята поради теб; със скръб ще се прехранваш от нея
през всичките дни на живота си; тръни и бодили ще ти
ражда, и ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще
ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си
взет; понеже си пръст, и в пръстта ще се върнеш (Битие
3:17-19).
Мнозина викат силно и дълго, че изцелението е в
изкуплението. Аз също съм абсолютно съгласен с това. Това,
което тези повърхностни ученици и учители на полуистини не
успяват да споменат, е кога ще настъпи това изцеление.
Когато се спасихме, тръните и бодлите престанаха ли да
растат в нашата градина? Когато се доверихме на Христос,
стана ли лесна изведнъж работата? Когато се родихме

отново, спряхме ли да се потим, докато косим тревата в
горещите летни дни? Когато дамите бяха изкупени, спряха ли
да имат проблеми с прахоляка вкъщи? Отговорът на всеки от
тези въпроси е категорично НЕ!
Когато Исус отиде на кръста, поставиха трънен венец на
главата Му. Не съм убеден, че подиграващите се войници са
имали намерение да покажат, че Христос е носил второто
проклятие, както и първото, но докато Господ висеше на този
кръст, той носеше проклятието, тръните от Битие 3 на
свещеното си чело. Той умря, за да изкупи духовното творение
от втората смърт, и умря, за да изкупи физическото творение
от резултатите от грехопадението.
Сега, моля, проследи мисълта ми внимателно. Когато Господ
Исус беше изправен пред Сатана в пустинята, четем: Тогава
дяволът Го изведе (на една висока планина) и като Му показа
всичките царства на света в един миг време, Му каза: На
Теб ще дам цялата власт и слава на тези царства, защото
тя е предадена на мен и аз я давам на когото си искам. И
така, ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое (Лука 4:5-7).
Докато Исус ходи по тази земя, царствата на света
принадлежат на Сатана и са на негово разположение. Луцифер
прави това твърдение и не бива упрекнат от Господ Исус,
защото говори истината. В резултат на прегрешението на
Адам Сатана наистина става богът на този свят (2
Коринтяни 4:4). Когато Господ Исус възкръсва от мъртвите,
след като плаща за греха и бива прокълнат (Галатяни 3:13), Той
заявява: Даде Ми се всяка власт на небето и НА ЗЕМЯТА
(Матей 28:18).
Ако това е истината, защо все още имаме тръни, бодли, пот
и прахоляк? Това е така, защото изкупната цена е платена, но
действителното изкупуване, актът на вземане на това,
което е закупено от Него, все още не е извършен. Това няма да

се случи до Второто пришествие на Господ Исус Христос в
края на голямата скръб.
И затръби седмият ангел; и на небето имаше силни гласове,
които казваха: Световното царство стана царство на
нашия Господ и на Неговия Христос, и Той ще царува за вечни
векове. И двадесет и четиримата старейшини, седящи пред
Бога на престолите си, паднаха на лицата си и се поклониха
на Бога, и казаха: Благодарим Ти, Господи Боже Всемогъщи,
който си и който си бил, затова че си взел голямата Си
власт и си се възцарил (Откровение 11:15-17).
В светлината на Божието слово, а не според мнението на
някой служител, ПОНАСТОЯЩЕМ Исус не е Царят, не е Господ
на всички, не царува по цялата земя. И така, осъзнавам, че това
звучи като пълно богохулство. Той е моят Цар! Той е моят
Господ! Той е свободен да царува над живота ми! Ние обаче се
оказваме в гъста мъгла, ако мислим, че Исус Христос е Господ
на Вашингтон, Токио, Калкута, Сан Франциско, Ангола, Борнео
или Рим. Не можем да отречем, че Той може да дойде, да
завладее и да царува във всеки момент, в който пожелае да го
направи. Той обаче все още не е взел при себе си властта и
царствата, които е закупил на кръста.
Какво общо има всичко това с изцелението? Много. Всички
лъжеслужители, които насърчават ереста „изцеление в
изкуплението“, отказват правилно да разделят словото на
истината и да признаят това, което току-що казахме. Когато
се раждаме отново, ние незабавно сме избавени от
проклятието на закона. За нас не остава осъждане; няма
заплаха или страх от втората смърт. На душата ни е даден
вечен живот чрез новорождение.
Какво казва Библията за физическото тяло на новородения
вярващ? Понеже смятам, че страданията на настоящото
време не са достойни да се сравнят със славата, която ще

се открие в нас. Защото със силен копнеж творението
очаква разкриването на Божиите синове. Понеже
творението беше подчинено на преходността не
доброволно, а чрез Този, който го подчини, с надежда, че и
самото творение ще се освободи от робството на
преходността и ще премине в славната свобода на Божиите
деца. Понеже знаем, че цялото творение заедно стене и
страда в родилни мъки досега; и не само то, НО И НИЕ, които
имаме първите плодове на Духа, самите ние стенем в себе
си и жадно ОЧАКВАМЕ осиновението, тоест ИЗКУПВАНЕТО
НА НАШЕТО ТЯЛО. Защото с тази надежда ние се спасихме;
но надеждата, която се вижда, не е вече надежда; защото
кой се надява за това, което вижда? Но ако се надяваме за
онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме
(Римляни 8:18-25). Очевидно изкупната цена за физическото
творение е платена на Голгота и въпреки че физическото е
изкупено тогава, то няма да бъде възстановено до второто
идване на Христос.
Забележи какво казва Новият Завет за тялото на спасен
човек. Това е тяло на тление и безчестие. Така е и
възкресението на мъртвите. Сее се в тление, възкръсва в
нетление; сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в
немощ, възкръсва в сила (1 Коринтяни 15:42-43).
Това е тежест, от която човек стене. Понеже в този дом
ние стенем, като копнеем да се облечем с нашето небесно
жилище, стига само, като сме облечени, да не се намерим
голи. Понеже, като сме в тази телесна скиния, ние стенем
обременени; защото желаем не да бъдем съблечени, а да
бъдем облечени още повече, така че смъртното да бъде
погълнато от живота (2 Коринтяни 5:2-4).
Това е унижено тяло. който ще преобрази нашето унижено
тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло според

действието на Неговата сила, с която Той може да покори
всичко на Себе Си (Филипяни 3:21).
Наречено е тяло на смъртта. Окаян аз човек! Кой ще ме
избави от това тяло на смъртта? (Римляни 7:24).
Лечителите забравят да ни кажат, че проклятието няма да
бъде премахнато от тази земя, включително и от нашето
тяло от глина, докато Христос не се върне.
Никога няма да забравя деня, в който седях на предната
веранда с една добра християнка, която обичаше Господа, но
беше измамена от тази „Бог иска на всички ни да е добре“
тълпа. Тя се опитваше да ме убеди, че ако наистина обичам
Господ, никога повече няма да се разболея. (Не след дълго тя
почина в началото на петдесетте си години от рак, въпреки
няколкото пътувания и няколкото хиляди долара, дадени на
така наречен „лечител“ в Тулса, Оклахома, който не можеше да
помогне на истински болен човек.) Докато тя се опитваше да
ме убеди, че проклятието от Битие 3 е премахнато от
вярващия, ние си прекарвахме ужасно, размазвайки комари и
опитвайки се да се отървем от пясъчните мухи (особен вид
язва, сполетяла голяма част от Флорида). Гледахме към едно
поле, по което имаше бодливи треви и палми с назъбени ръбове
по стъблата на листата им. Те могат да причинят лошо
разкъсване на кожата.
Попитах я как точно очаква да ме убеди, че проклятието е
било премахнато от земята, когато тези мънички чудовища
смучат кръвта ни и никой от нас не би могъл да пробяга повече
от няколко метра на верандата на бос крак, без да има
болезнени последствия. Тя каза: „Ти просто не разбираш“. Казах
ѝ: „Подай ми спрея против комари.“
Слава Богу, не ни се налага да умираме с втората смърт, ако
сме били истински родени отново, но ако този ден на

благодатта не приключи скоро с завръщането на Христос, ще
умрем от първата смърт просто защото живеем в свят,
прокълнат от греха. Нека да цитирам някои библейски примери.
Първо нека разгледаме случая с цар Аса. В двадесетата
година на израилевия цар Еровоам Аса се възцари над Юда. И
царува в Ерусалим четиридесет и една години. Името на
майка му беше Мааха, дъщеря на Авесалом. Аса върши това,
което беше право пред ГОСПОДА, както баща му Давид. Той
премахна посветените блудници от земята (3 Царе 15:912а). Помисли върху това наистина добре. Той прави това,
което е право пред Господа, като премахна содомитите
(посветените блудници) от земята.
Днес деноминациите на формалните християни се опитват
да убедят хората, че Бог и Неговото слово не са
противопоставени на греха на хомосексуалността. Господ
хвали Аса за отношението му към тези извратеняци.
Аса не им дава граждански свободи. Той не им помага да
„излязат от килера“. Той не им осигурява квартира за сметка
на данъкоплатците. Той не им предоставя безплатни здравни
грижи за лечение на самопричинени заболявания. Не, той прави
това, което е правилно в очите на Господ. Той им дава
техните „права“! Беше право да ги изгони от земята. Ако
твоят църковен или политически възглед клони наляво,
ПОПРАВИ СЕ, ИДИ НАДЯСНО!
и вдигна всичките идоли, които бяха направили бащите му
(3 Царе 15: 12б). Той се отървава от всички малки кукленски
статуи в църковните светилища. Той кара хората да свалят
ваяните си идоли от таблата и нарежда на хората да спрат да
ги носят около врата си. Лаодикиецът би нарекъл това
нетолерантност. Ежедневните новинарски емисии от този
ден биха го нарекли крайно войнствен фундаменталист. Бог
казва, че той просто постъпва правилно.

И майка си Мааха, и нея отхвърли от положението на
царица понеже беше направила идол на Ашера. Аса съсече
нейния идол и го изгори при потока Кедрон (3 Царе 15:13).
Този човек дори сваля майка си от престола ѝ. Когато разбира,
че Мааха е засадила малка горичка с дървета зад църквата и е
поставила идол в средата й, 8 той я сваля от властта й и
унищожава нейното „помощно средство за поклонение“.
В случай, че се чудите за толерантността към вярата на
другите хора и си казвате: „Няма значение в какво вярваш,
стига да си искрен“, Бог казва, че Аса е постъпил правилно.Но
високите места не се премахнаха; ОБАЧЕ СЪРЦЕТО НА АСА
БЕШЕ НЕРАЗДЕЛЕНО С ГОСПОДА ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ МУ ДНИ (3
Царе 15:14). А всички останали дела на Аса и цялото му
юначество, и всичко, което извърши, и градовете, които
построи, не са ли записани в Книгата на летописите на
юдовите царе? Но във времето на старостта си той се
разболя в краката. И Аса легна при бащите си и беше
погребан при бащите си в града на баща си Давид. А вместо
него се възцари синът му Йосафат. (3 Царе 15:23-24).
Аса е човек, който не само върши правда външно, но според
летописа, който Бог е написал за неговия живот, той е имал
съвършено сърце през всичките си дни. Какво става с този
цар? Външният човек се разболява и умира. Това не е резултат
от някакво дело или отношение на сърцето, а защото живее на
земя, прокълната от грях.
Какво ще кажеш за пример от Новия Завет, след
възкресението на Христос? Книгата 1 Тимотей е написана към
млад мъж, който е напуснал всички, за да последва Господа. Той
знае Писанията от младостта си и те го правят мъдър за
спасението. Този млад мъж обича и вярва в Бога и върши

работата на евангелист. Когато Павел пише на любимия си
колега, той казва: Не пий вече само вода, но употребявай
малко вино заради стомаха си и заради честите си
боледувания (1 Тимотей 5:23). Защо Павел не казва: „Младежо,
по-добре си оправи отношенията с Бога!?“ Защото Павел знае,
че в този живот, независимо от това колко посветен е човек
към Бога, колкото голямо е неговото усърдие за Господа или
обхвата на неговото дело, понякога той се разболява или се
чувства немощен и трябва да издържи изпитанието чрез
Божията благодат.
Какво ще кажеш за друг случай? Счетох обаче за нужно да ви
изпратя брат Епафродит, моя съработник и сподвижник,
изпратен от вас да ми послужи в моите нужди, понеже
копнееше за всички вас и беше обезпокоен, защото бяхте
чули, че бил болен. И наистина, той боледува почти до
смърт, но Бог се смили над него; и не само над него, но и над
мен, за да нямам скръб върху скръб (Филипяни 2:25-27).
Епафродит е брат в Христос, сподвижник в делото и човек,
който се бори в добрата борба заедно с Павел. Той е на първа
линия в Господната армия. Той не само е участвал в духовната
война, но също така е бил доверен пратеник на местната
църква и е служил за нуждите на други Божии служители. Той е
толкова изтощен в тяло и ум от всички усилия на
християнската си служба, че се разболява. Всъщност той е
толкова болен, че е на път да умре.
Нима някой би бил толкова глупав, че да отиде при този човек,
който е принесъл тялото си като жива жертва на Бог и да
изкаже предположение, че липса на вяра е довела до неговото
физическо състояние?
Какво мисли един истински войник за измамника, който казва:
„Ако би живял като мен, нямаше да бъдеш ранен във войната?“
Какво мисли един истински работещ мъж за мързеливия

безделник на опашка за помощи, който казва: „Ако би последвал
моя пример, нямаше да си толкова изтощен?“ Какво мисли един
истински християнин за някакъв професионален мошеник зад
амвон, който не е изпитвал нищо от истинския труд на
евангелското служение, а казва: „Ако обичахте Бога като мен,
нямаше да се насилвате прекалено много и да изморявате
смъртното си тяло?“ Мисля, че знаеш отговора при всеки
отделен случай.
Много от истинските светии на Господа преминават през
преживявания, страдания, изпитания и неприятности, които
са естествено изпълнение на грехопадението или са изпратени
от Светия Дух, за да ги направят по-добри християни. Вместо
да бъдат утешавани и насърчавани от своите духовни водачи,
тези хора се превръщат в стока за религиозни мошеници,
които знаят, че старата природа, плътта (която никога не е
по-могъща, отколкото когато е немощна), предпочита да е
добре, отколкото да е в добри отношения с Бог. Господ иска
Павел, Тимотей и Епафродит да бъдат немощни. Не трябва да
сме толкова глупави, та да мислим, че те не са имали
достатъчно вяра, за да си поискат изцеление.
Павел има друг добър приятел и съработник, когото
споменава като спътник по време на своето служение (Деяния
20-21). Този християнски войник се казва Трофим. Павел казва:
а Трофим оставих болен в Милит. (2 Тимотей 4:20б).
Няма как да се обясни фактът, че четирима верни Божии
служители са били болни и или не са могли да бъдат излекувани,
или не са се излекували, ако учението за изцеление чрез
умилостивението,
преподавано
от
съвременните
харизматици, е валидна библейска истина. Господ ни е дал
Светите Писания, за да можем да различаваме истината от
заблудата, здравата доктрина от лъжливото учение и
служителя на Бога от служителя на Сатаната. Докато на

земята има проклятие, добрите хора ще се разболяват и ще
умират.
Елисей е велик Божи пророк и един от любимите ми библейски
герои. Той търси и получава двоен дял от духа на Илия, когато
помазаният свидетел бива грабнат. Никой истински вярващ не
може да прочете разказа за живота и делата на Елисей, без да
се развълнува. Но Библията казва, А Елисей се разболя (4 Царе
13:14). Ако Елисей следваше съвета на някои съвременни
служители, той щеше да заповяда на Бог да го изцели; щеше да
претендира за изцеление чрез вяра; щеше да отиде на лечебна
земя; щеше да се държи за изцелението си; и щеше да изпрати
подарък на Гиезий в колонията на прокажените, само за да се
увери, че болестта му няма да се върне.
Духовните водачи на езичниците в примитивните земи
убеждават слепите си последователи, че трябва да правят
непрекъснати жертви на своите богове, за да избегнат гнева
им и да не им бъдат отнети благословиите им. Духовните
водачи на езичниците в „християнските“ народи са убедили
своите слепи последователи, че трябва да правят
непрекъснати жертви на своя Бог (който получава Своите
чекове на името на лекуващия евангелист), за да избегнат
гнева на Господа и да не бъдат отнети техните благословии
(като изцеление). Културата може да е различна, но
философията и практиката са идентични.
Библията казва, А Елисей се разболя от болестта, от която
умря. (4 Царе 13:14). В Библията има обещание, че ще ходим
ПРЕЗ долината на смъртната сянка. Няма обещание, че никога
няма да преминем през нея. Ако сме измити в кръвта на Исус
Христос, няма да умрем втората смърт, но сме една крачка поблизо до първата смърт днес, отколкото бяхме вчера.
Когато Господ иска да даде пример за истинска праведност,
Той претърсва данните от предходните 3000 години и избира

трима мъже. и ако тези трима мъже, Ной, Даниил и Йов, бяха
сред нея, чрез правдата си те щяха да избавят само своите
души, заявява Господ БОГ (Езекиил 14:13).
Даниил също е посочен в тази избрана дружина мъже и жени,
известна като „списъка с величията на вярата“ в Евреи 11. От
библейския запис за живота на този велик човек, четем: Тогава
аз, Даниил, примрях и боледувах няколко дни; после станах и
вършех делата на царя. И бях ужасен за видението, защото
никой не го разбираше (Даниил 8:27). Така че виждаме, че няма
значение дали гледаме към Стария Завет или към Новия.
Намираме някои от най-добрите мъже, живели някога, да
страдат от физическо заболяване в резултат на проклятието
от Битие 3.
Надявам се следният параграф да не те обиди. Няма нищо,
което да не е взето от страниците на Божието слово. За
чистите всичко е чисто (Тит 1:15).
В даден момент от младия си живот едно момиче се превръща
в жена. Според терминологията на Писанието цветята й
разцъфват. В нея започва 28-дневен цикъл, съответстващ на
този на луната и на самия живот (Еклисиаст 3), който включва
кръвотечение. Библията описва правилното отношение към
една жена през това време на нечистота (Левит 15:19-30). В
кръстосаната препратка към тази наредба Библията казва: И
който легне с жена, която е неразположена, и открие
голотата й, той е открил течението й и тя е открила
течението на кръвта си; затова и двамата да се изтребят
изсред народа си (Левит 20:18).
Човек не може да не се запита как един мъж може да стои със
сериозно лице и да казва на хората, че ако се родят отново и
живеят правилно, никога повече няма да се разболеят, когато
Божието слово гласи, че ЗДРАВА жена се разболява веднъж
месечно. Тези фалшиви учители разчитат на факта, че не

знаем какво казва Библията или че не ни интересува какво казва
Библията.
Какво може да бъде по-абсурдно от това известен лечител да
строи болница? Какво може да бъде по-нелепо от човек, който
слага очила, за да прочете библейски текст, който би трябвало
да обещава перфектно здраве на изкупените? Мислят ли
хората някога за тези неща или просто се радват, като
пращат чековете си на някого, който им казва, че са прекрасни,
и обещава да ги направи да се чувстват добре?9
По-рано в тази глава се позовахме на Откровение 21:3, като
същевременно дадохме пример за злоупотреба с библейските
обещания. Нека сега разгледаме този пасаж в неговия
контекст. И чух силен глас от престола, който казваше:
Ето, скинията на Бога е с хората и Той ще обитава с тях; и
те ще бъдат Негов народ и Сам Бог ще бъде с тях - техен
Бог. Той ще избърше всяка сълза от очите им и смърт няма
да има вече, няма да има вече нито жалеене, нито писък,
нито болка; първото премина (Откровение 21:3-4).
Болестта, скръбта, болката и смъртта са резултатът от
грехопадението на човека. Този пасаж учи, че Бог може и ще
премахне всички форми на страдание от живота на Своя народ.
Това обаче няма да стане, докато времето не изчезне и не
започне порядъкът на пълнотата на времето. Да дадеш това
обещание на християнин в тази епоха е небрежно и неправилно
отношение към словото на истината.
И тъй, Бог може да позволи болестта в живота ни да напомни
на християните и да докаже на света, че заплатата за греха е
смърт.

Има още един пасаж от Писанията, който трябва да обсъдим,
преди да затворим тази глава. Болен ли е някой от вас, нека
повика старейшините на църквата и нека се помолят над
него и го помажат с масло в Господното Име. И молитвата
на вярата ще избави страдащия и Господ ще го повдигне, и
ако е извършил грехове, ще му се простят (Яков 5:14-15).
Очевидното значение на тези стихове е, че някои хора не са
болни поради греха, а поради проклятието върху естествения
свят, от който тялото е част.
Погледни внимателно тези стихове. Болен ли е някой от вас,
нека докосне радиото, за да осъществи контакт. Грешно.
Болен ли е някой от вас, нека изпрати „подарък“ от 15 долара
за тази молитвена кърпичка. Грешно. Болен ли е някой от вас,
нека слезе до най-близката църква с рок група и да застане на
опашка, за да го ударят по главата пред пощурялата публика.
Пак неправилно. Ако Библията не казва това (а ние знаем, че не
казва това), защо хилядите християни се стичат към нещо, за
което дори не се загатва в Божието слово? Изпейте припева
още веднъж: ХОРАТА ПРЕДПОЧИТАТ ДА СА ФИЗИЧЕСКИ
ДОБРЕ, ОТКОЛКОТО ДА СА В ДОБРИ ОТНОШЕНИЯ С БОГ.
Само аз ли съм притеснен от молбите на молитвените
събрания? Тревожат ли се и други, че за всеки един, който иска
молитва за някого, изгубен в греха и е на път за ада, има десет
молби за някого, който е болен телесно и е на път за
болницата? Колко голяма е властта, която плътта има върху
Божиите светии!
Нека да видим дали този път ще уцелим значението. Болен ли
е някой от вас, нека повика старейшините (множествено
число, не един човек) на църквата (не някой, който минава през
града, и не някой с „независимо“ служение, т.е. „бунтовник без
кауза“). Тези старейшини са мъже, отговарящи на изискванията, изложени в Божието слово в 1 Тимотей 3 и Тит 1. Ако

човек не отговаря на изискванията, определени от Бога за
старейшина, той не е старейшина. И така, ако се изисква
молитва, обади се на всеки под път и над път, но ако искаш
това обещание, трябва да изпълниш условията му. и нека се
помолят над него и го помажат с масло в Господното Име. И
молитвата на вярата ще избави страдащия (Яков 5:14-15).
Забележи, че Библията не обуславя изцелението с вярата на
болния човек. Дори не се казва, че той се моли. Казва се, че
вярата на старейшините, които се молят над него, е
определящият фактор в обещанието.
И така, според библейските стихове, които изучихме,
болестта влиза в нечий живот по една или повече от една от
тези четири причини:
1. Съд над греха.
2. Прелюдия към някакво чудотворно дело, което Бог ще
извърши.
3. За постигане на духовна зрялост чрез отслабване на
тялото, за да може духът да стане силен.
4. Естественият резултат от проклятието на Битие 3.
След това има библейски причини, поради които някой не се
оправя:
1. Съществува отказ да се покаем за греха, довел до
Божията присъда.
2. Божията воля не е болният да се излекува по чудодеен
начин, тъй като човека не живее във време на знамения
и чудеса (вж. Глава 5).
3. Живеейки в епоха, в която Писанието е правилото,
човек търси изцеление въз основа на библейско
обещание, но не отговаря на условията, изложени в
пасажа от Писанията.
4. Бог в своята мъдрост знае, че човек би бил поплодотворен християнин болен, отколкото здрав.

5. Дните на човек на земята приключват и проклятието
взема своята последна дан.
Познавам млада жена на име Мери, която е ужасно
обезобразена от множествена склероза. Едната страна на
лицето й е събрана толкова плътно, че не може да използва
дясното си око, а речта й едва може да бъде разбрана, защото
няма контрол над дясната страна на устата си. Ръцете ѝ са
плътно притиснати към гърдите ѝ и въпреки че тя все още не
е прикована към инвалидна количка, контрола на крайниците ѝ
се е влошил до такава степен, че тя често пада на лицето си,
когато се опитва да ходи. Мери има най-добрият нрав от
всички, които съм срещал. Тя живее в ужасни условия и никога
не се оплаква. Не мисля, че можеш да я накараш да каже лоша
дума за някого. Тази млада дама обича Господ Исус Христос.
Наистина уморително е да говоря с нея (чувствам, че я
смущавам, като я моля да повтори всичко няколко пъти, за да
мога да разбера какво се опитва да каже), но за мен винаги е
благословение да я чуя да хвали Христа Исуса.
Ако видя Мери в петък или събота, тя бърбори със 100
километра в минута и в очите ѝ има ярка светлина. Тя е
толкова развълнувана, когато ми казва: „В неделя отивам на
църква, а пасторът казва, че ще ме излекува!“ Ако го каже
веднъж, ще го каже десетина пъти.
Не виждам Мери в понеделник или вторник. Обикновено до
сряда тя излиза от порутената си каравана и влачи
осакатеното си тяло по улицата. Няма развълнуван разговор.
Светлината е изчезнала от очите ѝ. Както съм правил много
пъти вече, питам я внимателно: „Какво има, Мери?“ Толкова се
срамува от себе си, че не може да вдигне поглед. Тя заеква тихо:
„Пастора каза, че н-н-нямам достатъчно вяра.“
В цялата страна и по света има хиляди бедни овце като Мери.
Те са тъжни и самотни. Животът им е на практика разрушен

от някакво заболяване. Всяка надежда е по -добра от никаква
надежда, затова те са привлечени от служителя на Сатана,
който не само не може да ги излекува, но и допълнително ще
съкруши духа им, като ги изпрати у дома осъдени. Исус Христос
бива отхвърлен от мнозина заради тези шарлатани, които
претендират за Неговото име, но Господ ще каже на тези
служители в Съдния ден , Аз никога не съм ви познавал.
В заключение заявявам без извинение, че вярвам, че Бог може
да изцели болните днес. Вярвам, че Бог изцелява болните и
днес; ОБАЧЕ, Той не е длъжен да го направи.
Графиката на следващите страници не е моя. Докато
подготвях материала за тази книга, попаднах на нея в една от
моите картотеки. Ако графиката е твоя, благодаря. Тази
таблица показва, че всеки случай на изцеление в Новия Завет е
бил цялостен и е настъпвал незабавно.

Кожата ми цялата настръхна, косата ми се
изправи, очите ми се напълниха със сълзи от любов
и благодарност към този най-велик от всички
победители на човешката окаяност и срам, а дъхът
ми спря. Ако не знаех, че водачът щеше да презре
такова уважение, може би щях да падна на колене в
безсрамно поклонение, но вместо това приковах
вниманието си, вдигнах ръце с вечния поздрав на
древните римски легиони и повторих свещените
думи, „Хайл Хитлер!“

Е

Джордж Линкълн Рокуел
от реч пред членовете на
Американската нацистка партия, 1965 г.

дно от основните правила на правилното изучаване на
Библията е заповедта да се разделя правилно Словото
на истината. Тази вдъхновена от Святия Дух насока се
намира във 2 Тимотей 2:15. Старай се да се
предоставиш на Бога одобрен работник, който няма от
какво да се срамува, като излагаш право словото на
истината Ако нямаше разделения, намиращи се из страниците
на Библията, нямаше да има основание за такава заповед. Това
предупреждение ясно показва на всеки, че в хода на човешката
история Бог постъпва с хората по различни начини, в различни
времена. Бог винаги е постъпвал с хората въз основа на Своята
благодат. Независимо дали разглеждаме период на закона, на
съвестта или на управление чрез държавни власти, истината
ще бъде в сила защото всички съгрешиха и са лишени от
Божията слава. След като това е така, ни един потомък на

Адам нямаше да има никаква надежда, ако не беше Божията
благодат.
Вярно е също, че във всяка епоха от библейската история преди закона, под закона, след Петдесетница и дори в
бъдещите скръбен и хилядолетен период, Бог изисква вяра.
Сега ето я разликата: докато Бог във всяка епоха или порядък
е милостив към онези, които упражняват вяра в Неговите
указания, Неговите указания към хората се различават в
различните епохи. Трябва само да погледнем единадесета глава
от Евреи, за да видим това добре илюстрирано . В този пасаж
четем: А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото,
който идва при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и
че възнаграждава тези, които Го търсят (Евреи 11:6).
Затова е ясно, че Божиите награди се дават на онези, които
Му угодят чрез вяра, която се проявява в делата им.
Но докато четем тази глава, откриваме, че Бог иска от
хората да положат вярата си в заповеди и указания, които се
различават значително от тези, дадени в други периоди от
библейската история. На Ной е казано да построи ковчег, за да
спаси себе си и семейството си. Той вярва в Бог. Неговото дело
- построяването на ковчег - го доказва. Бог спасява Ной и
семейството му със Своята благодат. На Авраам е казано да
се премести в друга държава. Да предположим, че той
построеше ковчег? Това щеше да е в съответствие с
библейска заповед, но той нямаше да е проявил вяра в Божията
заповед, отправена КЪМ НЕГО.
По-късно в главата четем за Авраам, който принася Исаак в
жертва на Бога. Това е дело на вяра. Само няколко стиха покъсно четем за това, че Бог възнаграждава родителите на
Мойсей, защото те не принасят момчето си в жертва, а
вместо това замислят да му пощадят живота. И така, всички
тези получават велико избавление по Божията благодат. Бог е

дарил тази благодат на всеки от тях, защото те угаждат на
Господа чрез вярата си, която се проявява в техните дела.
Заповедите, които те получават от Бога и на които се
подчиняват, са съвсем различни от човек до човек.
И тъй, да разделяш правилно ловото на истината, означава
да изучаваш Божието слово с голямо внимание и
предпазливост, за да отбелязваш, когато Той променя своя
специфичен метод на отношение към човечеството. Не дай
Боже да строим ковчег, когато Бог иска да пътуваме до далечна
страна. Не дай Боже да принасяме бикове на олтара в храма,
когато актуалната заповед е: Повярвай в Господ Иисус
(Христос) и ще се спасиш. Не дай Боже да прогласим: наближи
небесното царство когато на дневен ред е: словото на
кръста.
Казано съвсем ясно, цялата Библия е Божието Слово. Цялото
Божие Слово е за наша полза, утеха и наставление. Не всички
инструкции, намиращи се в Библията, обаче, се отнасят за
всеки човек във всяка епоха. Бихме могли да разглеждаме тази
тема дълго, и може би трябва, но сега ще преминем към друга
точка и ще се надяваме, че важността на правилното
разделяне на Словото ще стане очевидна, докато напредваме
през тази глава.
Друго правило за правилното изучаване на Библията трябва
да бъде установено с правилото за правилно разделяне на
словото на истината. Никога не трябва да се бъркат трите
отделни групи лица, които се намират в Писанията: евреите,
езичниците и Божията църква (1 Коринтяни 10:32). Почти
всички грешки и фалшиви учения на тази лаодикийска епоха са
пряк резултат от неспособността да се направи разлика между
тези три групи и Божието отношение към тях.
Евреите са потомците на Авраам, Исаак и Яков от плът и
кръв. Те са единствените хора, на които е даден законът.

Никой друг на земята никога не е бил отговорен за спазването
на закона. Последното твърдение е вярно! Нека си вземем
хапчетата за кръвно и да си прочетем Библията отново. Не
само това, но Бог дава на евреите обещанието за земно
царство, земя, предоставена на планетата Земя, и господство
над всички други народи и човешки раси. Тези обещания не са
дадени на никого другиго. Тези неща са обикновени библейски
факти, но те са малко известни в нашето поколение в
последното време, защото служителите са направили
практика използването на Библията като източник за
текстове на проповеди или като място за намиране на
доказателства за своите предварително определени вярвания.
Ако прочетем цялата Библия, ще видим, че всичко, което
казахме в този параграф, е абсолютната истина.
Това означава, че всеки проповедник, който ни казва, че
спазването на всички или част от десетте заповеди, или на
закона, определя дали сме спасени, е лъжеучител, който
подвежда хората, като извращава Светите Писания. Това
означава, че всеки, проповядващ доктрини или теологии,
обещаващи царство на земята преди завръщането на
Христос, злоупотребява с хората, като злоупотребява с
Божието слово.
Езичниците са потомците на Адам от плът и кръв, които не
могат да проследят родословието си директно до Авраам, Исак
и Яков. Езичниците никога не са били приемани в Божието
семейство; никога не са имали заветни отношения с Бога;
никога не са получавали закона; никога не са имали
свещеничество за служение и жертва; никога не им е
обещавано нищо от Бог. Откриваме това в Римляни 9 глава.
Тези хора идват при Бог, като повярват в това, което Господ
им разкрива чрез тяхната съвест (Римляни 2). Започвайки с
дванадесета глава от Битие, ние откриваме, че езичниците

фигурират в библейския летопис само когато имат отношения
с евреите.
Това означава, че всеки проповедник, който ни казва, че всички
сме Божии деца и сме част от Божието семейство, лъже. Това
означава, че всеки, който взема обещанията на Бог от СТАРИЯ
ЗАВЕТ (виж книгата Евреи) и ги прилага към езическа аудитория
в лаодикийската църковна епоха, преминава всякакви граници.
Църквата е тялото на Господ Исус Христос на земята. То се
състои от мъже и жени, които са получили второ раждане,
което замества физическото им раждане като евреи и
езичници. Това възраждане е ново раждане, дадено от Бога,
което води до това, че вечният живот на Бога се дава на
вярващия. Тези вярващи са част от Божието царство (а не
небесното царство). Те се подчиняват на царския закон, който
включва голяма част от закона от стария завет, даден на
Израел. Това става на принципа на съвестта, даден на
езичниците, а не на строгата буква, написана върху каменни
плочи. Църквата има отношение към Бога като Отец чрез
Господ Исус Христос и ще царува с Христос в Неговата слава
(Ефесяни 2; Галатяни 3).
Това означава, че всеки проповедник, който учи, че Църквата
е тук, за да реши проблемите на света или да установи
царство на земята, е сляп водач. Това означава, че тези, които
се стремят да моделират местната Църква според
еврейската монархия, са обречени на отстъпничество. Това
означава, че можем да намерим богато духовно приложение на
старозаветните истории в новозаветния живот (Римляни
15:4; и т.н.), но трябва да осъзнаем, че Църквата е била скрита
чак до възкресението на Христос (Колосяни 1).
В този момент човек може да се запита дали това е глава за
знамения, могъщи дела и чудеса или наръчник за това как да се
тълкува Библията. Нека прегледаме един стих от Писанието.

Понеже юдеите искат знамение, а гърците търсят
мъдрост; но ние проповядваме разпънатия Христос:
(Виждаш ли трите групи?) за юдеите - препънка, а за
езичниците - глупост; но за самите призвани (Виждаш ли
отново трите групи?) - и юдеи, и гърци - Христос, Божия сила
и Божия мъдрост (1 Коринтяни 1:22-24).
В тези стихове научаваме, както вече бе посочено, че
Църквата е тяло, съставено от евреи и езичници, които са
повярвали в Господ Исус Христос. Езичниците трябва да се
обърнат към това вярване, като се угоди на мъдростта им. Те
имат дадена от Бога съвест, която ще реагира, ако им се даде
подплатено с факти, автентично и разумно представяне на
истинското евангелие. С евреина не става така. Той вече има
заветни отношения с единствения истински Бог, установен
преди векове и потвърждаван отново и отново чрез
чудотворните дела на самия Бог, или на Божиите пратеници.
Не можем да се обръщаме към евреите само с разсъждения. Не
можем да се надяваме, че те ще откликнат с провокирана
съвест. Можем да бъдем възможно най-непресторени колкото Господ може да ни направи - но няма да ги убедим.
Евреите изискват знамение.
И така, готови сме за нашата глава. „О, да бихте потърпели
още малко моето безумие! Но и вие наистина ме търпите!
Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви
сгодих за един Мъж, за да ви представя като чиста девица
пред Христос. Но се боя, да не би както змията измами Ева
с хитростта си, така и вашите умове да се покварят и да
отпаднат от простотата, която дължите на Христос (2
Коринтяни 11:1-3).
Знаем какво се случва в Битие 3. Змията измамва Ева. Ева
съгрешава и човешката раса изпада под осъждение. Когато
змията идва в градината, тя не носи наркотици, алкохол, рок

музика, телевизия или филми. Това, което змията носи в
градината, са Божиите думи, ЦИТИРАНИ ПОГРЕШНО!
Така че опасността, за която апостол Павел предупреждава,
е, че Сатана ще измами обещаната невеста на Христос, както
е измамил Ева. Апостолът, пишейки под вдъхновението на
Светия Дух, се страхува, че църквата няма да успее да
разпознае и осъзнае, че когато човек идва и цитира погрешно,
променяйки, изменяйки или отричайки текста на Библията,
такъв човек е служител на САТАНА. Според Светите Писания
най-голямата опасност за църквата не е наркодилърът или
проститутката, не е комунистът или католикът, а
проповедникът, който поставя под съмнение или променя
текста на Свещената Библия. Защото, ако дойде някой и ви
проповядва друг Иисус, когото ние не сме проповядвали, или
ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго
благовестие, което не сте приели, вие лесно търпите това
(2 Коринтяни 11:4). Дори в първите дни на новозаветната
църква вече има тенденция да се търпи човек, дошъл да
проповядва друг Исус, друго евангелие или друг дух.
Ако някой проповедник говори цял ден за Исус, но неговият
Исус не е Бог, явен в плът, роден от девица, безгрешен,
разпнат за греховете на света, възкръснал три дни и нощи покъсно, възнесен отдясно на Отца, и идващ отново, човекът
проповядва друг Исус и е служител на Сатана.
Ако този проповедник проповядва евангелие на дела или
закони, той е сатанистки. Ако проповядва, че Христос не е
умрял веднъж завинаги, за да плати за греховете ни, а бива
разпнат отново и отново по време на литургия като на клане,
той е сатанистки. Някои са толкова смели, че наричат своята
книга с басни: „Друг завет на Исус Христос.“ Милиони не само
ги търпят, но ги последват в ямата.

Ами този друг дух? Човек, който не е получил Светия Дух, не
е получил Господ Исус Христос. Тези истини са изяснени
кристално в Римляни 8:9 и 1 Коринтяни 12:12-13. По този
начин, ако дойде проповедник и каже на хората, че след спасение
човек трябва да направи нещо, за да получи духа, той трябва
да говори за дух, различен от Светия Дух, и следователно е
сатанистки. Ако някой ти каже, че покръстването на Светия
Дух е нещо, което се извършва по време различно от времето
на спасението, той те моли да получиш кръщение от някой
друг дух и очевидно е служител на Сатана.
Как да преподаваме истината на Библията, без да обидим
милиони искрени членове на църквата в епохата на Лаодикия?
Не е възможно.
Защото такива хора са лъжеапостоли, измамни
работници, които се преправят на Христови апостоли. И
това не е чудно, защото сам Сатана се преправя на ангел на
светлината. Така че не е голямо нещо, ако и неговите
служители се преправят на служители на правдата. Но
техният край ще бъде според делата им (2 Коринтяни 11:1315). Има само едно разумно нещо, което може да се направи с
такова предупреждение. Трябва да вземем този въпрос
присърце. Църквата е предупредена да се пази от служители,
които изглеждат и действат като праведни. Не бива да го
смятаме за нещо чудно. Сатана, макар и разрушител, е
подмолен и никога не атакува по очевиден начин, с главата
напред. Той винаги или почти винаги работи чрез финес,
ловкост и измама.
Докато търсим в Писанията, за да определим кои могат да са
тези служители на Сатана, Светият Дух ни дава ключова улика
в разглеждания пасаж. Казва ни се, че тези хора са
лъжеапостоли. Това би трябвало да накара всеки сериозно

изучаващ словото Божие да спре и да си зададе някои много
важни въпроси.
Докато Господ говори в Откровение 2 за добродетелите и
недостатъците на седемте църкви, първата църква, към
която Господ се обръща, е тази в Ефес. Едно от нещата, за
които Господ ги хвали, е, и си изпитал онези, които наричат
себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи
(Откровение 2:2).
Нека да си припомним част от наученото в по-ранните глави.
Как би изпитал пророк в нашата новозаветна епоха? Не
забравяй, че този човек не е непременно ясновидец, както е
определението според Стария Завет, но е човек, който от
Светия Дух е надарен със способността да говори на хората за
изграждане и увещание, и утеха (1 Коринтяни 14:3). Найтрудно би било да се открие лъжепророк в този новозаветен
смисъл, тъй като човек със сигурност може да утеши друг с
лъжлива надежда или частична истина. Самозванецът може да
се обърне към плътските интереси на своя слушател и като
почеше сърбящите уши на такъв, може да изглежда, че
назидава.
Същото важи и за дарбата на пастор и учител. Човек може да
дава наставления и да се грижи за група последователи доста
вярно, без да бъдат открити у него егоистични мотиви. Кой
може да отрече, че сектите, като например Свидетелите на
Йехова, преподават ученията си доста старателно на своите
членове? Изисква се задълбочено познаване на Словото и
осветено духовно прозрение, за да се открие лъжепророк или
учител на църквата. Откриването на фалшив апостол обаче,
за сравнение, изобщо не е трудно.
Помисли преди всичко за думите на апостол Павел във 2
Коринтяни 12:11-12. Станах безумен. Вие ме принудихте.
Защото вие трябваше да ме препоръчвате, понеже не съм

бил по-долен в нищо от превъзходните апостоли, макар и да
съм нищо. Наистина, апостолските признаци се показаха
между вас с пълно търпение, чрез знамения, чудеса и велики
дела. Ето я отново истината, която вече отбелязахме в
първата ни глава за езиците. Знаменията принадлежат на
апостолите. Думата тук не е признаците на вярващия или
признаците на християнина, а апостолските признаци.
Господ Исус Христос извиква дванадесет мъже и ги нарича
апостоли. Разбира се, той е имал по-голяма група ученици. По
време на Неговото земно служение са изпратени седемдесет.
По време на възкресението Му са сто и двадесет и в рамките
на четиридесет дни техния брой нараства до петстотин (1
Коринтяни 15:6). Но това са ученици; последователи на
Господа, които провъзгласяват Неговото Евангелие.
Апостолите са хората, специфично и специално призовани да
потвърдят това ново послание на благата вест чрез знамения,
чудеса и велики дела.
Колкото и пъти да се позовем на пасажа в Марк 16, в който
Христос обещава петте знамения, няма да е достатъчно.
Думите на Светия Дух в Марк 16:14 трябва да се посочат
отново: НА САМИТЕ ЕДИНАДЕСЕТ УЧЕНИЦИ, а стих 15
започва: И ИМ каза. Няма съмнение, че знаменията са били
използвани в апостолското служение. Верни на обещанието от
Господ Исус Христос, тези знаци следват тези вярващи и
техните новоповярвали, когато този НОВ завет бива разнесен
в НОВИ области и провъзгласен за първи път.
Така че, връщайки се към предупреждението, което ни
вълнува, това за лъжеапостолите, трябва да зададем следните
въпроси:
1. Ако този човек твърди, че е апостол, има ли всичките
пет знамения, действащи в живота му през цялото

време? Това е обещанието на Исус за единадесетте и
такава е била реалността в първите дни на Деянията.
2. Ако този човек твърди, че е апостол, дали всички тези
пет знамения се използват в строго съответствие с
процедурите за тяхното използване, посочени от
Светия Дух в текста на Библията? Например, ако човек,
който казва, че е апостол, някога полага ръце на болен и
не последва пълно и незабавно изцеление, такъв не
работи в съответствие с Божието слово.
3. Ако този човек твърди, че е апостол, знаменията,
чудесата и могъщите дела използват ли се за
потвърждение пред група хора (които никога не са
чували новозаветното евангелско послание и никога не
са имали достъп до словото Божие на своя език) че
човекът провъзгласява истината? Вече обсъждахме
този най-важен момент и ще го направим отново по късно в тази глава. Апостолските знаци биват дадени,
за да потвърдят произнесеното слово там, където
няма писано слово. След като писмената дума
присъства, тя винаги има предимство пред изречената
дума (2 Петър 1:16-21).
4. Ако този човек твърди, че е апостол, дали дарбитезнамения се използват като свидетелство за онези, за
които са предназначени и за които са били необходими,
т.е. евреите?
Ето как изпитваме някого, който твърди, че е апостол. Първо
научаваме естеството и целта на апостолското служение от
Библията и след това сравняваме служителя със словото
Божие. Ако двете не съвпадат, ние сме намерили служител на
Сатана и трябва да го обявим за ЛЪЖЕЦ. Това са тежки думи
в една епоха на сладки думи и хубави речи, но точно това
заповядва Божието слово.

Преди да разгледаме живота на посетителите в нашите
местни църкви, които претендират за апостолски дарби и
сили, нека направим малко пътешествие из Библията и да
отбележим нещо много поучително от историята на Израел.
В дванадесетата глава на Битие Бог призова човек на име
Авраам да напусне родината и народа си, защото Бог иска да
направи от него народ. Този народ ще бъде особен народ,
отделен от всички други нации, и ще се управлява от самия Бог.
На Авраам му се ражда момче на име Исак, а на него му се ражда
момче на име Яков; Яков пък имаше дванадесет сина. Това е
родословна линия и в крайна сметка, във време на масов глад,
това семейство слиза в Египет. По това време в семейството
има седемдесет и шестима. По време на глада, те слизат в
Египет по икономически причини, търсейки да напълнят корема
си, без да търсят Бога. Накрая това семейство стават роби
на Фараона. Това семейство роби остава в Египет
няколкостотин години. Докато са в тази чужда земя, въпреки
робството и труда, броят им непрекъснато нараства, така че
те стават много повече от едно семейство. Те са готови да
станат народ.
В пустинята намираме един призован от Бога човек, който
някога си е мислил, че Господ ще му даде да води чрез сила. В
крайна сметка той убива човек и е осъден на четиридесет
години в пустинния затвор. Докато е там, този човек взима
участие в няколко курсове по пощата и научава, че Бог ще му
даде да управлява чрез силата на собствената Си ръка. Този
човек е Моисей и благодарение на нищо друго освен
божествения план той е готов да поведе народ в същото
време, в което потомците на Авраам, Исаак и Яков са готови
да станат народ.
Когато настъпва пълнотата на времето, АЗ СЪМ идва при
Хорив и говори с Мойсей от храст, който гори и не изгаря. Той

казва на Мойсей, че е дошъл моментът да предизвика Фараона
и да настоява за освобождаването на потомците на Авраам.
Ако Мойсей е научил едно нещо, докато е пасъл овцете, то е да
не се опира на собствените си способности. Затова той спори
с Бог, че не е за тази задача. А Мойсей в отговор каза: Но ето,
те няма да ми повярват и няма да послушат гласа ми,
защото ще кажат: Не ти се е явил ГОСПОД. (Изход 4:1).
Ето проблемът: Бог изпраща човек, за да каже думите Му на
Израилевото семе и пратеникът се страхува, че няма да
повярват на думите. Затова четем за чудото, извършено
едновременно от Божията сила и от ръцете на човек. Тогава
ГОСПОД му каза: Какво е това в ръката ти? А той рече:
Жезъл. И каза: Хвърли го на земята. И той го хвърли на
земята и жезълът стана змия и Мойсей побягна от нея. Но
ГОСПОД каза на Мойсей: Простри ръката си и я хвани за
опашката -- и той простря ръката си и я хвана, и тя стана
жезъл в ръката му -- за да повярват, че ти се е явил ГОСПОД,
Бог на бащите им, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов.
(Изход 4:2-5).
Дотогава не е имало такова чудо. Израелският народ е на път
да бъде основан в изпълнение на обещанието, дадено от Бог на
Авраам. Тъй като те нямат писания, как биха могли да бъдат
сигурни, че този пратеник им казва истината? Мойсей ще
извърши чудеса и велики дела пред тях, едно от които е
ПОВДИГАНЕ НА МЕДНА ЗМИЯ.
И ГОСПОД му каза още: Сложи сега ръката си в пазвата си.
И той сложи ръката си в пазвата и като я извади, ето
ръката му беше прокажена, бяла като сняг. Тогава каза:
Сложи пак ръката си в пазвата си. Тогава каза: Сложи пак
ръката си в пазвата си -- и той пак си сложи ръката в
пазвата и когато я извади от пазвата, ето че бе станала
пак както си беше плътта му -- (Изход 4:6-7).

Но ще се яви още едно чудотворно дело на Бог, извършено от
пратеника. До този момент, Библията ни казва, е имало смърт
в резултат на процеса на стареене, имало е смърт в резултат
на убийство и е имало смърт в резултат на Божиите присъди,
но ние не четем нищо в цялото Битие за някого, който има
заболяване. Тук за пръв път в историята се споменава за човек,
който е страдал от очевидна, видима физическа болест и
ЧОВЕКЪТ БИВА ИЗЦЕЛЕН.
И така, как нарича тези две чудеса Светият Дух? Ако не ти
повярват и не послушат гласа на първото ЗНАМЕНИЕ, ще
повярват поради гласа на другото ЗНАМЕНИЕ. Но ако не
повярват и на тези ДВЕ ЗНАМЕНИЯ (Изход 4:8-9).
От деня на своето начало израелският народ има Божието
слово, изговорено от Божия пратеник, потвърдено от
способността на пратеника да изпълнява ЗНАМЕНИЯ, ЧУДЕСА
И ВЕЛИКИ ДЕЛА. Ето защо евреите изискват знамения. За
разлика от църквата, която забравя, че са започнали в Духа и
се стремят да се усъвършенстват в плътта (Галатяни 3:1-3),
израилтяните никога не забравят как е започнало тяхното
ходене с Бога. Те няма да променят темпото или посоката на
това ходене без потвърждаването на новата посока от
знамения, чудеса и велики дела.
Докато следваме хода на библейската история, четем, че
евреите като народ са били изкупени чрез кръвта на агнето
(Пасха), изведени от робство, кръстени след спасението им (1
Коринтяни 10:2) и водени през пустинята към обещаната земя
за почивка. По време на това пътуване Мойсей умира. Само
Бог, Михаил и Сатана присъстват на погребението. 10 Исус
Навиев наследява Мойсей.

Знаменията, чудесата и великите дела, които Бог дава на
Мойсей, продължават по време на служението на Исус Навиев.
Сетне, в края на едно кратко поколение след смъртта на
Мойсей, със смъртта на човека, на когото той предава жезъла
на властта, знаменията, чудесата и великите дела
престават. Изчезват толкова бързо, колкото и са дошли.
Израелският народ влиза в обещаната земя. Те изгонват
врага. Построяват къщи и се установяват. През периода на
съдиите, Самуил, Саул, Давид и Соломон, Бог действа чрез
велики и могъщи начини, показвайки Себе Си силен от името на
Своя народ или му дава сила да прави големи подвизи. Почти
петстотин години, обаче, няма хора, упълномощени да вършат
знамения, чудеса и велики дела. Тези хора са под закона, даден
им на планината Синай. Те живеят под този закон и спазват
този закон. Бог им дава свещеничество, за да извършват
предписаните жертви и да преподават уставите. Той им дава
книжници, за да съставят Неговите летописи.
С течение на времето нацията се отдалечава все повече от
подчинението на закона. Упадъкът е добре установен по
времето на съдиите. Зверствата на синовете на Илий
прогонват на Божията благословия. Саул узурпира
свещеническата служба и се допитва до вещица. Има кратко
съживление при Давид. След това съпругите на Соломон
обръщат сърцето му към езически богове и деградацията се
засилва след разделянето на царството при Еровоам и Ровоам.
Прочит на пророците показва, че тези хора са изоставили
напълно Господния закон. Всъщност нещата стават толкова
зле, че в дните на цар Йосия, когато един човек чисти задните
стаи на храма и намира копие от закона, никой не знае какво е
това. Толкова се е отдалечил този народ от заветното
споразумение, което са сключили със своя Бог, АЗ СЪМ.

Затова Бог решава, че ще промени начина си на работа с
Израил. По средата на Стария Завет има голяма промяна в
Библията. Бог спира да се отнася с Израил директно чрез закона
и започва да се отнася с тях като нарушители на закона чрез
Своите пророци. Тази промяна е призната от Господ Исус
Христос, Който казва: Защото всичките пророци и законът
пророкуваха до Йоан (Матей 11:13). Да не мислите, че съм
дошъл да отменя закона или пророците? Не съм дошъл да
отменя, а да изпълня (Матей 5:17). На тези две заповеди
висят целият закон и пророците (Матей 22:40).
И така, как са знаели тези отстъпили евреи, че след като
около петстотин години Бог се е отнасял с тях по определен
начин, Той ще започне да се отнася с тях по нов начин? Илия
идва с нещо, което е невиждано от поколения след смъртта на
Мойсей: знамения, чудеса и могъщи дела. Илия извършва тези
знамения пред погледа на Израил, за да знаят, че той е техният
Богоизпратен вестител и че сега Бог им говори не чрез закона,
който те не спазват, а чрез пророци, които ще им говорят
като на нарушители на закона. Няма начин Илия просто да е
казал на тези хора за такава промяна. Той не би могъл да
разисква с тях или да се обърне към техния интелект. Тези
евреи са отстъпили до невероятна степен, но никой от тях не
пренебрегва
знаменията, направени
от Мойсей за
избавлението им от Египет. Ако тези хора ще приемат нещо
от устата на тези пророци, ще изискват знамение за това.
Има и друг начин, по който разбираме, че служението на Илия
е отбелязало голяма промяна в божиите отношения със семето
на Яков и че според библейската терминология „пророците“ са
период от време, започващ с Илия. На планината на
преображението, когато Исус е разкрит в цялата си царска
слава, има двама мъже, които се явяват с Него и говорят за
смъртта Му, която Той ще извърши в Йерусалим. Тези двама
не са никои други, освен Моисей, законодателят, и Илия,

първият от пророците. Всъщност: А в старо време в Израил,
когато някой отиваше да се допита до Бога, казваше така:
Елате да отидем при гледача. Защото който сега се нарича
пророк, в старо време се наричаше гледач (1 Царе 9:9). Така
че употребата на термина „пророк“ като позиция на човек,
надарен и ръкоположен като такъв, започва с Илия.
Нашата цел не е да разказваме за всички чудеса, извършени от
Бог чрез ръцете на Илия, но след дуела на планината Кармил със
свещениците на Ваал, няма съмнение, че този човек е Божият
пратеник в Израел. Кариерата му е страхотна. Ако някога
някой си е тръгвал в пословичния „блясък на славата“, това е
Илия. Когато бива издигнат на небето в огнената колесница,
силата да върши знамения, чудеса и велики дела се предава на
Елисей, на когото е даден двоен дял. Чудесата, извършени от
Бог чрез ръцете на Елисей, съвършено удвояват броя,
извършен от Илия. По-късно, в края на това едно поколение
след началото на епохата, известна като пророците,
знаменията, чудесата и могъщите дела престават. В
продължение на почти деветстотин години от еврейската
история, Библията не разказва за никакъв човек в никаква
ситуация, на когото да е дадена сила да действа със знамения.
Е, Бог прави велики неща за Неемия и Исая; за Анания, Азария и
Мисаил, заедно с техния приятел Даниил. Господ върши велики
неща всеки ден, но няма промяна в начина, по който се отнася
с Израил. Словото, на което са подчинени, вече е установено,
така че няма нужда от чудотворното.
Законът и пророците бяха до Йоан; оттогава Божието
царство се благовества и всеки насила влиза в него (Лука
16:16).
Беше дошло времето за нещо ново - Господ Исус Христос.
Чрез Него човек може да влезе в духовното Божие царство.
Методът на влизане не е чрез закони и жертви, а чрез вяра в

това, което се проповядва относно личността на Господ Исус
Христос. Тъй като Господ е дошъл като Божи Христос с
евангелието (ново послание, промяна в отношението на Бог
към израелския народ), Той носи знамения, чудеса и могъщи дела.
На тази точка не може да се наблегне достатъчно. Това не е
случайно съвпадение. Всичко това е записано от Господ в
Светата Библия, за да ни даде възможност да изпитаме тези,
които казват, че са апостоли и имат апостолските дарбизнамения.
Евреите взимат своя Месия и Го убиват. Те Го разпъват на
кръст. Три дни и три нощи по-късно Той възкръсва от
мъртвите. И така проповядването на кръста, обявлението, че
човек може да се роди в Божието царство, се превръща в Новия
завет. Съобщението става: Повярвай в Господ Иисус
(Христос) и ще се спасиш (Деяния 16:31). Ние трябва да
вярваме и да се уповаваме не в непрекъснатите жертви на
закона, а в завършеното изкупление на кръвта на Божия Агнец.
Като сме повярвали, ние не съблюдаваме празниците, които са
били сянка на добрите неща, които предстоят, а се събираме
на Господната трапеза и участваме във възпоменанието за
Неговото изтезавано тяло и пролята кръв, която отне
греховете ни.
Преди своето възнесение Господ дава на своите апостоли
обещанието, което толкова често цитираме от Марк 16. След
Моисей и закона, знаменията продължават едно поколение,
преди да престанат. След този трети Божий порядък спрямо
Израел Израел, знаменията продължават за едно поколение и
след това спират. Внимателното четене на Деяния и
павловите послания показва, че до края на апостолското
поколение (това, което идва непосредствено след земното
служение на Господ Исус), знаците вече са „на излизане“. Павел,
Тимотей и Трофим са болни и не могат да се излекуват.
„Ефесяни“ изброява даровете, действащи в установената

църква, но дарбите-знамения не се споменават. Последната
книга от канона на свещеното писание, написана в края на това
апостолско поколение, предупреждава във втората си глава, че
самозваните апостоли в църквата се оказват лъжци, когато
бъдат изпитани. (Откровение 2:2).
Какво означава това - как трябва да изпитваме онези, които
казват, че са апостоли? От времето на служението на
първоначалните апостоли до наши дни Бог не е променил
средствата си за раздаване на благодат и истина на израелския
народ. Посланието и до днес, независимо дали става въпрос за
евреин или езичник, все още е: Повярвай в Господ Иисус
(Христос) и ще се спасиш - ти и домът ти (Деяния 16:31).
Напразно ще бъде да изследваме всички дебели томове
църковна история, за да открием някакъв момент, в който
тези дарби-знамения са били в действие. От дните на
„заквасване“ след Константин, през дните, когато
истинската църква едва оцелява под потисничеството на
необузданото
папство,
през
бурните
времена
на
протестантската реформация, та до времето на голямата
мисионерска епоха, идентифицирана от мнозина като
филаделфийския църковен период, църквата провъзгласява едно
и също евангелско послание. Няма промяна в Божието слово към
човека, така че не могат да бъдат намерени данни за знамения,
чудеса и могъщи дела, извършени от хората.
Според Библията следващото ново послание към израелския
народ ще бъде лъжливо съобщение от лъжлив цар, лъжлив
Христос. Той ще въведе лъжливо царство и след това ще
донесе голямо бедствие и почти унищожение на потомците на
Авраам. Следващата промяна в отношенията на Бог с
израелския народ е да им изпрати силна заблуда, така че те да
вярват на лъжа (2 Солунци 2:11). Тази заблуда ще ги подтикне

да бъдат измамени и да повярват в лъжата, че този лъжлив
Христос е техният истински Месия.
Тази силна заблуда, тъй като евреите изискват знамение, би
трябвало да има ИМИТАЦИОННИ И ЛЪЖОВНИ знамения, чудеса
и могъщи дела, за да въведе имитационно и лъжовно послание.
Не е ли странно, че едва през тези последни дни, в лаодикийския
църковен период, в Калифорния и Канзас започна движение,
което има за водеща светлина (2 Коринтяни 11:14) жена
проповедник (1 Коринтяни 14:34) която започна да призовава
християните да търсят проявлението на апостолските
дарби-знамения? Оглеждайки днес църквите, християнските
радио и телевизионни предавания, откриваме, че са пълни с
проповедници и служители, които твърдят, че са апостоли.
Изпитваме ли ги чрез Божието слово? Когато чуем тези
„служители на правдата“ да възвестяват нова епоха, ново
послание, ново съживление и ново изливане на Светия Дух,
изпитваме ли ги според Писанията?
Има нещо, което ще дойде на земята, но според Божия
пророчески график, изложен в Библията, това е нещо лъжливо,
имитационно и сатанинско, от самото дъно на ада.
Слава Богу, че не ни е оставил в неведение. А въз основа #или:
колкото за# на пришествието на нашия Господ Иисус
Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя, да
не се разколебавате лесно от здравия разум, нито да се
смущавате - било от дух, било от слово, било от писмо, уж
от нас изпратено - като че ли вече е настанал Денят на
Господа. Никой да не ви подмами по никакъв начин; защото
това няма да дойде, докато първо не дойде отстъплението
и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който се
противи и се превъздига над всичко, което се нарича Бог или
на което се отдава поклонение, така че той като Бог да

седне в Божия храм, като представя себе си за Бог (2 Солунци
2:1-4).
Този пасаж ясно говори за човек, който е антихрист. Всеки
истински християнин през вековете е разбирал пасажа по този
начин. От тези стихове забелязваме, че той ще убеди
евреите, че е истинският Месия. Той ще се покаже като Бог и
ще му бъде позволено да седи в храма като Бог. Това е нещо,
което никога не е било позволено на Господ Исус Христос. Как
този син на погибелта ще заблуди израелския народ така
съвършено?
Не помните ли, че ви казах това, когато бях още при вас?
И сега знаете онова, което го възпира, за да се открие той
в своето си време. Защото тайната на беззаконието вече
действа, но не се открива само докато се махне Онзи, който
сега я възпира; и тогава ще се открие беззаконният, когото
Господ Иисус ще премахне с дъха на устата Си и ще унищожи
с явлението на пришествието Си, този, чието идване е
според действието на Сатана, съпроводено с всякаква сила,
знамения, лъжливи чудеса и с всичката измама на
неправдата, за онези, които погиват, защото не приеха
любовта на истината, за да се спасят. И затова Бог праща
заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжата,
та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали
истината, а са имали благоволение в неправдата (2 Солунци
2:5-12).
Той ще измами и съблазни евреите и милиони други със силата
си да извършва знамения, чудеса и могъщи дела. Прочети
внимателно пасажа и забележи, че се казва, че тези знамения са
породени от действието на Сатана.
Когато видим днешния религиозен свят пометен от това
движение на знамения и чудеса, ние знаем, че денят на Христос
е наближил. Католиците от Рим, методистите, баптистите,

англиканите, презвитерианите, петдесятниците, Божията
църква, Христовата църква, цялата палитра харизматици и
почти всяка марка вярващи имат в редиците си хора, които
поставят силен акцент върху знаменията и чудесата. Тези
групи са съгласни относно много малко неща от доктринален
характер. Историческите позиции на тези църкви им оставят
много малко общи точки, около които да се обединят. В тази
лаодикийска епоха те са открили връзка, която обвързва
знаменията, чудесата и могъщите дела на харизматичното
движение през последните дни. Всъщност, когато се
отдалечават от авторитета на словото Божие и превръщат
личния си опит в правило за живот, става все по-маловажно
какви богословски позиции заемат или са заемали. Всичко друго
се отхвърля, не за единство на обща вяра в Господ Исус
Христос, а за икуменично единство, изградено върху общ опит.
След като първо са станали земно мислещи (вместо небесно
мислещи), тези формални християни след това стават
чувствени (поставяйки преживяванията над Писанията).
Последната, очевидна стъпка е да станат дяволски (Яков 3:15).
Това става чрез получаване на друг дух, за който бяхме
предупредени във 2 Коринтяни 11:4.
Припомняме, че по времето на Мойсей е имало мъдреци и
магьосници, чародейците на Египет, които са били способни да
правят чудеса чрез своите магии (Изход 7:10-13). В двора на
цар Навуходоносор има магьосници, астролози и гадатели
(Даниил 4). Павел се занимава с магьосник на остров Кипър, в
град Пафос. Макар този човек да може да прави чудеса, той е
разпознат като дете на дявола и враг на всяка правда (Деяния
13:4-12). Павел също така се занимава с гадаеща девойка,
която е обсебена от гадателски дух, който печели много пари
на началниците ѝ или чрез канализиране на съобщения
(„ченълинг“ за светския сатанист), или чрез предаване на думи
на знание (за ходещия на църква сатанист). Този дух бе смъмрен

в името на Господ Исус (Деяния 16:16-18). В Библията се
разказва и за магьосника Симон, който използва силите си, за
да пороби волята на онези в своя кът на света, докато
проповедта на Филип не обръща нещата (Деяния 8:9-13).
Това са само някои от примерите от Библията, които
доказват, че Сатана е твърде способен да овласти своите
служители да извършват свръхестественото. Ето защо сме
предупредени от Бог: Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а
изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много
лъжепророци излязоха по света. По това познавайте Божия
Дух: всеки дух, който изповяда, че Иисус Христос е дошъл в
плът, е от Бога; а всеки дух, който не изповяда, че Иисус
Христос е дошъл в плът, не е от Бога; и това е духът на
Антихриста, за когото сте чули, че идва, и сега вече е в
света (1 Йоан 4:1-3).
Както през последните 2000 години има служители на Господ
Исус Христос, които служат като Негови посланици на тази
земя, така и Сатана е имал и има свои служители, които
работят между хората. Точно както Бог е дал на своя народ
сила и мощ чрез Светия Дух да водят война срещу силите на
злото, така и богът на този свят, Луцифер, е дал власт на
своите нечестиви служители в опитите им да надделеят над
църквата. Във всеки от седемте периода от църковната
история на Новия завет по-голямата част от хората са били
убедени, че всичко чудодейно или свръхестествено трябва да е
от Бога. Само малък остатък от истинските християни
изпитват
духовете и
лъжеапостолите и отхвърлят
чудотворците, чиито дела не са в съответствие с думите на
Светата Библия.
Едва в това поколение от последните времена мнозинството
християни отхвърлят вярата си в авторитета на словото
Божие. Оставени на чувствата си и следвайки сляпо всеки

водач, те започват да приемат всичко свръхестествено като
божествено.
Що се отнася до чудотворното, формалните християни в
наши дни са толкова жалко наивни, колкото и най-заблудените
езичници от тъмните векове. Ходейки чрез това, което
виждат очите им , а не чрез вярване в писменото откровение
на Бог, те са направили много, за да подготвят света за
идващия антихрист.
В последните дни,- ако вземем под внимание това, което
Библията казва, - ще има една световна църква. Тази църква
няма да бъде призована от Господа и събрана при Него, но ще
бъде съставена от мъже и жени, които претендират за името
на Христос, но са се отдалечили от Него в сърцата си. Тази
световна църква ще търси някой със сила и могъщество, който
може да донесе мир на земята, и те ще го разпознаят, защото
той ще има знаците на апостол.
След като това е така, религиозният свят ще бъде подготвен
за този човек на греха, преди той да се появи. Неговият път
ще бъде подготвен от неговите служители, които са научили
света, че където и да видят знамения, чудеса и могъщи дела,
това не може да е нищо друго освен Божието действие.
Библията ни предупреждава за лъжеапостоли. Причината да
знаем, че сме в последните дни, е, че сега имаме хора, които се
провъзгласяват за апостоли, изпълнявайки знаменията, които
Бог е дал на апостолите. Действието на тези знамения обаче
не е в съответствие с библейския модел.
Писанията ни казват, че духът на антихриста и многото
предшественици на антихриста вече действат в света. Как
ни предупреждава Светият Дух, че ще действат? Като
служители! Като служители на правдата! Като служители на
правдата, които привличат ученици към себе си чрез

способността си да вършат знамения, чудеса и могъщи дела,
които Бог е давал на апостолите!
Знаменията се изискват от потомците на Авраам, Исаак и
Яков; не от езичниците и не от църквата. Тези знамения са
дадени на евреите, за да потвърдят думите, изречени от
богоизпратените вестители, които обявяват промяна в
начина, по който Бог ще раздава своите благословения на
евреите. Тези знамения и чудеса са действали под Божиите
благословения три пъти в историята: даването на закона
(Мойсей), началото на пророците (Илия), евангелието на
благодатта (Исус Христос). Във всеки от тези три случая
знаменията продължават едно поколение и след това спират.
Религиозното движение на знаменията, чудесата и могъщите
дела през тази лаодикийска епоха е зората на силната заблуда,
която ще доведе света в краката на антихриста.
Има още един библейски времеви период, в който ще се
проявят знамения, чудеса и могъщи дела: времето на голяма
скръб. Библията идентифицира двамата мъже (свидетели), при
които тези сили ще се проявят, с Мойсей и Илия. Това не е ново
изливане на дарби, а завръщане на двама мъже, които вече са
надарени.
В нашия религиозен свят много се говори за антихриста.
Семинари за „едно световно“ правителство, филми за белега
на звяра, книги с фантастични тълкувания на Библията,
базирани на актуални истории във вестници и други подобни,
носят много пари. И все пак в цялата врява покрай
подготовката на църквата за последните времена се
пренебрегва ключов елемент от издигането на антихриста на
власт.
И видях друг звяр, който излизаше от земята. И той имаше
два рога, като агнешки, и говореше като змей. Той
упражняваше цялата ВЛАСТ на първия звяр пред него и

принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на
първия звяр, чиято смъртоносна рана бе ОЗДРАВЯЛА. И
ВЪРШЕШЕ ГОЛЕМИ ЗНАМЕНИЯ, дотам че направи и огън да
слиза от небето на земята пред хората. И мамеше земните
жители ЧРЕЗ ЗНАМЕНИЯТА, КОИТО МУ СЕ ДАДЕ ДА ИЗВЪРШИ
пред звяра, като казваше на земните жители да направят
образ на звяра, който беше ранен от меча и оживя. И му се
ДАДЕ ДА ДАДЕ ДИШАНЕ на образа на звяра, така че образът
на звяра дори да проговори и да направи да бъдат избити
онези, които не се покланят на образа на звяра (Откровение
13:11-15).
Тази ясна картина, дадена от Светия Дух на апостол Йоан
преди близо 2000 години, е записана и запазена за това
поколение. Никой не трябва да се заблуждава, че изобилието от
знамения, чудеса и могъщи дела в последните дни е дело на Бога.
Както бе споменато по-рано, винаги неспасените са били
онези, които следват очите си и приписват на Бог всяко чудо,
но сега сме стигнали до точка в историята, в която тези,
които претендират за името на Христос, са загубили
способността си да различават доброто от злото,
светлината от тъмнината, действието на Бог от
чудодейната сила на звяра.
Светата Библия е благословената връзка, която обвързва
членовете на тялото на Господ Исус Христос и е техният общ
стандарт за вяра и практикуване на вярата. Връзката, която
обвързва света, религиозните хора и формалните християни в
тези последни дни, е приписването на всяко знамение, чудо или
мощно дело на бог. Не, това не е печатна грешка. Поставихме
този бог умишлено с малки букви. Мнозина са, които се
покланят на висша сила. Някои обещават вярност към
непознат бог. Други се покланят на идоли или предци, някои на
пророк или политически гений. Има такива, които имат
религия, която не може да бъде определена. И все пак в това

поколение сме виждали религиозни хора, намиращи обща вяра,
основание за единство в движението на знаменията, чудесата
и могъщите дела.
Сцената е приготвена. Реквизитът е на място. Артистите
са научили репликите си. Събрана е огромна публика.
Очакването е голямо. Всеки момент ще прозвучи тръба и
когато завесата се издигне, за да разкрие антихриста, онези,
които не са заблудени, ще се издигнат, за да срещнат във
въздуха Господ Исус Христос. Амин!

Вода, вода, отвсякъде вода, а жаден ще умре
човек!

Самюъл Тейлър Кулридж
от Балада за стария моряк

Тази глава е редактиран препис от проповед, проповядвана от
брат Джеймс в Библейска баптистката църква в Деланд, като
част от поредица за кръщението. Тя е включена тук, тъй като е
тясно свързана с темата на тази книга.

О

твори Библията си на Ефесяни 2, Евреи 11 и Йоан 6.
Моля, следвай ме, защото аз имам мое мнение, вие
имате ваше мнение и всеки човек по света има негово
си мнение, но ние обичаме да отваряме Библията и да
гледаме какво казва Божието слово. Обещавам ти, че няма да
променяме, изменяме, поправяме или „коригираме“ нито един
стих от Библията. Надяваме се, че ако открием нещо в живота
си, което липсва, ще позволим на Божието слово да промени,
измени или поправи живота ни. Това е разликата между
религията и библейското християнство. Ние не съдим
Библията. Ние правим всичко възможно да позволим на
Библията да съди живота ни.
С тези три части от Писанието ние ще поставим основа и
след това ще трябва да направим още пет или шест други
спирки в Библията, за да надградим тези истини.
Ние сме в разгара на това, което Библията казва по въпроса
за кръщението. Научихме, че кръщението, според Писанията,
е въпрос на потапяне във вода за онези, които са повярвали в
Господ Исус Христос. В един по-късен урок видяхме, че
кръщението с вода е добро дело, но че добрите дела не
спасяват. Следователно водното кръщение не е и не може да

бъде средство за спасение. Всъщност, във всяка написана за
нас повест в книгата Деяния (тоест в историята на ранната
църква), водното кръщение е нещо, дадено на онези, които са
повярвали в Господ Исус Христос.
Това не е обред и не е тайнство. Това не е церемония. Не се
извършва върху бебета или върху тези, които нямат
представа какво правят. Не се извършва чрез пълномощник,
т.е. някой е кръстен вместо някой друг. Но отново, според
Библията, водното кръщение е чрез потапяне, за да може да
изобрази смъртта на Господ Исус Христос и нашата смърт с
Него или нашето упование в тази смърт и картина на нашето
възкресение, за да ходим в новотата на живота с Господа Исус
Христос.
Простата дефиниция е, че водното кръщение е видим символ
на вътрешна промяна.
В този урок искаме да разгледаме тази вътрешна промяна. В
нашия Нов завет има учение, известно като кръщението на
Светия Дух.
Нека направим някои сравнения. Постави религията от
едната страна, а Библията - от другата.
Религията винаги подчертава видимото. Библията винаги
поставя акцент върху духовното.
Религията подчертава видимото със своите икони,
изображения, кръщения, дарения, одежди и т.н. Библията
винаги подчертава вярата. Вярвам в Бог, Когото не виждам.
Определен съм за небето, което не съм виждал. Вярвам на Исус,
когото никога не съм виждал, и на Неговата смърт на кръста,
въпреки че не съм видял кръста или празния гроб.
Религията подчертава сградата. Религиозните хора наричат
сградата църква. Библията нарича вярващите църква.

Религията подчертава водното кръщение.
подчертава кръщението със Светия Дух.

Библията

Религията подчертава Христос на стената или Христос на
синджирче. Библията подчертава Христос в сърцето.
Религията подчертава добрите дела, извършени от човека за
Бога. Библията подчертава добрите дела, извършени от Бог за
човека. Моето упование не е в добрите неща, които съм
направил за Бога, а в добрите неща, които Бог е направил за
мен. Ето защо имам сигурност и увереност. Знам, че моите
дела не се броят за нищо в очите на Бог. Те може да се броят
за нещо в твоите очи. Може да кажеш: „Брат Джеймс е добър
човек. Той е усърден служител. Той е верен съпруг и баща“ и
това може да означава нещо за тебе. Но моите дела не са
особено впечатляващи в очите на светия Бог.
Затова избирам да се доверя на това, което Той е направил за
мен, а не на това, което аз съм направил за Него.
Сега забележи реда в Ефесяни глава 2:1-3. И съживи вас,
които бяхте мъртви във вашите престъпления и грехове,
Какво е моето участие? Бях мъртъв в престъпления и грехове.
Какво е Божието участие? Той ме съживи. в които сте ходили
някога според вървежа на този свят, според княза на
въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете
на непокорството, между които и ние всички сме живели
някога в своите плътски страсти, като сме изпълнявали
волята на плътта и на помислите, и по естество сме били
деца на гнева, както и другите.
Бог казва, че всеки е живял живот на грях, бунт, неподчинение
и престъпление. За тези, които са били съживени от Бог, този
живот се представя в минало време.
Осъзнавам, че нашите църкви са пълни с хора, които живеят
зъл живот, бунтовен живот, непокорен живот, и че такива

хора наричат себе си християни. Но ако носех табела около
врата си: „Аз съм президентът на Съединените щати“, щях да
заблуждавам само себе си. Подобна разгласа няма да ме направи
президент.
Виж стих 4: Бог обаче… Алилуя! В стих 2 е моето
неподчинение. В стих 3 са моите страсти. В стих 3 съм
наречен дете на гнева. И все пак в стихове 4 и 5 е славната
новина, Бог обаче, който е богат на милост, поради
голямата любов, с която ни възлюби, въпреки че бяхме
мъртви в престъпленията си, ни съживи заедно с Христос по благодат сте спасени.
Религията казва: „Да, може да си лош човек, който живее лош
живот. Очисти се и оправи всичко това и след това ела при Бог
и Той ще ти даде дом на небето.“
Но Библията казва, че съм в грях, живея зъл живот на
неподчинение, но Бог ме възлюби, докато още бях в греховете
си. Словото обявява, че Исус Христос ме съживява и ми дава
нов живот.
и като ни съвъзкреси, ни сложи да седим заедно с Него в
небесни места в Христос Иисус, за да показва през идните
векове изобилните богатства на — не на нашите добри дела
— не, но своята благодат чрез добрината си към нас в
Христос Иисус.
В небето никой не се хвали с църквата, която е посещавал. В
небето никой не се хвали с добрите неща, които е направил. На
небето всички похвали отиват към Исус Христос, защото
всички там знаят, че ако не е Исус Христос, нямаше да са там.
Така че Той извършва спасението. Той върши добрите дела. И
Той получава всички похвали.
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами
вас - това е дар от Бога - не чрез дела, за да не се похвали

никой (Ефесяни 2:8-9). И така, ти казваш: „Е, тогава ние
просто ще живеем така, както искаме да живеем.“ Точно така.
„Ще правим каквото си искаме.“ Именно.
Всеки неспасен човек прави това, което иска. Той иска да
преследва страстите на плътта си. Той иска да живее в грях и
това прави. Всеки истински обновен и новороден вярващ иска
да живее за Господ Исус Христос, да Му донесе чест и слава и
това е, което прави. Никой истински спасен човек не служи на
Господ, защото трябва, поради страха от смърт или екзекуция
от Божията ръка. По-скоро всяка такава, истинска служба е
външна проява на едно благодарно сърце.
Стих 10 от нашия пасаж гласи: Защото сме Негово
творение, създадено в Христос Иисус за добри дела, които
Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях.
Водното кръщение, например, е добро дело, извършено от
вярващи. Ако извършиш това добро дело, преди да си в Исус
Христос по Божията благодат, чрез вяра, това няма да се брои
за нищо. Това няма да ти помогне да бъдеш в Христос. Едва
след като си в Христос, ще последва живот на добри дела. Ето
затова Бог те е спасил. Ето защо Бог те е създал отново в
Христос - за да живееш живот на добри дела.
Религията, прочее, отново впряга каруцата, а след това слага
юздите в устата на коня. Цялото това нещо е наопаки. Ние
сме спасени по благодат, чрез вяра в Христос Исус чрез
действието на Бог и ТОГАВА следват добрите дела.
След това четем Евреи 11:1. А вярата е твърдата
увереност в неща, за които се надяваме, убеденост в неща,
които не виждаме. Ефесяни 2:8-9 казва: Защото по благодат
сте спасени чрез вяра… Какво е вяра според библейско
определение? Вярата е убеденост в неща, които НЕ виждаме.
Тогава водното кръщение не е пътят на спасението. Можеш

да го видиш. Членството в църквата не е пътят на
спасението. Можеш да го видиш. Даването не е пътят на
спасението. Можеш да го видиш.
Всичко това може да са добри дела, но добрите дела са
резултат от спасението. Те не могат да осигурят спасение.
След това отиваме до Йоан 6:63. Някои от вас може да
кажат: „Този човек мисли, че е по-добър от всеки друг. Той
казва, че ще отиде в рая.“ Не, аз мисля, че Исус Христос е
достатъчно добър, за да ме отведе там, и ако не беше заради
Исус Христос, аз не бих си отворил устата за отиването на
небето, защото знам, че никога няма да отида там. Йоан 6:63
поставя началото на това, което Библията казва за
кръщението с Дух. Исус Христос говори и казва: Духът е,
който дава живот; плътта нищо не ползва. Думите, които
ви говоря, са дух и живот.
Откъде идва тази съживяваща, животворна, обновяваща
сила? Не от плътта. Каквито и подвизи или дела да извърша в
плътта, те не биха могли да ми донесат нещо в очите на Бог.
Съживлението, от което се нуждая, прераждането,
преминаването от смърт към живот, от дете на
неподчинение, мъртво в престъпления и грехове, към Божието
дете, живо в Исус Христос, - тази съживяваща сила идва от,
чрез, и в Духа на живия Бог.
Има четири библейски пасажа, които говорят за кръщението
на Духа и никой от тях не е свързан с човек, който бръщолеви
по време на църковна служба. Няма значение какво мислим ти и
аз за кръщението на Духа. Важно е само определението, което
ни казва Библията. . Първият от тези пасажи е в глава 3 на
Лука, където виждаме Йоан Кръстител да подготвя пътя за
Исус, както е пророкувано в четвърта глава на Исая.

И понеже народът беше в очакване и всички размишляваха
в сърцата си за Йоан, да не би той да е Христос, Йоан
отговори на всички, като каза: Аз ви кръщавам с вода, но
идва Онзи, който е по-силен от мен, на когото не съм
достоен да развържа ремъка на сандалите Му. Той ще ви
кръсти със Светия Дух и огън (Лука 3:15-16).
Йоан поставя бариера. Той поставя разделение и казва, че е
кръщавал с вода, но идва друг, който ще кръщава по съвсем
различен начин. Йоан каза, че този, който идва, ще кръщава
със Светия Дух и с огън.
Влита небрежният служител. Вижда някой в църковната
служба да скача от вълнение и ентусиазъм. Във вълнението и
ентусиазма няма нищо лошо, но не трябва да се бъркат със
здравото учение. Проповедникът, боравейки с Божието слово
погрешно, казва: „Слава на Бога! Той получи кръщението със
Святия Дух и с огън.“
Не! Същият, когото Йоан е обявил, същият, когото Йоан
представя, кръщава със Светия Дух и с огън. Но ти ще получиш
или едното, или другото кръщение. Никой никога няма да получи
и двете.
Нека да продължим и да разгледаме стих 16. Имаме
допълнителна мисъл в стих 17: Той държи лопатата в ръката
Си, за да очисти добре хармана Си и първо да събере
житото в житницата Си; второ, а плявата ще изгори в
неугасимия огън. Йоан казва, че Исус ще кръщава (1) със
Светия Дух и (2) с огън.
За да не мислите, че двете са еднакви, той продължава в стих
17, за да даде пример. Има жито, което е добро зърно. То ще
бъде събрано и Господ ще го запази за себе си. Има и плява,
която не е добра, която ще бъде изгорена. Йоан казва, че има
кръщение от Светия Дух, при което Господ получава доброто

зърно и го събира при Себе Си, за да бъде пазено, и има огнено
кръщение, при което безполезната плява се изгаря.
Това са две напълно различни кръщения, но един и същ
кръстител.
Сега обърни Библията си на 1 Коринтяни 12. Исус ще кръщава
със Святия Дух. Всеки, който приеме това кръщение със
Святия Дух или от Духа, ще бъде събран при Господа. Защото
всички ние - било юдеи или гърци, било роби или свободни бяхме кръстени в един Дух, за да съставляваме едно тяло, и
всички с един Дух бяхме напоени (1 Коринтяни 12:13). Така че
за онези, които вярват в Господ Исус Христос, се казва, че са
кръстени от Светия Дух. Не се казва, че са кръстени от човек
във вода, а от Светия Дух в тялото на Господ Исус Христос.
Някой ще отговори: „Е, не разбирам това. Не мога да разбера
цялата дълбочини на темата.“ Никой жив човек не може да
проумее дълбините на вечен, безкраен Бог и Неговите чудесни
дела за човешките синове, но това е, което Той казва в
Словото Си.
Сега се върни на 1 Коринтяни 12:3. Затова ви известявам,
че никой, като говори с Божия Дух, не казва: Да бъде проклет
Иисус!, и никой не може да каже: Иисус е Господ!, освен със
Светия Дух. Популярната религиозна фразеология днес е „Исус
е Господ“. Чуваш това навсякъде. Но това не е прокламацията,
която Библията ни казва да търсим. Признанието не е, че Исус
е Господ. Той не е един от многото. Изповедта е „Исус е
Господ“. Той е Единственият.
Сега погледни стихове 4-6 в настоящата глава. Дарбите са
различни, но Духът е същият. Службите са различни, но
Господ е същият. Различни са и действията, но Бог е
Същият, който върши всичко във всички. Виждаш ли
Троицата в тези стихове? Духът (стих 4); Господа (ст. 5); Бог

(стих 6). Това не е писателски трик. Това е Бог, който ти
посочва нещо.
Забележи, че всеки, който е спасен и роден отново, получава
същия Дух. Свeтият Дух на Богa се дава на всеки вярващ.
А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза;
защото на един се дава чрез Духа слово на мъдрост, а на друг
- слово на познание чрез същия Дух, на друг - вяра чрез същия
Дух, а пък на друг - изцелителни дарби чрез същия Дух, а на
друг - да върши чудеса, а на друг - пророчество, а на друг разпознаване на духове, на друг - разни езици, а на друг тълкуване на езици. А всичко това се върши от един и същ
Дух, който разделя на всеки поотделно, както иска (1
Коринтяни 12:7-11). Всички вярващи получават Духа. Всички
вярващи ще проявят обитаващото присъствие на Духа.
ОБАЧЕ не всички вярващи ще проявят Духа по един и същи
начин. Това става ясно от пасажа. Ако си повярвал на Господ
Исус Христос, като си се уповал на Него като на свой личен
Спасител, Светият Божи Дух те поставя в тялото на
Христос. Като част от твоето новорождение, за да ти даде
възможност да бъдеш благословение и помощ на другите,
обитаващият християните Свети Дух е дарил всеки истински
новороден вярващ с различни дарби. Всеки истински новороден
вярващ, който е надарен по този начин, ще прояви тези дарби
в живота си. Но не всички ще правят едно и също нещо. И не
всички с еднакъв дар ще го упражняват по същия начин. Има
различни прояви. Има различия. Има различни действия. Има
различни служения.
Не можеш да кажеш, че всеки спасен човек ще бъде пастор.
Нито пък можеш да кажеш, че всеки проповедник ще
проповядва по един и същ начин с един и същ акцент и едно и
също поведение. Но можеш да кажеш следното — всеки спасен,

новороден вярващ ще прояви в живота си някакво действие на
обитаващия го Свети Дух.
Търпя много критики за това, но все още не мога да намеря
никъде в новозаветните послания да се казва, че човек може да
бъде спасен и роден отново и да не показва някакви
доказателства за това в живота си. Не можеш да намериш
това в Библията.
След това погледни глава 6 от Римляни. Светият Божи Дух
поставя всички вярващи в тялото на Христос. Това е
кръщението на Духа. Ти си потопен изцяло. Ти си напълно
поставен в Исус Христос. Духът ще се прояви в живота на
вярващия. От Римляни 6:1 четем: Тогава какво да кажем? Да
останем ли в греха, за да се умножи благодатта? „Е, аз съм
спасен по благодат. Ако няма значение как живееш; ако отиваш
на небето поради Божията благодат, а не чрез твоите добри
дела, защо просто да не изляза и да живея в грях.“ Какво казва
той на такова разпуснато мислене? Да не бъде! Как ние,
които сме умрели за греха, ще живеем вече в него? (ст. 2).
Сега наблюдавай внимателно. Или не знаете, че ние всички,
които бяхме кръстени в Христос Иисус, бяхме кръстени в
Неговата смърт? И така, ние бяхме погребани с Него чрез
кръщение в смъртта, така че, както Христос беше
възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние
да ходим в нов живот. Защото, ако сме съединени заедно
чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез
възкресение, (подобно на Неговото); като знаем това, че
нашият стар човек (Ефесяни 2:2-3) беше разпънат с Него, за
да се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на
греха. Защото този, който е умрял, той е оправдан от греха
(ст. 3-7).
Ефесяни 2 казва, че съм дете на гнева. В природата ми на
непокорен грешник е да следвам страстите на плътта си. Мога

да премина през всяка програма, през всяка рехабилитация и да
се присъединя към всяка църква в града, но има нещо вътре в
мен, което всякога е склонно да върви по грешен път. Мога да
плащам по четиридесет долара на час, за да ми казват, че
вината е на баба ти или на баща ми. Мога да се присъединя към
политическа партия, която да ми каже, че вината е на
икономическата система, в която живея. Мога да намеря нещо
или някого, който да ми помогне да извиня действията си, но
истината е, че всеки път ще тръгвам по грешен път.
Това важи за всеки един от нас. Можеш да се бориш. Можеш
да воюваш с това. Може да плачеш заради това. Но има нещо
отвътре, което те дърпа в грешната посока.
И така, колко чудесно е да научиш, че Библията казва, че
когато се довериш на Господ Исус Христос като свой Спасител
и Святият Божи Дух те постави в тялото на Господ Исус
Христос, смъртта, която Той умря на кръста на Голгота,
става твоя смърт. Това изобразява водното кръщение.
Старият ми живот е мъртъв. Приключен е. Аз съм погребан.
Свърши се.
Човек може да пее песен, която дядо му е написал, преди да
умре, но дядо му няма да се изправи и да я изпее с него.
Животът му е свършил и приключил. Това е положението. Бог
ме поставя в Господ Исус Христос и старият ми живот на
греха е свършен и приключен.
Може да отговориш: „Е, не искам да бъда християнин, ако не
мога да живея пълноценен живот и да се забавлявам.“
Съгласен съм. Но ние не само сме мъртви с Него, Бог казва и
че не ни е оставил там. Ето защо, когато кръщаваме хората,
не ги държим под водата, докато се удавят. Ние ги вдигаме
обратно и това също изобразява нещо. Това е образ на Исус,
който бе положен в гроба, но три дни и три нощи по-късно

възкръсна от мъртвите. И ако не греша, Той сега не скучае. Не
е нещастен. Ако не греша, Той си прекарва чудесно, като
привежда много синове в слава и се радва на похвалата и
поклонението на небесното войнство.
И тъй, Библията казва, че спасените не са просто мъртви не могат да направят нищо, освен да чакат, докато Исус не
дойде, за да ги отведе на небето. Не, ние не само сме погребани
с Христос, но сме възкресени да ходим в новотата на живота.
Ние вече не сме роби на нашите похоти, не сме роби на нашите
страсти, вече не сме водени за носа навсякъде от всеки грях,
който идва по пътя ни.
Сега съм свободен - свободен да живея достоен, чист, свят
живот на мир и удовлетворение. И всичко това бе извършено
чрез делото на Божия Свети Дух, когато повярвах в Господ
Исус Христос. Не се погребах сам с Него. Не се възкресих сам
от мъртвите. Всеки от тези пасажи, които прочетохме,
отдават чест и слава на Бог за това, което Бог е направил в
наше име. Ние не сме прочели нито една дума за това какво
трябва да направим, за да спечелим от Бог тези неща.
Следващата ни спирка е Колосяни 2. Внимавайте да не ви
заплени някой с философия и с празна измама, според
човешки предания и първоначалните неща на света, а не
според Христос. Защото в Него обитава телесно цялата
пълнота на Божеството и вие също имате пълнота в Него,
който е глава на всяко началство и власт. (Колосяни 2:8-10).
Ето я отново религията. Ако религията не може да ти
попречи да дойдеш при Исус Христос, тя ще се появи веднага
щом влезеш в Христос и ще се опита да те обърка.
„Ами ако не живееш по този начин?“
„Ами ако се провалиш?“
„Ами ако не знаеш достатъчно?“

Спомни си, че в 1 Коринтяни 12 Светият Дух ме постави в
Христос. И сега Колосяни 2 казва: Защото в Него обитава
телесно цялата пълнота на Божеството. И вие (вярващите)
също имате пълнота в него. Той не само ме постави в
Христос, погреба стария живот и ме възкреси да живея нов
живот, но в Христос имам всичко необходимо, за да живея
християнския живот на тази земя. Отец ми даде пълнота в
Исус Христос.
В Него бяхте също и обрязани с обрязване, не извършено от
ръка, а с обрязването, което е от Христос, като съблякохте
плътското тяло. Погребани бяхте с Него в кръщението, в
Него бяхте и съвъзкресени чрез вяра в действието на Бога,
който Го възкреси от мъртвите. И вас, които бяхте
мъртви в прегрешенията си и необрязването на плътта си,
Той съживи с Него, като прости всичките ви престъпления.
Той изличи написаното в постановленията на закона, което
беше против нас, и го отстрани отсред нас, като го прикова
на кръста; (Колосяни 2:11-14).
Всички мои прегрешения, всичките ми провинения, всичките
ми престъпления срещу светия Бог бяха понесени от Исус в
Неговото тяло на кръста. Като грешник, когато дойдох при
Бог и положих вярата и упованието си в Господ Исус Христос,
бях спасен без делата на човешки ръце.
Не говорим за физически обред или церемония на църквата.
Операцията, чрез която съм спасен, е извършена без ръце. Бог
извършва духовна операция. Той ме отрязва от греховете на
миналото ми. Аз съм свободен. Вече не съм в робство на този
грешен живот. Освободен съм. Това е раздяла, не чрез нещо,
което съм направил, не чрез нещо, което друг човек е направил
в мое име, а чрез операция на Всемогъщия Бог, във и чрез
Неговия Свети Дух.

Ето защо пеем песента: „Нямам нужда от друг довод, нямам
нужда от друг апел. Достатъчно е, че Исус умря и че Той умря
за мен.“
Така че кръщението със Светия Дух е операцията, чрез която
Божият Дух поставя вярващия в тялото на Исус Христос.
Смъртта на Исус става смърт на вярващия. Възкресението на
Исус става възкресението на вярващия. Спасените са
свободни да ходят в нов живот, в общение с Господ.
И така, може да не искаш това. Може да не желаеш това.
Веднъж човек, с когото ходех на училище, ми написа писмо, в
което казваше: „През всичките тези години, в които знаеше за
Бога и знаеше за Библията, как така никога не си живял за
Господ?“
Честно казано, всички мои познати, които ходеха на църква и
бяха активни в църквата, бяха или нещастни (поне изглеждаха
такива), или се срамуваха (поне се държаха така, сякаш не
искаха никой да знае, че са християни). Те не можеха да
направят това; те не можеха да направят онова; и не можеха
да отидат еди-къде си.
Моето отношение беше и все още е: „Ако не мога да си
прекарвам добре, не искам да съм част от това.“ Никога не съм
бил сред християни, които се забавляват добре, живеейки за
Исус Христос.
„Е, не ходеше ли на младежки дейности в църквата?“ - питаш
ти. Да, и веднага щом излезех извън погледа на проповедника
или учителя в неделното училище, идваха всички грехове,
които бях практикувал от младостта си до тогава. Каква
полза от това?
Така и ти може да казваш: „Не се интересувам от тези
църковни неща. Религията е за жени и за възрастни хора.

Когато съм готов да умра, ще се опитам да се сдобря с Бог. Но
в момента нямам нужда от това.“
Но има и друго кръщение. Същият, който кръщава със Светия
Дух, кръщава и с огън.
Намери двете места в Писанието, Откровение 19 и Езекиил
20.
В Откровение 19:20 четем: И звярът беше хванат и с него
и лъжепророкът, който беше вършил пред него знамения, с
които измами онези, които бяха приели белега на звяра и
които се покланяха на неговия образ. Те двамата бяха
хвърлени живи в огненото езеро, което гори със сяра.
И така, какво е водното кръщение? То е потапяне във вода.
При всеки случай на водно кръщение, записано в Библията,
приемащият го влиза във водата.
Какво е кръщението със Светия Дух? Това е процесът, при
който Светият Дух потапя вярващия в Исус Христос.
Знаеш ли какво се случва със звяра, лъжепророка и онези, които
приемат белега на звяра? Те биват потопени в огнено езеро.
Виж Откровение 20:9-15. И те се разпростряха по цялата
ширина на земята и обиколиха стана на светиите и
възлюбения град; и огън падна (от Бога) от небето и ги
погълна. И дяволът, който ги мамеше, беше хвърлен в
езерото от огън и сяра, където са и звярът, и
лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем в цялата
вечност. И видях един голям бял престол и Седящия на него,
от Чието лице побягнаха земята и небето и не се намери
място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, да стоят
пред престола; и се разгънаха едни книги; и се разгъна и друга
книга, която е книгата на живота; и мъртвите бяха съдени
според написаното в книгите - според делата си. И морето
предаде мъртвите, които бяха в него, и смъртта и адът

(Това са мъже и жени, които стоят пред Бога, за да бъдат
съдени според техните дела. Какво се случва с тях?) и
смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и
те бяха съдени - всеки според делата си. И смъртта и адът
бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И
ако някой не се намери записан в книгата на живота, той
беше хвърлен в огненото езеро.
Помисли върху Откровение 21:8. А колкото за страхливите,
невярващите,
нечистите,
убийците,
блудниците,
чародеите, идолопоклонниците и всичките лъжци, техният
дял ще бъде в езерото, което гори с огън и сяра. Това е
втората смърт.
Сега погледни обратно само за минута към Откровение 20,
защото тези мъже и жени, които ще ходят в ада, винаги са се
опитвали да се отърват от мястото. Не познавам никого,
който да познава Исус Христос като свой Спасител, който е
на път за Рая, който да е дори най-малко загрижен за
температурата в огненото езеро. Те не отиват там. Но
хората, които имат подозрение, че са се запътили натам,
винаги се опитват да се отърват от мястото или поне да го
подобрят. Казват: „Е, то не е буквално“. Те казват, че реално
има трон в стих 11; реално има хора, стоящи в стих 12; реално
има Бог в стих 12; реално има книги и реално има съд; но в стих
13 адът реално означава градското сметище. Или може би
унищожение, изчезване. Или може би лошо настроение за мене.
Всичко друго, освен това, което всъщност казва Библията.
Такива неверници смятат, че това е съвременна мисъл или
нещо, което наричат „нова ера“. В нашето ново, просветено,
съвременно поколение мъжете и жените вече не вярват на
тези стари, примитивни адски огньове и проклятия. Те
твърдят, че са по-просветени от това. И все пак те не са по-

просветени от тези, които живеят във вавилонски плен от
800-700 г. пр. Хр.
Отгърни на Езекиил 20:45-49. Нека се върнем няколко стотин
години преди земното служение на Исус Христос за съвременен,
актуализиран, просветлен възглед за ада.
Сине човешки, насочи лицето си към пладне и говори към юг
и пророкувай против гората на южното поле. И кажи на
южната гора: Слушай ГОСПОДНОТО слово! Така казва
Господ БОГ: Ето, Аз ще запаля в теб огън, който ще пояде в
теб всяко зелено дърво и всяко сухо дърво; пламтящият
пламък няма да угасне и цялата площ от юг до север ще
изгори от него. И всяко създание ще види, че Аз, ГОСПОД, го
запалих; няма да угасне. И аз казах: О, Господи, БОЖЕ! Те
казват за мен: Този не говори ли притчи?
Не си много модерен, ако казваш, че приказките за ада са
просто притчи. Не си много актуален, ако казваш, че такива
пасажи не са буквални, а говорят само образно. Невярващите
казват това стотици години преди да се появи Исус.
Езекиил казва: „Господ ще изпрати огън. Той ще ви изгори, ако
не се станете праведни.“ А публиката му казва: „О, това е само
притча. Това всъщност не означава, че Той ще ни изгори. Това
означава, че инфлацията и цените на бензина ще бъдат повисоки през следващата година.“
Всичко друго, освен това, което Бог казва.
Хората искат буквален рай от Библията, но не и буквален ад
от същия източник. Хората искат буквален Бог, но човек в
червено трико с остра опашка за дявол. Хората искат да
вярват в светлината, но отричат тъмнината. Хората искат
доброто, но работят извънредно, за да обяснят злото.
Истината е, че същият Господ Исус, който кръщава със
Светия Дух, кръщава с огън. Ако повярваш в Него чрез вяра и

се уповаваш на Неговото завършено дело, Неговият Свети Дух
ще те потопи в Исус Христос, където може да се наслаждаваш
на живота завинаги. Ако му откажеш и се уповаваш на своите
дела (без значение какъв вид са те: добри, лоши или някъде по
средата), ще получиш огненото кръщение. Няма да получиш
това потапяне, защото си лош човек, а защото не си приел
Единствения Спасител, който Бог е осигурил за човека,
човекът Господ Исус Христос.
Така че има две кръщения, които Исус прилага, кръщението на
Светия Дух и огненото кръщение .

Господ оставя на теб да решиш кое от тях ще
получиш.

Повярвай в Господ Иисус (Христос) и ще
се спасиш
(Деяния 16:31).
И чрез никой друг няма спасение; защото
няма под небето друго име дадено между
хората, чрез което трябва да се спасим.
(Деяния 4:12).

14 юни 1968 г.
Скъпи Джеймс,
Получих твоето писмо и се гордея с теб. Не защото се справи
толкова добре в бейзболната игра, но и защото не се отказа.
Отказващият се никога не може да спечели, защото никога не
довършва нищо.
Моля, опитай се да запомниш това и относно училището.
Винаги е по-лесно да не завърша нещо или да кажа, че този
предмет не е толкова важен, така че просто ще го пропусна
или ще работя върху него по-малко. По-късно в живота ще
откриеш, че този предмет може да е точно това, което ти
трябва, за да може да стигнеш до мястото, където наистина
искаш да отидеш.
Сине, ти имаш голям късмет да имаш добър и пъргав ум и
майка, която проявява интерес да ти помага в ученето.
Повечето млади хора не са толкова благословени.
Цял живот ще бъдеш призоваван да даваш някакъв принос към
някаква част на света и към хората, живеещи в света. Този
принос ще бъде добър или лош в зависимост от това как си се
стремял и какъв вид образование си получил.
Ученията в Библията са най-добрите. Никога няма да научиш
нищо лошо от Библията, само добро. Винаги трябва
внимателно да изпитваш хората, които преподават
Библията, когато изглежда, че не преподават наистина
Божието слово.
Ако искрено търсиш честните пътища на Господа, винаги ще
знаеш, защото Бог ще те насочва.
Бъди добър към майка си и се гордей с брат си и сестрите си.
Те те обичат много.
Твоят баща

А

з нямам представа колко мъже от днешното поколение
все още общуват с десетгодишните си синове чрез
писма. Такива бяха необичайните отношения между
баща ми и мене.

Нямам представа колко десетгодишни момчета биха
помислили или биха искали да запазят такива писма. Моето
необичайно разбиране за бъдещето винаги е било такова.
Има и такива, които все още вярват в божествен призив от
утробата. Има такива, които се опират толкова силно на
Калвин, че са сигурни, че всяка стъпка е предопределена. Трети
се чудят на странния съюз между случайността и
обстоятелствата.
Някъде в центъра на всички тези възгледи се крие
разбирането ми за забележителното дело на Господ в живота
ми.
Една неделя сутрин, когато бях на около шест години, нисък,
сивокос, конгрешански служител, известен като преподобния
Дааб, се ръкуваше с напускащите сутрешната служба, когато
семейството ми се приближи Спомням си го сякаш беше вчера
- как той коленичи, взе ръцете ми в своите, погледна ме в
очите и каза: „Бог иска някой ден да бъдеш Негов проповедник“.
Никога няма да разбереш как тези думи ме преследваха.
Въпреки кръщението, членството в църквата, перфектното
присъствие и други подобни, аз не се покаях за греха си и не се
доверих на завършеното дело на Господ Исус Христос за
спасението на душата ми, докато не навърших почти 19
години. През тези години на „нормален“ живот, правейки това,
което неспасените, обичащи забавленията деца правят, за да
си прекарват добре, бях напълно наясно, че има Бог. Знаех, че
отговарям пред този Бог. Той виждаше и разбираше всичко,
което правех. Сякаш това не беше достатъчно убеждение, с

което да се бори, ами и знаех, че Той има претенции към моя
живот.
Имаше дълги периоди на пълно безхаберие, които в крайна
сметка бяха прекъснати от верните борби на Светия Дух.
Нямам представа какви сърдечни терзания преживява някой,
който не знае, че Библията е истина. Никога не съм се съмнявал
в съществуването на Бог, никога не съм поставял под
съмнение факта, че Той вижда и разбира всяко мое дело и някой
ден ще ме призове да дам отчет за действията си. Така че за
мен тежестта на убеждението ставаше все по-тежко бреме.
С течение на времето, предупреждението от писмото на
баща ми започна да придобива смисъл. Така сигурно колкото
Духът се стремеше да ме привлече към Христос, нашият
противник Дяволът се бореше да се увери, че съм умрял с
познание за Христос в главата, но без притежание на Неговото
спасение в сърцето си. Да, наистина имаше учители от
неделното училище, които според мен бяха неморални. Имаше
служители, които тълкуваха Библията както на тях им
харесваше. Имаше известни религиозни водачи, които говореха
за любов към Христос, но проявяваха пълна преданост към
мамона.
Да, имаше библейски учители, които умишлено преподаваха
Библията погрешно. В църквите имаше лъжливи хора и
измамници. Имаше добри мъже и добронамерени религиозни
хора, на които просто им липсваше мъдрост и разбиране да
преподават правилно Словото. Имаше професионални
духовници, които ходеха на училище, обучаваха се за служение,
кандидатстваха за работа и управляваха църковен бизнес,
точно както човек би преследвал кариера в която и да е друга
област.
Странно, но такива мъже не станаха моето оправдание за
отхвърляне на християнството. Докато десетки хиляди

използват фалшивия живот на формалните християни като
оправдание за собствената си смърт в греховете си и
отиването си в ада, всеки лъжлив служител за мен беше просто
пореден източник на изобличение. Не мога честно да кажа
колко съм бил наясно с този аспект от дейността на Господ в
моя живот. Въпреки това, през многото години, откакто се
родих отново, осъзнах, че много неделни вечери са били
прекарани не в критикуване на лоша проповед или неправилно
изложение на библейски текст, а в борба със съвестта, която
непрекъснато повтаряше думите на баща ми: „Имаш добър
ум... Цял живот ще бъдеш призоваван да дадеш някакъв
принос... Този предмет може да е точно това, което ти
трябва.“
Нямаше значение колко грешаха тези мъже. Фактът, че можех
да видя грешките им, само доказва, че имах по-добро разбиране.
Те може би даваха най-доброто от себе си. Може би самите те
бяха измамени, но бяха много искрени. Аз бях лицемерът,
защото знаех истината, но отказвах да ходя в светлината,
която Бог ми беше дал.
Защо трябваше баща ми да казва всичко това за
образованието? Не знаеше ли, че това означава учене и книги и
часове упорит труд? Имаше игри за играене, приятелства за
създаване, гори за изследване, велосипеди за каране,
телевизионни предавания за гледане. Какво общо имаше
математиката? Как можех да знам, че Библията е книга с
числа? На кого му пука за всичките имена и дати на мъртви хора
в скучния час по история? Как можех да знам, че Писанията
учат, че миналото е ключът към настоящето?
Имаше ги и тези взискателни часове по английски. Какъв език!
Граматическите правила, синтактичния разбор на изречения,
безкрайният брой доклади и курсови работи доказваха, че
моите учители по английски (Авало Хил, Джейн Корнет,

Джудит Барнхарт, Джан Спърджън и Линда Рийдър) бяха
изживели едни изстрадани тийнейджърски години и сега
търсеха отмъщение за всеки гимназист в техните часове. Как
можех да знам, че работата на живота ми ще се състои от
изследване и изнасяне на доклади на най-големия шедьовър на
литературата?
Разбира се, имаше и други неща, които исках да правя в
живота. Всяко подрастващо момче има своите надежди и
мечти. Ако има момче, чиято житейска амбиция е да изучава
Библията и да я преподава на други, никога не съм го срещал. И
все пак тази истина: „Цял живот ще бъдеш призоваван да
даваш някакъв принос към някаква част на света и към хората,
живеещи в света“ ме поздрави само няколко дни след моето
спасение през декември 1976 г.
Не мога да кажа какво се случва в живота на другите, когато
се раждат отново, но знаех още от началото на новия си
живот в Христос Исус, че не е достатъчно да бъда спасен и да
бъда по пътя си към небето. Трябваше да направя принос към
света.
Бях пропилял достатъчно време. Изминалите години не
можеха да се върнат. Спасението от греха, смъртта и ада не
беше краят, а по-скоро, с Божията помощ и по Неговата
благодат, самото начало на вечния живот.
Сега не е времето и мястото за всички подробности. Имаше
победи и поражения. Имаше радости и скърби, приятели и
врагове, правилни и грешни решения; но кой би могъл да знае,
че по времето, когато пиша това, моят принос ще включва
хора, училища и църкви в над шестдесет страни на шест
континента? Кой би могъл да предвиди всяка седмица писма от
спасени грешници или вярващи, укрепени и насърчени от моя
малък принос?

Сега трябва бързо да променя посоката, защото много от вас
не ме познават лично и може да си помислят, че се хваля. Бог
знае, че това не е така. Тази предистория е необходима за
това, което искам да кажа в заключение на тази малка книга.
В годините ми като служител на Божието слово бях убеден, че
трите най-големи проблема в християнството днес са
адресирани в писмото на баща ми до 10-годишния му син.
Първо: ОТКАЗВАНЕ. Трябва да решим в сърцата си, че без
значение какъв ще бъде отговорът на непостоянните
слушатели, въпреки реакцията на един самообслужващ се,
обичащ себе си свят, независимо от това как се чувстваме,
отказването не е опция. Много хора пеят думите: „Аз веч
решил съм да следвам Господа, не ще се върна аз назад“, но
много малко ги имат предвид. Християнино, проповеднико,
мисионере, ще имаш възможност да се откажеш. Ще имаш
причини да се откажеш. Често ще искаш да се откажеш. Всяко
извинение за отказване е себеугодно и пренебрегва другите.
Две години преди да бъда спасен, започнах да работя в двора
на Томас Лендър, възрастен мъж в нашата църква. Той никога
не говореше публично, дори в църква, която насърчаваше
вземането на участие. Той никога не водеше песните или
преподаваше урок. Въпреки това, в дома си, след косенето на
тревата или подрязването на живия плет, той ми разказваше
за дългия си живот като християнин и за радостта, която
това му е донесло. Той разказваше за мнозината формално
вярващи, които бе виждал да идват и да си отиват, но той
самият никога не беше намерил причина у Господ Исус, поради
която да се отвърне от Него. Много пъти брат Ландър
вдигаше нагоре евангелски брошури и казваше: „Раздавам ги на
бензиностанцията и в магазина от близо 50 години. Никога не
съм виждал някой спасен лично, но вярвам, че Господ ще ми
позволи да участвам в това да видя някой спасен, преди да ме

извика у дома.“ До голяма степен именно поради неговото
влияние се уповах на Господ Исус Христос през декември 1976
г. Два месеца по-късно Господ повика Томас Лендър у дома. Не
знам дали той знаеше, че аз съм този, когото чакаше, но се
радвам, че не се беше отказал.
През ранните ми тийнейджърски години посещавахме църква,
в която много малко хора бяха на моята възраст. В
продължение на две години обикновено бях единственият
ученик на Дейвид Морган в Неделното училище. Той беше там
всяка неделя с подготвен урок. Учеше ме така, сякаш нямаше
значение за него, че няма най-големия клас в Америка. Публично
съм казвал (това не е самохвалство), че до времето, в което се
спасих, знаех повече за Библията от повечето проповедници.
Голяма част от това знание дойде от брат Морган. От моя
опит в това да търся да съм пастор на изключително малки
църкви, съм сигурен, че е имало моменти, в които е бил много
обезсърчен, питал се е дали прави нещо нередно и е търсил
Господ, за да го постави на правилното му място в тялото на
Христос. Не знам какъв ще бъде неговият дял в наградата за
служението, което Бог ми е дал за подготовка на материали за
стотици ученици от Библейското училище и семинарията,
които да използват, докато се обучават за служението, но се
радвам, че той не се беше отказал.
Какво общо има всичко това с темата на тази книга? Просто
е. В последната глава обсъдихме възхода на антихриста и как
влиянието на харизматичните дарби ще събере великата
вселенска църква от последните дни. С наближаването на края
на епохата ще видим, че бройката, парите, влиянието,
възможностите,
собствеността
и
лоялността
на
изповядващите християни все повече се накланят към сферата
на небиблейските движения на знаменията и чудесата. Докато
се борим заедно в нашата малка сфера на влияние, Сатана ще

се погрижи да станем обезкуражени и недоволни. Той ще ни
помогне да преценим в ума си да се откажем от служението,
което изглежда безплодно, или да изоставим позицията си
относно здравите библейски принципи, за да постигнем
привидните резултати на харизматиците. Той ще ни насочи
към фундаменталистки служители в градове от 500 000 до 1
милион души, които ще проповядват, че ако не вкарваме
толкова хора в нашата църква (в град с 5000 души), колкото те
вкарват в техните, ние нямаме правилни отношения с Бог.
Религиозното радио и телевизия ще имат психолози,
дегизирани като служители, провъзгласяващи Евангелието на
успеха. В резултат на този натиск много проповедници и
членове на църквата ще се отвърнат от истината. Те ще
направят компромис с библейския стандарт, за да постигнат
резултатите на онези, които твърдят, че печалбата е
благочестие.
В тази книга е дадена библейската истина относно дарбитезнамения. Стой на тази истина. Каквото и да струва, колкото
и малък да е приносът за хората на този свят - НЕ се отказвай.
Второ: МЪРЗЕЛ. Бог е дал дарби на всички, но не е дал на всеки
човек
едни
и
същи
таланти
и
способности.
Интелигентността, личността и контактите на всеки човек
са различни от тези на всеки друг човек. Какво ще правим с
живота, който Бог ни е дал? Как ще използваме
инструментите, които Той е предоставил на наше
разположение? Ходя на конференции и събрания за общение,
слушам някои от Божиите проповедници и си мисля: „О, да бих
имал такъв глас“. Гледам лекотата, с която някои
проповедници се сприятеляват, общуват и завързват
контакти и си мисля: „О, да бих имал такъв характер“. Обаче
всички ние имаме своето място. Ние сме дело на Неговите
ръце.

Какво общо има всичко това с темата на тази книга? Няма
двама християни, които да са абсолютно еднакви, но всички
можем да СТОИМ. Всички ние можем да използваме онези
таланти и способности, които Бог ни е дал толкова
милостиво, и да ги развием в пълна степен, така че Святият
Дух да ни използва, за да дадем плод в тези последни дни.
Тридесеткратно е по-добре от нищо. Шестдесеткратно е още
по-добре, но Исус казва, че стократно е възможно, ако ние
разпалим дарбата, която е в нас; учим, за да се покажем
одобрени, обръщаме внимание на прочитаното, не ни дотяга
да вършим добро. Списъкът може да продължи още и още. Ако
има нещо, което Библията казва ясно, то е, че Бог дава дарби
на хората и те избират да използват или да злоупотребят с
тези дарове.
Независимо дали съм майка, или баща, учител от неделното
училище или преподавател в семинарията, пастор или
мисионер, има едно ключово правило. Трябва да сме усърдни.
Трябва да сме готови да дадем всичко от себе си и да се
справим по възможно най-добрия начин. Един от любимите ми
пасажи в цялата Библия се намира в Марк 14:8. Тя извърши
това, което можеше.
Помисли върху това! Тя може да не е направила това, което
ти би могъл да направиш. Може да не е направила това, което
аз бих могъл да направя. Тази жена спечели похвала от Господ
Исус Христос, тъй като е използвала своите дарби, таланти,
способности и обстоятелства в пълна степен. Няма да има повисока похвала за никого в Христовия съд от това да чуем Сина
да заявява на Отец, че сме направили каквото можем.
Не можем да предотвратим възхода на антихриста,
идването на едната световна религия или злоупотребата със
знаменията. Всички тези неща са предсказани в Божието
слово, което не може да бъде нарушено. Можем да научим

желаещите, да предупреждаваме небрежните, да се молим за
измамените и да укоряваме измамника. Остави резултатите
на Бога, но нека не бъдем мързеливи. Нека направим всичко,
което сме способни да направим за делото на Христос.
Трето: УГАЖДАНЕ НА ЧОВЕЦИ. „ВИНАГИ трябва да
изпитваш хората, които преподават Библията.“ Това не е
насърчение да се превърнеш в някакъв свръхкритичен педант,
който се мисли за всезнайко и намира грешки във всичко и
всички. И все пак разрушаването на страната ни дойде от
амвона. За да не губят благоволение, пари или напредък,
повечето проповедници избягват да разказват какво казва Бог
за греха. Това е вярно по социални, лични и доктринални
въпроси. След като са решили, че повече е по-добре, тези
проповедници избягват да споменават някоя библейска
доктрина, която би могла да накара някой грешник да се обиди
и никога да не се върне. Тъй като такива служители не са
подчинени на Святия Дух в собствения си живот, те не могат
да повярват, че вместо да напусне църквата, заблуденият
може да се подчини на Божията истина и да се покае и да
промени пътищата си. Тези служители виждат само минуса в
списъка с присъстващи или празно място в подноса за дарения.
Това от своя страна роди поколение членове на църквата,
които са ужасени от служител, който стои на амвона и им
показва от Божието слово, че еди-коя си практика, вяра или
учение е ГРЯХ и че Светият Бог всъщност ще НАКАЖЕ
грешника. В сърцата си тези лаодикийци излизат от
вярващата в Библията църква и казват: „Така го мразя този
човек, защото той няма достатъчно любов“. До смъртта си
тези бедни души ще критикуват такъв човек, че е твърде
критичен.
Какво общо има всичко това с темата на тази книга? Целта
ми не е да напиша антихаризматична атака срещу

лъжеучението. Целта е да се покаже ясно какво всъщност казва
Библията за тези необичайни практики, които заемат толкова
видно място в църквите. Малко са възможните отговори на
тези истини. Можем да се подчиним на авторитета на
Божието слово и да приведем живота, вярванията и
практиките си в съответствие с ясното учение на Библията,
или можем да отхвърлим библейската истина заради уважение
към ЧОВЕК, който учи друго.
В тази книга не съм посочил имена. Не съм спорил с нито един
практикуващ харизматични дарби или с привърженици на
движението. Този въпрос не е относно особата на някого или
религиозните знаменитости. В деня на съда ще се изправим
пред Свят Бог, който ще ни съди според думите на Библията.
И ако някой чуе думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото
не дойдох, за да съдя света, а за да спася света. Който Ме
отхвърля и не приема думите Ми, има кой да го съди словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. (Йоан
12:47-48). Въпросът не е в това, което аз казвам, или в това,
в което ти вярваш, или в това, което учи любимият ти
служител. Въпросът е КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА НАИСТИНА?
Ако си съгласен с учението, изложено на тези страници, се
изправи и заяви истината. Въздействай на твоята част от
света да се подчинява на Писанията.
Ако не си съгласен, моля те бъди достатъчно честен, да
изследваш сърцето си и да определиш, дали отхвърляш
ученията на тази книга, защото нарушават словото Божие,
или защото те принуждават да видиш грешката на някой
служител, когото имаш на почит.

Тогава какво? Ако някои бяха неверни, тяхната невярност
ще унищожи ли Божията вярност? Да не бъде! Но нека
признаваме, че Бог е истинен, а всеки човек - лъжлив, както
е писано: „за да се оправдаеш в думите Си и да победиш,
когато се съдиш.“ (Римляни 3:3-4).
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