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                               В ъ в е д е н и е 
 
 
 
 
     Пиша тази книга, защото вярвам, че Бог ме е призовал, да проповядвам 
“Познаване на Бог”. Дано не ви звучи нескромно, но искам да сме честни един 
спрямо друг още от първите редове. Престъпление е да проповядвате, без да 
имате слово от Бог, което да предадете на другите. 
      Нека ви споделя как започна всичко, как Бог ме поведе из Словото Си и 
ми се разкри такъв, какъвто Е в действителност. Това стана, защото Той пое 
инициативата – всичко започна от Него, усъвършенстваше се от Него и е за 
Негова слава. Смятах, че съм стигнал до противоречието на живота си, но Бог 
не ме остави да се лутам, когато Го помолих да ми помогне, Той го направи. 
      Християнството е единствената “религия”( слагам го в кавички, защото 
истинското християнство не е религия, а вяра – “велика изповед”, 
потвърждавана от Святия Дух и сила ), в която не хората робуват на някакъв 
си бог, но Самият Истински Бог служи на вярващите! Бог не е насилник и ако 
ти не Го допуснеш, да ти послужи, Той няма да го направи. В Писанието се 
казва: ”Хората ми погиват от нямане на знание!” – Осия 4:6. Това е основната 
причина, поради която човечеството не приема протегнатата ръка на своя 
Създател и не Му позволява да помогне. Помощта, за която говорим тук, е на 
всяко едно ниво и във всяка една сфера – праведност, мир, радост, любов, 
изцерение, снабдяване и т.н. Този, който умира от жажда в пустинята, не се 
нуждае от $ 100 000, а от чаша вода! 
      Врагът на живота ни – дявола, се стреми да държи хората далеч от 
истинското познаване на Бог, за да бъдат негови роби. Чрез тази книга Бог 
иска да ти се открие, за да Го познаваш по-добре, понеже желае да можеш 
винаги и по всяко време “да идваш пред престола на благодатта с 
дръзновение, за да получиш милост и благодат, която да работи в живота ти 
навреме!” – Евр.4:16. 
      Може би и ти както мен, когато четеш Библията си, стигаш до някои 
трудни моменти и си казваш: ”Ето тук Писанието си противоречи!”. Много е 
важно как ще подходиш към това, защото ако Библията си противоречи само 
дори на едно място, тя не струва нищо и не е Божие Слово. И понеже ще 
засегнем точно тази тема, сега се моля за вас с молитвата на ап. Павел от 
Кол.1:9-10  : 
      
      “... молим се за вас и искаме да се изпълните с познанието на Неговата воля 
чрез пълна духовна мъдрост и проумяване, 
        за да се обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във всичко, като 
принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познанието на Бога;”. 
 
       Аз никога не съм виждал Бог – Бащата, нито Исус или пък Святия Дух, но 
поради откровението на Библията, вярвам във всеки Един от Тях! Писанието 
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е единствената база за моята вяра и ако То не е вярно на 100%, то моята вяра 
е напразна, а надеждата ми – суетна. Когато стигнах до едно такова 
противоречие, аз казах на Бог: ”Определено си мисля, че тук имаш проблем, 
за това Те моля да ми дадеш мъдрост и разбиране върху това, иначе ще ме 
тласнеш към съмнение и ще се наложи да изхвърля Библията!” 
       Вижте, Бог не пожертва Исус, за да си прави шеги, Той е напълно сериозен 
и не иска да изгуби никого от тези, които е спечелил. По тази причина Той е 
отговорен за вас и никога няма да ви остави в неведение, когато Го търсите 
искрено. Святият Дух започна да ме води из Словото и да ми показва неща, 
които бях пропуснал да свържа. Това, което ми показа, е посланието, което ще 
прочетеш в тази книга!                              
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                                        І .  Глава 

  

                       “ Аз и Отец  сме  Едно “ 
       
 
 
       Ако си се хванал за вярата в Бога от страх, просто за да не отидеш в ада 
или пък за да има в  какво да вярваш, понеже в света така се говори, знай – 
това не са най-правилните мотиви за една истинска вяра. Бог изпрати Исус – 
Спасителя на света, за да възтанови разрушената връзка между Него  
(духовния свят на светлината)  и хората, която греха на Адам разскъса. 
Спасителят стана моста между Святия създател и падналото човечество. Той 
осъществи мечтата на Бог – да има отново прекрасни и реални 
взаимоотношения със Своето велико творение – човека. Някои си мислят,че 
Бог мрази хората, че крои само зли планове и е необходимо да бъде 
омилостивяван. Други – че Той е безразличен към нас и ни е оставил на 
доизживяване. Трети си Го представят като краен – прави добри неща 
понякога, но е непредсказуем и непредвидим, готов е да те убие, когато 
сбъркаш. Библията обаче е категорична по този въпрос: 
       
 “ Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не 
погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. “ 
                                                                                                       / Йн. 3:16 / 
        

 Вярата и любовта са единствените закони, които управляват 
действията на Бог. Имайте предвид, че вярата не е вярване, а силата, чрез 
която беше създадено всичко и че любовта не е чувство, което Той изпитва, а 
Неговата същност, Неговото естество. Апостол Йоан казва, че “Бог е любов” – 
І Йн.4:8. Страхът в хората  идва от това, че те си представят Бог подобен на 
себе си - че любовта Му веднъж я има изобилно, а друг път е заменена от 
ярост, злоба, омраза или апатия. Те просто са излъгани, защото не Той е 
сътворен по образа и подобието на човека, а тъкмо обратното. За голямо 
съжаление ние днес нямаме реална представа как е изглеждал Адам, защото 
поради греха сме облечени в дрехи от различни тъкани, кожа или други 
материи, но той е бил облечен в божията слава, също както Създателя си. 
Грехът разруши образа и подобието в неговата пълнота. Поради тази причина 
по-късно Бог каза за хората: “ Понеже мълчах, ти си помисли, че Съм напълно 
подобен на теб”. Сега Божието творение не прилича на това, което беше 
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създадено в началото. Тогава земята бе копие на небесата, но престъплението 
я преобрази и тя започна да се променя по образа на новия си господар – 
дявола. 
       Комуникацията между Твореца и човека се разруши, той изгуби духовното 
си просветление, поради което изчезна и познанието за Него по земята – Осия 
4:1. Библията казва, че въпреки това Бог не намразил Своето творение, Той 
вече го бил възлюбил и не решил да го накаже, а да го спаси! Какво означава 
това? Адам бе умрял духовно и загубил всичките си духовни приоритети – 
сила, власт и авторитета на Бог върху земята. Планът на Създателя за 
неговото спасение не представляваше нещо друго, а твърдо решение да му 
върне изгубеното – не защото го заслужава, но защото беше  възлюбен. 
     Влюбените хора, които са готови да направят всичко за възлюбения си, са 
само една бледа сянка на това, което е Бог. Той беше решил – “Ще сторя 
всичко възможно, за да спася човека!” – и го направи. Слава на Бога! Когато 
Адам умря духовно, той се изврати. Някои от наследниците му започнаха да си 
правят идоли и да им се кланят, други се провъзгласиха за богове и изискваха 
поклонение, поради политическата и военната си сила (фараоните). 
Човечеството заживя движено от това, което вижда с естествените си плътски 
очи и тези, които не бяха толкова глупави, че да се покланят на обожествени 
хора или на човешко произведение, обявиха: ”Няма Бог!”. Религиозните обаче 
все още имат нужда да имат пред очите си обекта на поклонението си. 
Знанието на истината за Бог се изгуби от земята и за съжаление така е и до 
днес. 
       Създателят намери един отворен за истината човек на име Аврам и 
направи завет с него, като с това го преименува на Авраам – “баща на 
множество”. Той му обеща, че в неговото име ще се благославят всички 
народи, че ще му даде син и ще преумножи потомството му като морския 
пясък, когато Авраам и жена му бяха толкова стари, че никой не би 
предположил, че това би могло да стане реално. Но за Бог няма нищо 
невъзможно, за Него не е важна твоята възраст. Библията казва, че Авраам 
повярва в Бога, без да има видима причина за това и вярата му се вмени за 
правда. Ето такива хора търси Творецът – хора на вярата! 
        Когато потомството на заветния човек стана огромно множество, то беше 
под робството на Египетския фараон. В тази безиходица бе употребен Моисей, 
за да изведе и избави наследниците на завета с Авраам. Божествената цел 
беше да ги заведе в земя, в която има свобода и изобилие, ала пътят към нея 
минаваше през още по “невъзможно” трасе – Червеното море и пустинята. 
Там, до Синайската планина, Той им даде закона и основните десет заповеди. 
Една от тях гласеше, да не си правят кумир или каквото и да било подобие на 
нещо, което е на небето горе, на земята долу или във водата под земята, да не 
им се кланят, нито да им служат – Изх.20:4. Пътят до обещаната земя 
трябваше да трае няколко дена, но поради неверието им се въртяха в 
пустинята четиридесет години. Историята на Израел показва как от време на 
време се издига по някои вярващ, извън религиозните среди, когото Бог 
изпраща да говори Словото Му на народа. Въпреки това тези пророци нямаха 
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духовното просветление, за да Го познават. Те не бяха новородени, а духовно 
мъртви, поради тази причина в Новия Завет се казва, че най-малкия в 
Божието Царство, т.е. новородения, е по-голям от най-големия на Стария 
завет – Йоан Кръстител! 
      Религиозните евреи служеха на Моисеевия закон, но духовната им слепота 
ги беше довела до извода, че Бог е мистериозен и не може да бъде познат от 
човека повече от колкото Го пазнаваха те чрез Писанията на Стария Завет. 
Такава беше обстановката в света по времето, когато дойде Исус при р.Йордан 
да се кръсти, мястото от където Той започна да служи. След малко време 
можем да Го видим в Йн.6:46, как стои пред множествата, където винаги 
задължително се намираха и някои религиозни законоучители и фарисеи и им 
казва: 
        “ Не, че е видял някои Отец, освен Онзи, Който е от Бога, Той е видял 
Отец.” 
      Опитайте да си представите ситуацията – примерно вие сте закърмени със 
закона на Стария Завет и от петдесет години го изследвате и поучавате върху 
него хората, идва един млад тридесет годишен човек и ви заявява, че не 
познавате Бог. Сега вече знаете защо религиозните евреи толкова мразеха 
Исус, но това, което Той казва в Мат.11:27 е вярно : 
         
 “ ... Освен Отец, никой не познава Сина; нито познава някой Отец, освен 
Сина и онези, на които Той благоволи да Го открие.” 
 
        Защо Исус бе застанал там и говореше по този начин и как това беше и е 
истина? На този въпрос ни отговаря Йн.1:18 : 
 
       “ Никой, когато и  да е, не е видял Бога, Единородния Син, Който е в 
лоното на Отец, Той Го изяви!” 
 
        Спасителят дойде на земята за две неща – 1. Да спаси хората от властта на 
дявола и от греховете им, които ги правеха негови роби; 2. В Него те да видят 
Бог изявен и да Го познаят. Днес голяма част от тези, които се имат за 
вярващи, не познават Бог, защото си правят изводи за Него от там, от където 
и законоучителите по онова време, но Исус им каза, че не познават Бога. По 
тази причина ви казвам сега – ако вие, когато четете Стария Завет, сте си 
изградили някаква представа за Бог чрез него, вашето познаване на Бог е 
неправилно и представата ви за Него е невярна! Желанието Му е да го 
познаваме наистина, за това оставете сега всяка грешна представа за Него и 
нека заедно да изградим един нов и истински портрет на Неговата личност. 
Как ще стане това? Елате с мен в Писанията и те ще ни се разкрият.  
        Не ме разбирайте неправилно, аз не искам да вярвате в нещо извън 
Библията. За това ви моля да бъдете като “Беряните, които бяха по-
благородни от Солунците, защото приеха учението без всякакъв предрасъдък, 
като всеки ден изследваха Писанията, за да се уверят, че то е вярно” – 
ДА.17:11. 
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        Всички християни вярваме в Един Триединен Бог – Отец, Син и Святи 
Дух. Признайте си сега, че винаги сте правили разлика между трите личности. 
Поради тази причина твърдя, че не познавате Бог. Може би си мислите, че 
Отец е Съдията, Сина е Спасителя, а Святия Дух е Утешителя, но така не би 
могъл да имаш правилна представа за Него. И трите личности са Бог, но по 
отделно всяка една също е Бог, не Са трима Богове, а Един Бог! Те са толкова 
съвършени в единството Си, че на практика не бихме могли да ги 
разграничим – имат един ум, едни мисли, говорят еднакво, действат по един и 
същи начин, така че ако познаеш дори само едната Личност, ти си познал Бог 
в пълнота. За това Исус казва в Йн.14:9 : 
 
                             “ Който е видял Мене, видял е Отец !” 
  
            Бог знаеше, че духовномъртвия човек не може да Го познава, без да Го е 
видял, за това изпрати Спасителя, за да могат хората в Неговото лице да 
познават пълнотата Му. Замисляли ли сте се защо и Отец и Святия Дух сочат 
към Исус и Го изявяват? Защото сега не е възможно да видим нито Отец, нито 
Святия Дух, за да Ги познаваме, но можем да видим Исус в Новия Завет и така 
да познаем пълнотата на Бог, толкова колкото можем да разберем в тленните 
си тела, защото  се казва в Писанието, че Той ще ни разкрива през вечността 
величието на Своята Слава. Но това е напълно достатъчно, за да познаем 
сърцето на нашия Баща и да Го обикнем с всичката си сила, ум и сърце. 
Никога не е възможно да има разминаване между трите Божествени личности, 
този съвършен синхрон е Божественото на Бог, ако някога Те се разминат в 
нещо, това моментално ще произведе смърт! Но Слава на Бога, Той не се 
променя и не може да се наруши съвършенството в Триединството! 
      Уникално е изявлението на Исус в Йн.10:30 – “Аз и Отец сме Едно!”. 
Можете ли да си представите реакцията на религиозните евреи относно това 
изявление? Те всички очакваха обещания от Бог Помазан Спасител, ала беше 
скрито от тях, че Той ще бъде Син на Твореца. Можете ли и вие да отговорите 
истински задоволително на въпроса – как един човек можа да застане пред 
множеството и да каже: “Аз и Отец сме Едно!” и това да не е лъжа, а да е 
истина? Останете на тази вълна и ще разберете! 
         Преди това, което ще разгледаме в следващата глава, искам да ви покажа 
още някои неща за Триединния Бог, които ще докажем в последствие. 
Съвършеният синхрон и единството на Триединния Бог изключва всякаква 
възможност за съществуване на йерархия в Него. Може би до сега сте си 
мислели, че има такава, но това не е истина, в противен случай Едната 
личност трябва да е повече Бог от другите, ала това е абсурдно! Не съществува 
такова степенуване – Бог, по-Бог, най-Бог, или Са Бог или не Са! В 
религиозните среди съществува схващането,че Отец е Шефа, Който командва 
всичко с желязна ръка, че Сина е посредника, или нещо като изпълнителен 
директор, а Святия Дух е бодигарда на Църквата и следи нещата от близо. 
Разбира се, тук съм нарисувал една комична картина, в която никой няма да 
си признае, че се вмества, но ако осветим тяхната представа и я увеличим 
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драстично, тя ще изглежда точно така. Не се усмихвайте, тази идея не е 
смешна, а трагична и пагубна. В Осия  4:6  ни се казва да не отхвърляме 
знанието за Бога, защото това носи големи и съдбоносни последици. Това 
религиозно предубеждение за йерархичност в Божеството кара хората да се 
управляват от следното – Отец е Цар, да му се моля е излишно и е загуба на 
време, защото едва ли ще ме чуе мен недостойния; Исус е Сина Му и макар, че 
беше човек, сега е в Славата на Отец, така че резултата ще е същия; На 
Святия Дух никъде не се казва да се молим, а и точно Кой е Той – не знам; Но, 
но нека се помоля на някой канонизиран светец, а той да принесе подаяние за 
мен на Дева Мария, която да занесе молитвата ми пред Бог, за да се чуе, 
защото все пак тя е по-близо до него от мен. Разбира се никой не разсъждава 
точно по този начин, но това е есенцията, от която са възникнали 
религиозните култове към личности на вярата. Осия казва, че “ Людете ми 
гинат поради нямане на знание!”. В протестантските среди има малко 
израстване в това отношение, но не е достатъчно. Някои разсъждават по този 
начин – Бог е Цар и достъпът до Него не е свободен за мен недостойния, но 
нали Исус е моя личен Спасител, ще контактувам само с Него. Синът обаче 
казва нещо друго в Йн.16:26,27 : 
 
          “ В онзи ден ( след възкресението Ми ) ще искате в мое име и не ви 
казвам, че Аз ще поискам от Отец за вас, защото сам Отец ви люби!...” 
 
         Бог Отец е нашия Баща, Който ни люби и желае да контактуваме 
директно с Него в името на Спасителя Помазаник – Исус Христос. Нека това, 
че Исус и Отец са Едно, завинаги да се запечати в умовете и сърцата ви. Да 
видим това на още някои места. В Йн.12:45 се казва, че който е видял Исус, 
вижда Този, Който Го е изпратил!, а в Йн.14:9 – “ Който е видял Мене, видял е 
Отец!”. Ако вие не вярвате това сте в проблем. Ако правите разлика между 
Отец, Сина и Святия Дух, не сте в библейската вяра и не сте спасени и 
новородени. В Римл.9:5 се казва, че Помазаника е Бог, ако не вярвате в това, 
сте пътници за ада. Библията е категорична – Исус е началото и края, алфа и 
омега, в Него е всичко, от Него и за Него. Не целя да те плаша, а да ти кажа 
истината, за да бъдеш свободен, когато я познаеш. Ти никога не си виждал 
Бог, но днес можеш да видиш Исус в Евангелията. Хайде заедно да надникнем 
в текста и да видим как мисли Спасителя, как говори, как живее и какво 
прави, за да разберем Неговия характер, идеали и приоритети и така да 
познаем Бог и да имаме правилно изградена представа за Него! 
        Той казва за Себе Си в Йн.14:10 – 
  
        “ Думите, които ви говоря, не от Себе Си ги говоря, но пребъдващия в мен 
Отец върши Своите дела.” 
 
        Исус не правеше нищо като обикновен човек в своето служение към 
хората, защото беше изпратен да изяви Бог! 
        Ето една малка част от това, което вършеше Спасителя : 
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         - Той желае хората да са здрави и ги изцеряваше ( Мат.4:23-25; 8:1-3, 16; 
9:35; 12:15; 15:30 – разбирайте, че Бог желае вие да сте здрави и иска да ви 
изцери!); 
         -  Исус прощава греховете  ( Мат.9:2-7 – разбирайте, че Бог може и желае 
да прости греховете ви!); 
         -  Исус не прави разлика между хората ( Мат.9:9-13; 20:1-16  - разбирайте, 
че Бог обича и се отнася към всеки човек като равен с другите!); 
         -  Той има милост за хората  ( Мат.9:36; 11:27-30  - разбирайте, че Бог е 
милостив към нас винаги!); 
         -  Това, което Исус има, Го дава на учениците си  ( Мат.10:1,8; Мк.16:16-
18; Йн.14:12  - разбирайте, че Бог иска да даде на хората това, което има!); 
         - Характера на Исус ( Мат.12:17-21, разбирайте, че това е характера на 
Бог!); 
         - Исус нахрани хиляди хора ( Мат.14:14-21; 15:32-38, - разбирайте, че Отец 
може и иска да нахрани гладните!);    
         - Исус обича децата ( Мат.19:13-15,  - разбирайте,че Бог обича децата!);  
         - Исус не нарушава държавните закони ( Мат.22:16-21, - разбирайте, че 
Бог никога не нарушава собствените си закони и уважава постановените от 
хората, когато не са в разрез с естеството Му! ); 
         - Исус издига най-високо любовта ( Мат.22:37-40; Йн.13:1, - разбирайте, 
че Бог е Любов и Той се движи винаги управляван от Любовта!); 
        Четете внимателно Евангелията  и това, което виждате в Исус, 
разбирайте, че то се отнася директно и за Отец и за Святия Дух! Вярвайте, че 
Те са Едно, защото това е Истината на Библията! 
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                                        ІІ. Глава  

 

                             “  Логос  беше  Бог  “    

 
            Тук е мястото да отговорим на разбираем език на въпроса – “ Как един 
човек каза за Себе Си, че е Бог и това беше и е вярно?”.                                                          

            Знаете ли, в кой стих от Библията се говори за най-старите времена? 
Ако отговорът ви е Бит.1:1, искам да ви кажа, че сте се объркали. Там ни се 
казва, че “ В началото Бог сътвори небесата и земята”, но това е времето, 
когато Той започна да твори, началото на работата Му върху създанията. 
Преди да започне Бог да твори нещо и преди да е направил каквото и да било, 
съществуваше само Той – Съвършен Триединен Бог пребъдващ в синхрон и 
единство, без начало и без край, вечно съществуващ и непроменящ се! За това 
време четем в Йн.1:1 : 

          “ В началото беше Логос и Логос беше в Бога и Логос беше Бог! “ 

         Нека преди да се върнем отново на този стих, да ви разкрия някои факти 
за духовния свят. В Йн.4:24 Исус, Който единствен е видял Бога и дойде да Го 
изяви на хората, казва – “ Бог е Дух!”. Това изявление е много важно, защото 
то е велико откровение. Тук Спасителят казва за Бог Отец, че е Дух. 
Съществуват и места в Новия Завет, където се казва, че Святия Дух е Бог. Със 
сигурност можем да твърдим, че тези две Божествени личности са Бог и са 
Дух. Какво логично заключение бихме си направили за третата личност на 
Триединния Бог, какво е Той? Не е трудно да се досетим, че Бог в Своето 
Триединство е Дух, т.е. и трите личности на Божеството са Дух! Като такъв, 
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Бог съществува от вечността, преди всяко друго създание, преди вселената и 
преди материята. Духът не е въздух, въпреки, че на иврит една и съща дума се 
употребява за дух и дъх. Духът е интелект, ниво на съществуване, личност, 
която не можем да видим с естествените си плътски очи, но това не я прави да 
не е реална. Бог е творец на всичко видимо и невидимо, Той е Дух и е по-
реален от видимия физически свят, защото той чрез Него беше създаден. В 
Бит.1:1 се казва, че Бог, Който е Триединен Дух, започна да твори и създаде 
две неща – Небето и Земята. От този превод можем да останем с 
впечатлението, че Бог създаде земната атмосфера и земята, но не се казва 
това. Думата “Небе” всъщност е “Небеса”, или мястото където Бог обитава, 
мястото Му за живеене. В Бит.2:1 четем това: 

          “ Така се завършиха небесата и земята и цялото тяхно войнство.” 

          От цялото си творение Бог направи първо духовния свят – Небесата и 
тяхното войнство, т.е. духовните същества, които да Му служат. Това са 
ангелите, серафимите и херувимите, едно неизброимо множество. Всяко едно 
същество от тях беше дух, т.е. личност, която има ум, самосъзнание, чувства, 
воля и емоции. Тези духовни същества са реални и днес. Един от главните 
херувими – “Носителят на светлината” се заблуди и се възгордя, реши, че ще 
може да се издигне над престола на Бог и ще царува над Него. Това го 
превърна в дявол и сатана. На неговото непокорство откликнаха една трета от 
духовните същества и се разбунтуваха срещу Създателя си. Той ги изгони от 
присъствието Си и от Небесата. Изпрати ги в духовно пространство под 
Небесата. Тук е мястото да дадем разяснение на още един термин – “ Духовна 
смърт”. Казахме, че духа е ниво на съществуване, което не можем да видим с 
естествените си очи, ала трябва да осъзнаем, че духовете, които Бог създаде, не 
могат да спрат да съществуват. Те са вечно съществуващи и на практика не 
могат да изчезнат, да се обезличат. Имат начало, защото са създадени, но не 
могат да имат край, такъв какъвто ние можем да си предствавим – да спрат да 
съществуват. Въпреки това всеки дух, който е отделен от “ Извора на живота”, 
от Бог, се счита за мъртъв дух. Това е духовната смърт – отделяне от 
Създателя! Тези духовни същества, които се разбунтуваха против Твореца и 
Той изгони от присъствието Си, са духовно мъртви, но въпреки това 
съществуват реално. Те са мъртви за Бог, но не са престанали да съществуват. 
Един ден ще бъдат хвърлени в духовен затвор, където ще има вечни мъки – в 
огненото езеро. И там няма да спрат да съществуват, но ще са затворени за 
винаги. Адът бе създаден за тях, а не за хората. Духовно мъртвото същество е 
загубило духовното си просветление, то е извратено и неподлежи на 
поправяне. Поради своето вечно естество, то остава в това си състояние 
завинаги. 

       Казах всичко това, за да се знае от всеки християнин, че духовния свят е 
реален, той е първичния, този по образа, на който Бог създаде земята. 
Първоначално тя приличаше на мястото, където Той обитава, на Небесата. 
Грехът и непокорството на Адам обаче я вкараха в проклятие и катаклизмите 
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я преобразиха, така че днес тя не прилича на Небесата. Да се върнем към 
Йн.1:1. Преди всяко друго нещо съществуваше Бог. Тук се казва, че Логос 
беше в началото на всичко, че беше в Бог и същевременно беше Бог. 
Преводачите са превели тази дума като “Словото”, но дали това е искал да 
каже апостол Йоан, че в началото бяха думите и думите бяха в Бога и думите 
бяха Бог? Някои библейски учители учат, че думата “логос” означава 
писаното слово на Бог. Но вижте, в началото нямаше писано слово, 
съществуваше само Той, а и буквите и мастилото на страниците не са Бог. 
Твоята Библия не е Бог, дори тя не съдържа само Божиите думи. В нея има 
думи на дявола, думи на езичници и невярващи, думи на Божиите хора и думи 
на самия Бог. Боговдъхновеността на писанието се състои в това, че То 
предава точно, без изкривяване, това, което се е случило и думите, които са 
били изговорени. От друга страна, ако кажем, че “логос” е само изговореното 
слово на Създателя, отново имаме проблем, защото думите могат да 
охарактеризират личността, те могат да ни разкрият скритото в сърцето на 
този, който ги изговаря, но те не са самия него. Божиите думи не са Бог, те не 
са личност, като Бог, Който е Дух. 

      Тези размишления ме доведоха до задънена улица и аз го казах на Бог. 
Помолих Го да ми изясни тези неща и да ми помогне да ги разбера. До 
мястото, където работех, имаше магазин за обувки, собственичката, на който 
беше женена за грък, дипломат работещ в гръцкото посолство. Реших да я 
помоля да го попита за значението на думата “логос”. Когато бях при нея и 
говорихме за това, в магазина имаше една клиентка, която каза, че е 
завършила гръцка филология. Тя ме посъветва да си намеря “Старогръцко – 
български речник” и да търся в него, защото тази дума има “море” от 
значения. Помолих Бог да ми намери такъв речник, но междувременно 
говорих и с този грък. Той беше много добре образован и интелигентен човек. 
Каза ми нещо, което никога няма да забравя – “ Искам да видя контекста на 
мястото, където е използвана тази дума, за да ти отговоря.” Когато му казах, 
че става въпрос за Новия Завет, той каза – “ Новият Завет е написан на 
неправилен гръцки език!” Погледнах го въпросително и той ме разбра – “Виж, 
– каза – аз говоря добре и граматически български език, но мисля на гръцки, 
това прави моя български неправилен”. Това блесна в мен като светкавица, 
той ми казваше, че Новия Завет, макар и написан на гръцки, е писан от евреи, 
които мислят като такива, според културата си и според своя начин на 
изразяване. Разбирате ли го? Когато апостол Йоан написа, че “Логос” беше 
Бог, той вложи в тази дума определено значение, което беше облегнато на 
особенността на културата и начина му наизразяване, според както беше учен. 
Много скоро Бог се погрижи за това, за което се помолих и ми достави 
“Старогръцко – български речник”. Отгръщах го с трепет и стигнах до 
“Логос”. Наистина там имаше две страници със значения. Зачетох и беше 
много вълнуващо, знаех, че Бог ще ми отговори на въпросите днес. Първите 
три значения бяха – слово, дума, реч, но това все още не ми вършеше работа, 
защото словото, думите и речта са нещо, което излизат от личността, но не са 
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личност. Исус казва, че от това, което препълва сърцето (духа), говорят 
устата. Едно друго значение на “логос” е “слава”. Бог има славата и 
величието, които са неделими  от Него, ала те не са личност, не са Бог! Четях 
нататък, друго значение е “дела неподдаващи се на описание” или “чудеса”. 
Исус ни казва да Го вярваме поради самите Му дела и чудеса, защото те 
говорят красноречиво за Бог и могат да Го охарактеризират, но те не са Бог! 
Стигнах до едно значение, което беше “достоен за споменаване”. Това направо 
ме удари в духа, защото евреите имаха такова страхопочитание към Бог, че не 
смееха да изрекат името Му, с което Той се представи на Моисей – Яхве 
(Йехова), но Го наричаха “Онзи”. Бог беше предупредил Моисей да не изричат 
името Му напразно и те решиха радикално проблема – за да не съгрешават, 
изобщо не употребяваха името Му, но Го наричаха “Онзи”. Нека сега да 
заместим значението на “логос” в Йн.1:1 – 

          “ В началото беше Достойният за Споменаване и Достойният за 
Споменаване беше в Бога и Достойният за Споменаване беше Бог.” 

         Всичко сега е толкова лесно за разбиране. Естествено, че Бог е достоен да 
бъде възхваляван и споменаван от всеки език. Но въпреки еуфорията от това 
откритие още не бях спокоен. Казах на Бог – “Ако евреите са мислели по този 
начин, покажими го в Стария Завет и ще го повярвам!” През следващите дни 
Духа ме водеше из Словото Си и ми показа пет места, въпреки че само “от 
устата на двама или трима ще се потвърди всяка истина”, защото Той желае 
да съм напълно уверен във вярата си спрямо Библията: 

          - Ис. 26:8,13 стих  - “ ... Желанието на душата ни е към Твоето име и 
към възпоменание за Тебе.” 

             “ ... Но само чрез Тебе ще споменаваме Твоето име.” 

               - Пс.30:4 стих – “ Пейте на Господа светии Негови и възхвалявайте 
Святия Му Спомен”. 

              - Заглавията на Пс.38 и Пс.70 са: “ Довидов Псалом, за Спомен” 

     Като и  двата псалома са молитва към Бога и показват как Давид  в своето 
утеснение си “Спомня” за Бог и вика към Него. Можем да бъдем сигурни, че и 
трите личности на Бог, Които са Бог и са Духове, са “Достойни за 
Споменаване”. Въпреки това апостол Йоан е имал предвид точно определена 
личност, когато е написал Евангелието си и нека видим това. Според 
Библейските изследователи Йоан написва “Откровението” преди  
“Евангелието”. Явно е, че той е видял нещо, когато беше качен “горе” в 
небесата, което искаше да ни покаже в Евангелието, като употреби тази дума 
“логос”, защото говореше на гръцки. Но какво е имал предвид, коя от трите 
Личности на Бог? 
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     В Йн.1:14 той уточнява за Кого говори: 

       “ И Логос стана плът и видяхме славата Му, слава като на Единородния от 
Отец, пълен с благодат и истина”. 

     Апостол Йоан говори за Този, Който остави славата Си в Небесата и слезе 
да изкупи и спаси хората. Друг превод казва, че”Логос” облече върху Себе Си 
плът, или взе върху Себе Си плът. Сега вижте какво се получава като 
заместим и осъвременим текста: 

     “ И Достойният за Споменаване се облече в плът и живееше между нас и 
видяхме славата Му, слава като ( проявена в лицето на ) на Единствения 
роден от Отец човек, пълен с благодат и истина”. 

       Не знам при вас как е, но на мен това представяне на стиха ми отваря 
очите за “тайната”, която апостол Павел описва – Спасителя Помазаник  
(Исус Христос ). От тук вече можем да отидем и в Йн.1:18 : 

    “Никой, кога да е, не е видял Бога, Единствено родения от Бог Син, Който е 
в лоното на Своя Баща ( сега, когато пиша това ), Той Го изяви.” 

       Разбирате ли колко са прости нещата – Втората личност на Бог, Който е 
Бог и е Дух, Достойният за Споменаване – “Логос”, трябваше да спаси хората. 
За целта Той остави славата Си в Небесата и съвсем легално, спазвайки всеки 
земен закон, който беше създал, се роди от жена. Единствената разлика беше, 
че тя бе девица, защото трябваше да се изпълни Словото дадено чрез 
пророците и за да бъде жена свята пред Бога. Баща на плътта, в която 
Спасителя се облече, стана самия Бог, за да бъде Той Негов Син и да не носи в 
Себе Си първородния грях, който се предава от поколение на поколение, 
поради греха на Адам. Той бе Божественото агне, което щеше да понесе 
греховете на света  и да изкупи наистина човека, защото така изискваше 
закона. Същото нещо казва и апостол Павел, който не се познаваше лично с 
Йоан, нито го бе виждал – Фил.2:5-8 : 

         “ Имайте в себе си същия Дух, Който беше в Помазания Спасител, Който 
като беше в образа на Бог, пак не счете, че трябва да държи равенство с Бога, 
но се отказа от всичко, като взе върху Себе Си образ на слуга и стана подобен 
на хората; И като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана 
послушен до смърт, даже смърт на кръст”. 

        Става ли ви ясно, че не Помазаният Спасител беше Бог, но че Бог – 
Достоен за Споменаване взе образ на слуга, чиято роля бе да спаси хората, за 
това се наричаше Спасител. Неговото име не е Исус Христос, а Йешуа Машиах 
– на иврит. Ако вашето име е Димитър, то на всички езици ще си е Димитър, 
ала с името на Спасителя на беше така. Когато апостолите пишеха на гръцки 
език, те преведоха името, за да разберат гърците, че има за света Спасител и 
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Той е Помазан – изпратен от Бога, Който спаси хората. Ако те бяха писали на 
български език, щяха да напишат Спасителя Помазаник, а не Исус Христос. 
Името Му не е просто име, зад него стои мисията на тази Личност в света. Ние 
сме изгубили едно толкова велико откровение, само защото в нашите Библии 
то е останало непреведено и поради тази причина не сме влагали в него 
никакъв смисъл, но сме си мислели, че това са просто име и фамилия, без да 
осъзнаваме, че Той беше евреин и е логично името Му да е еврейско. Сега вече 
е толкова лесно да се разбере, защо този човек застана там и каза: ”Аз и Отец 
сме Едно!” и това беше и е пълната истина. Павел казва, че Той беше в образа 
на Бог, остави всичко и взе на Себе Си образ на човек, като стана слуга. Тази 
личност не бе слуга преди това, а Бог, но понеже възлюби хората, остави 
славата и се смири до толкова, че даде живота Си. 

        Когато това се откри пред мен толкова ясно, Бог ме подбуди да направя 
една схема, която Го представя графично. Направих една окръжност, фигура, 
която символизира безначалния и безкраен Бог. Разделих я на три равни дяла, 
всеки по 120 градуса, защото Те и Тримата Са Едно и са равнопоставени, 
еднакви и съвършени. Във всяко едно разделение написах името на 
съответната личност от Троицата, с което ние хората ги познаваме. В 
Откровение се казва, че истинското име на Бог никой не знае, но само Той – 
19:12 .След като завърших скицата, аз я залепих на вратичката на секцията, 
пуснах си касета с проповед и се облегнах на дивана да слушам. Без да го 
искам, погледа ми попадна върху нея и останах като онемял. В този кръг 
стояха написани три имена, които образуваха едно цяло изречение – Аз Съм 
Достоен за Споменаване Свят Дух! Седях учуден, това бе името на Бог, 
толкова ясно и лесно за разбиране. Всяка една от трите личности на Бог е “Аз 
съм Достоен за Споменаване Свят Дух”! Това е името на Бог, с което ние Го 
познаваме днес. 

       Как апостол Йоан разбра, че Този, Когото той познаваше от близо като 
Помазания Спасител, беше Достойния за Споменаване? 

        Откр.19:13  -   “ И беше облечен в дреха попръскана с кръв и името Му 
беше Божият Логос  ( Божествения Достоен за Споменаване ) .” 

        Този, Който Йоан видя, беше Спасителя в края на времената, когато 
нямаше кого повече да спасява, тогава Той отново ще се нарича със същото 
име, с което бе преди всяко създание. Той беше Бог – Достоен за Споменаване, 
който остави славата Си, за да спаси хората и за това се нарече Спасител, но 
когато се върна в славата  и ролята Му да спасява приключи, понеже Той все 
още спасява, Неговото име ще бъде възстановено, каквото е било преди – 
Логос ( Достоен за Споменаване ). 
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                            Бележка: „В древногръцката митология  ( Хераклит и 
стоиците ) „ЛОГОС” е всеобща закономерност, световен разум, който се 
персонифицира с Бог.”  
 
                                       
 

                                     ІІІ.Глава 

                           

                              “ Божият   Син “               

 
       След като сме тръгнали да изправяме нещата и да ги поставяме на 
местата им, нека да продължим. Сега ще направя едно доста смело изявление 
и след това ще ви го докажа в тази глава. 

      “ Преди да се роди Спасителят Помазаник на земята ( Исус Христос ), като 
Единствения човек роден от Бог, Сина на Бог не съществуваше!” 

     Моля ви пуснете камъните от ръцете си и не бързайте да се гневите, но 
прочетете с молитва цялата глава и след това съдете. Първо да видим какво 
означава думата “син” –  това ще ни отговори на някои въпроси. Да отворим 
на Пр.23:22 – “ Слушай баща си,който те е родил....”. 

     Може би ви е странно това изявление, но такъв е езика на Библията, такава 
е културата и начина на изразяване на старовременните евреи. За тях думата  
“син” означава – роден, сътворен, създаден. Нека да го видим още в Лк.3:23-
38:  

     “ И сам Исус беше на около тридесет години, когато почна да поучава и 
както си мислеха беше син на Йосиф, който беше син на Илий..........., а Адам – 
Божий.” 

      Цялото родословие, което е изредено тук, е в контекста на думата “син” и 
завършва с “...., а Адам – Божий”, т.е. Адам беше син на Бог и нямаше как да 
не е, защото той нямаше други родители, Бог беше негов Баща, Той го създаде. 
Идеята за това, че мъжа ражда децата е типичен староеврейски израз, който 
можем да видим из цялата Библия. Ярък пример за това е първата глава на 
Евангелието от Матей. Ако това ви става ясно, нека разгледаме израза 
“Единородния от Отец”, което преведохме на новобългарски като 
“Единствения човек роден от Отец”. Адам бе син на Бог, но той не беше роден, 
а стана семето, което Създателя направи да дава плод според вида си. Исус 
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обаче се роди. Това стана като следствие от този закон за сеенето и жъненето. 
Мария зачена от Святия Дух, Който е Бог и от гледна точка на 
староеврейското изразяване, човека Йешуа ( Исус, Спасител ) бе Син на Бог, 
роден от Него. Той бе Единственият човек, чиито пряк Баща  е Бог, а майката 
– жена, създание! Бог нямаше друг роден по такъв начин Син на земята. 
Всички ние сме деца на Бог, защото сме Негово творение, но единствено Исус 
нямаше земен баща и не носеше в тялото Си наследствените грехове на 
родителите си. Погледнете в Лк.1:32, 35 – “Той ще бъде велик и ще се нарече 
Син на Всевишния....””.....за това и Святото онова, което ще се роди от тебе, 
ще се нарече Божий Син”. 

       Тук ангел Гавраил дойде при девицата Мария и и каза как ще зачене от 
Святия Дух, как да наименува детето и какво ще бъде то. Забележете, че този 
ангел на два пъти каза “ще”. Той използва бъдеще време, защо? Защото още 
не се беше появил и не съществуваше Единородния Син на Бог, понеже не се 
бе родил още Единствения човек роден от Отец. Едва след много време, почти 
тридесет години по-късно, на реката Йордан, Исус беше изявен от Бог пред 
множествата като Негов Син! Това е първия път известен на нас, когато 
Съзателя разкрива пред света, че има Син. Разбирате ли простотата на този 
факт? Мария не роди Бог, тя не е майка на Бог. Тя стана инструмента, чрез 
който беше създадено тялото, плътта, в която се облече “Логос” – “Достойният 
за Споменаване”, Който е Бог. Това стана, за да не се наруши закона за сеене и 
жънене, който Самия Той създаде при сътворението на света. Идването на 
Спасителя трябваше да стане съвсем легално, за да може Неговата жертва да е 
достойна за изкупването на човечеството. Бог не може да се роди, Той е без 
начало и без край! След като Спасителят умря и възкръсна, тялото Му 
нямаше нищо общо с Мария. В ІКор.15:44 се казва – 

                           “ Сее се одушевено тяло, възкръсва духовно.” 

      Тялото, с което се облече “Логос” и което Мария роди, беше одушевено 
тяло, то умря на кръста, но когато Исус възкръсна, Той възкръсна с Духовно 
тяло, на което Мария не можеше да се нарече майка. Възкресеният Спасител 
не бе зависим от времето, пространството и материята, появяваше се когато 
поиска, минаваше през стени и заключени врати, не зависеше от естествените 
физични закони. За нас хората днес най-важен е Сина на Бог, Единствения 
роден от Бог човек, Помазания Спасител – Исус Христос (Йешуа Машиах), 
защото чрез вяра в Него се спасяваме. Той е и Този, Който ни изяви Бога, така 
че като гледаме на Него, да видим реално Онзи, Който Го е пратил, Когото не 
можем да видим с естествените си очи. Нека сега да надникнем в живота на 
Божия Син, за да познаем Бог. Можем ясно да видим, че в одушевеното тяло, 
което “Логос” облече и бе родено от Мария, след което тя вече не можеше да се 
нарече девица, нямаше свръхестествена сила. До навършването на своята 
тридесета година Йешуа беше съвсем нормално, добро и красиво момче, което 
въпреки, че растеше и се изпълваше с мъдрост от Бога ( Лк.2:40), по нищо не 
се различаваше от останалите младежи. Библията казва, че Той наследи 
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бащината професия и работеше като дърводелец, както Йосиф – съпруга на 
Мария, който го отгледа. Въз основа на Пс.1:1-3, можем да твърдим за Него, че 
бе най-добрия дърводелец в света! Не знаете ли, че цялата Библия е написана 
за Него? На много места се говори за праведния човек, но на земята освен 
Спасителя нямаше никой друг праведен, така че от там можем да разберем 
какъв беше Исус, дори и това да не е писано в Новия Завет. Погледнете само 
Пс.112:3, 9, където се казва, че в дома на този, който се бои от Бога, има 
изобилие и богатство, от което дава на сиромасите и разрушете религиозния 
мит, че Изкупителят е бил бееееден! 

        Забелязваме, че Той  влезе в служение на хората, като започна да 
проповядва и да върши чудеса и знамения, чак след като беше потопен от 
Йоан Кръстител в реката Йордан и върху Него слезе Святия Дух. Това е най-
важното нещо, което стана в живота  Му, защото без силата на Духа, Исус не 
би могъл да спасява хора, въпреки, че беше праведен. В Лк.4:14 четем: 

        “ А Исус се върна в Галилея със СИЛАТА  НА  ДУХА  и слух се разнесе за                   
Него по цялата околност. “ 

       Преди това Той нямаше силата на Духа, но след като Святия Дух слезе 
върху Него, Исус се върна в Галилея и слух се разнесе за това, което бе 
станало със сина на дърводелеца. Как те познаха, че Той имаше силата на 
Духа, за да разгласят по цялата околност? Много просто – чуха това, което 
проповядваше и видяха чудесата и знаменията, които извърши като 
потвърждение на думите Си. Какво проповядваше? В Лк.4:18, 19 Спасителят 
цитира Ис.61:1, 2, защото там беше писано за Него: 

     “ Духът на Господ е върху мен, защото ме е помазал да проповядвам добри 
новини на сиромасите. Прати ме да проглася освобождение на пленниците и 
проглеждане на слепите. Да пусна на свобода угнетените и да проглася 
благоприятната година на Бог! “ 

        Ако до сега сте знаели само, че Той се казва Спасител, защото бе дошъл да 
спаси хората, вече знаете и от къде идва другото Му название – Помазаника. 
Тази дума се отнася за човек, върху тялото на когото са изляли и са втрили 
нещо, което като резултат от това е проникнало в него. ”Да помажа”,  
буквално означава  –  да намажа, да нацапам, да излея нещо върху някого и да 
го втрия в него. Тази дума има и съвсем естествено употребление, не е някаква 
специална религиозна фраза. Ако ви наклепя целия със сажди, спокойно мога 
да кажа, че съм ви помазал с тях. Ако отидете на масажист, той също ви 
помазва и втрива в кожата ви определени мазила и помади. За 
старовременните евреи обаче думата “Помазаник” е тясно свързана с човек, 
който е помазан със свято миро за служение – Пророк, Свещеник или Цар. 
Мирото беше символ на Святия Дух, но от Стария Завет знаем, че върху всеки 
човек, когото Бог бе избрал да  бъде помазан с миро, идваше Божия Дух и той 
имаше проявления на силата Му. Ако той Му служеше като Цар, чрез силата 
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на Духа управляваше, съдеше и воюваше. Ако беше свещеник, той 
свещенодействаше със силата на Духа и никой не се съмняваше в това, защото 
се виждаше. Пророците проповядваха и пророкуваха със силата на Духа и 
вършеха чудеса и знамения. Всички евреи обаче чакаха Единствения обещан 
от Бог Помазаник, Който щеше да ги избави от всяко робство и да разруши 
всеки хомот поради помазанието си – Святия Дух ( Ис.10:27). С такава страст 
и трепет Го очакваха и въпреки това имаха толкова грешна представа за 
Него, поради непознаване на Писанията и духовната си слепота. Когато Той 
дойде и им каза Кой Е, те вместо да се зарадват и да заиграят от радост, както 
би трябвало, те искаха да Го хвърлят от скалата или да Го убият с камъни. 
Исус красноречиво и прямо свидетелстваше за Себе Си с думи и дела, но 
въпреки това бе принуден да ги застави да изберат на какво да вярват, като 
казва: ”Ако не вярвате на думите ми, то вярвайте Ме поради самите дела!” 
Някои от стоящите около Него хора проявиха завидна мъдрост и попитаха 
религиозните си водачи: ”А бе, вие като казвате, че Този не е Помазаника, 
Когото очакваме, кажете ни, какво повече от Него би извършил някой, ако 
дойде и рече – Аз съм Помазаника! ?”. От Лк.4:18, 19 разбираме не само, че 
Исус е Помазаника и че беше помазан със Святия Дух, но че Помазанието е 
самия Святи Дух. Същото нещо можем да видим и в проповедта на Петър в 
Корнилиевия дом – ДА.10:38 : 

         “ ... Исус от Назарет, как Бог Го помаза със Святия Дух и със сила, Който 
обикаляше да прави благодеяния и да изцерява всички угнетявани от дявола, 
защото Бог беше с Него.” 

          Спасителят беше помазан, намазан, облян и пропит със Святия Дух, 
Който е самото Помазание, а силата и дарбите, за които се говори в ІКор.12гл., 
са проявлението на това Помазание, доказателството за твърдението, че 
наистина Бог помазва тези, които натоварва с определено служение, за да 
могат да го вършат. Без да си помазан със Святия Дух не можеш да имаш 
силата Му и дарбите не биха работили. Всичко е от Духа и чрез Духа, Който Е 
Бог! Това е много важно за нас, защото целта на Спасителя не бе само да спаси 
хората, но да създаде от спасените Църквата, която е “Неговото Тяло”, 
помазана с Неговото помазание – Святия Дух, за да върши Неговите дела. 
Забележете – не за да довърши нещо, което Той не бе довършил, а за да покаже 
на света, че победата и спасението са истински и реални, че Словото е вярно и 
че Бог не се променя. Задачата на Църквата днес е да показва, че е помазана 
със Святия Дух, както Помазаника, Който изяви Бога, за да изявява Бог. 
Животът и служението на Църквата трябва да са свързани с това, което Исус 
проповядваше, че е помазана, за да проповядва добрите новини на хората – че 
не трябва повече да са бедни, болни и умиращи, понеже Помазаника стана за 
всички беден, болен и умря на кръста вместо нас, а след три дни възкръсна, за 
да имаме с Него вечен живот. Тя трябва да прави благодеяния и да 
освобождава всеки угнетяван от дявола – милост и любов към всички хора, 
без значение какви са, какво говорят и какво правят, но омраза към Злия и 
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разрушаване на делата му, които са превърнали някои в чудовища. Това нещо 
не може да се направи без силата на Духа! В Йн.14:12 Учителят обещава, че 
когато отиде при Отец, делата, които Той е вършел, тези, които вярват в Него 
и те ще ги вършат! Защо? Беше ли това изказване някак висящо и 
безпочвено? НЕ! То е естествения и логичен извод от преживяването на 
помазването със Святия Дух и със силата Му! Малко по-късно в Йн.16:7 Той 
казва, че ще изпрати Святия Дух върху Църквата и тя ще бъде помазана с 
Него, както бе помазан и самия Спасител. В ДА.1:8, след като възкръсна, Исус 
рече: ”Ще приемете сила отгоре, когато дойде върху вас Святия Дух”. От къде 
го знаеше това Той? - ами, от собствен опит! Когато Духът на Бог дойде върху 
Него, Той се изпълни със сила, която преди това нямаше! Вижте, всеки 
праведен човек има право да поиска да бъде помазан със Святия Дух, защото 
Бог обеща да го направи. ІІКор.5:21 казва, че вярващите са праведни пред Бог 
поради вярата си, следователно можем да бъдем помазани и Той  иска да ни 
помаже с Духа и да имаме проявлението на силата Му, за да потвърждава 
нашето проповядване на добрите новини. По оново време само Спасителя 
беше праведен и по тази причина единствено Той бе помазан с Божия Дух без 
мярка, но днес всеки вярващ може да бъде като Него и да върши делата Му. 
Спасителят стана семето, което даде много плод според специфичния си вид и 
този плод сме ние вярващите. Сатана  имаше големи проблеми с Исус и 
искаше да го унищожи, за да няма на земята такъв като Него – помазан да 
разрушава злите дела, ала убивайки Го на кръста, той си вкара страхотен 
автогол. Дяволът нямаше духовното просветление, което да му помогне да 
разбере, че когато посееш семето в земята, то умира, но наред с това дава 
много плод според вида си. Днес по земята има хиляди разпръснати от 
плодовете на Изкупителя, които са предназначени да съсипват делата на Злия, 
но спят, защото са излъгани. От тях е скрита истината, че названието 
“Християнин” означава – “Помазан като Него”! Врагът не желае да узрее 
духовно плода на Голготското семе и да разбере истината казана в 
Мк.16:17,18: 

         “ И тези знамения ще придружават повярвалите: - В мое име бесове ще 
изгонват, нови езици ще говорят, змии ще хващат, ако изпият нещо 
смъртоносно, то никак няма да ги повреди. На болни ще полагат ръце и те ще 
оздравяват.” 

          Погледнете в ДА.2:4 и вижте, че вярващите започнаха да говорят нови 
езици. Когато Божият Дух дойде от Отец и слезе върху тях, Той ги помаза и те 
имаха проявление на силата Му. Това преживяване е достъпно за всеки 
вярващ и е отговора на всеки проблем, защото хомота са разрушава поради 
помазанието, Което е “Бог в Плът”, т.е. Исус. По онова време Спасителят беше 
единственото проявление на “Бог в Плът”, защото беше помазан само  Той, но 
днес “Бог в Плът” може да е всеки вярващ, според това както Бог е обещал и 
тогава горко му на дявола! Ако ти си помазан със Святия Дух и със силата 
Му, ( не че ставаш Бог) но понеже Той е Бог и живее в теб, тогава ти си 
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проявлението на “Бог в Плът”! Има два вида вярващи, едните са помазани с 
Духа и говорят нови езици според както Той им дава, вършат делата на Исус, 
като разрушават дяволските хомоти върху хората поради помазанието, с 
което са помазани, а другите просто могат да поискат да станат като тях и да 
изявят Спасението реално на всеки, който ги приеме в името на Исус! 
Учителят казва, че тези, които приемат нас, приемат Него – “Бог в Плът”, а 
тези, които приемат Него, приемат Този, Който Го е изпратил – Отец! 
Чудесата и знаменията могат да бъдат реални в живота ти, защото те са 
проявлението на силата на Духа, която идва при помазването с Него – 
опитност, която се нарича Кръщение или Потапяне в Духа ( от гр. – баптизо ), 
белег, за което е говоренето на нови езици, според както Той ти дава 
способност. Защо е достъпно това за всеки вярващ? Защото Спасението не е 
нещо друго, а връщането ни в това положение, което Адам имаше и загуби при 
грехопадението – той пребъдваше в Славата на Бог, беше бог на земята – този, 
който има власт и я упражнява! Помазването със Святия Дух или потапянето 
в Него, е обличане с Помазаника и Неговото Помазание     ( Гал.2:20 ), т.е. в 
Божията Слава, както бе при Адам. 

         Добре е за нас да се насърчаваме в това, което имаме с вяра в Спасителя, 
но нека се върнем към личността Му, ала отново внимавайте, защото това, 
което е Той, което говореше и правеше е на разположение на вярващите, ако 
са облечени с Неговото помазание. Потвърждение на това виждаме в Гал.2:20: 

  “Защото вече не живеем ние, но Помазаника и Неговото помазание в нас”. 

В Лк.4:18, 19 и ДА. 10:38 ни се разкрива причината, поради която бе помазан 
Исус и следствието от това: 

         - Да проповядвам добрата новина на бедните! ( Коя новина би била добра 
за бедните? Естествено, че противоположната на тяхното състояние – вече не 
трябва да са бедни, защото Той е тук. Не искам да се чудите за каква бедност 
става въпрос. Исус не уточни, но съм сигурен, че говореше за бедност на всяко 
едно ниво – беден духом, финансово, здравословно, умствено и т.н. Новият 
Завет казва, че Той вършеше благодеяния, т.е. даваше милостиня на бедните, 
защото имаше. Иначе как би дал, ако няма? Бъдете спокойни Бог е 
мнооогомилостив и Неговото даване на Милост не е теоретично или 
неработещо. Милостта Му работи на всяко едно ниво, в зависимост от 
нуждата ти. Бог никога не е бил беден, Исус никога не е бил беден, защото ако 
нямаш, нищо не можеш да дадеш и не може да си щедър, дори и да искаш. 
Учителят каза на богатия младеж да даде милостиня на бедните, защото той 
имаше какво да даде. Прочетете внимателно Евангелията  - Той имаше 
касиер! – Защо? – защото имаше и налични, реални пари, с които служеше на 
хората, правеше благодеяния, така се казва! Там пише, че високопоставени 
хора му служеха, като продаваха имота си и го следваха, те си даваха парите в 
касата. По същия начин Исус искаше да привлече и богатия младеж, но той 
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отказа да го последва както другите, защото не разбираше, че парите му не са 
истинското богатство, което може да му бъде от реална полза.); 

          - Да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите!     
( Какво да прогласи? – че пленените от сатана, вързаните в неговите окови, 
болните, слепите нямя нужда повече да са пленени, вързани, болни и слепи, 
защото Той вече е тук – решението на всеки проблем! Помазаникът е 
вседостатъчен, защото поради Неговото Помазание – Божия Дух, се строшава 
всеки хомот. Самсон  е преобраз на Исус, когато Святия Дух бе върху него, той 
скъсваше с лекота всички въжета и окови, все едно, че бяха паяжина!); 

            - Да пусна на свобода угнетените! ( Хомотът държи угнетения, но 
поради Помазанието на Помазаника той се разрушава, това можем да го 
видим в многото записани случаи, в които Спасителя изцерява хиляди хора! 
Нима Той не желае днес хората да са здрави, нима се е променил? Не! Точно 
поради тази причина Спасителят помаза Църквата със Своето Помазание – 
Божия Дух, за да продължи делото Му, та дори и по-успешно, защото Той бе 
сам, а вярващите са много! Като казвам “да продължи делото Му”, нямам 
предвид “да Спасяват” и да плащат цената за греха много пъти, защото 
Учителят го направи веднъж за винаги, но да пуснат на свобода всеки, който е 
вързан от дявола и иска да бъде развързан, да продължат да съсипват делата 
на Врага!) 

            - Да проглася благоприятната Господна година! – ( Става въпрос за 
същото нещо, за юбилейната Господна година, в която Бог е заповядал да се 
опростят всички заеми на братята и да се пусне на свобода всеки, който се е 
продал в робство поради бедност.); 

            Забележете, че и четирте неща, за които казва Исус, че е изпратен, се 
отнасят за едно и също нещо, изразено под една или друга форма – да се 
направят хората свободни от всеки хомот – бедност, плен, слепота, гнет – без 
значение в коя област – физическата или духовната. Спасителят призовава 
всички вярващи да правят същото както Него, като казва: ”Идете и научете 
всичките народи на това, на което Аз научих вас, за да бъдат спасени, 
изцерени и освободени, защото Бог ги възлюби!” Гледайте на Исус и вижте 
Бог – Неговата любов и милост, как Той се смилява за хората и снабдява 
нуждите им на всяко едно ниво. Такава е и задачата на Църквата днес, която е 
тялото на Помазаника – да изявава Бог на света, така както Изкупителя го 
направи, не по-малко, но със същия пример! 

          Сега ми кажете кого Той осъди, би или наказа? А защо продължавате да 
мислите, че Бог го прави? Те не са ли Едно? Спасителят не говореше ли 
Божиите думи и не вършеше ли Неговите дела? Той казва: ”Каквото съм чул 
от Отец, това говоря и каквото съм видял от Него, това върша!”. Не Ги 
разграничавайте, защото Те са Едно! Като гледате на Исус, правете си изводи 
за Бог, Който не сте виждали. Спомнете си как Исус прости на блудницата, 
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която според закона трябваше да бъде убита с камъни – Той мрази греха, но 
обича хората! Ти правиш ли тази разлика? Когато беше тук на земята Исус 
прости греховете и изцери от болести всички, които идваха при Него с вяра, 
въпреки, че не бяха новородени и спасени. Теб ли, който си новороден от 
Святия Дух и си направен Правдата на Бог, чрез вяра, не иска да изцери? Та 
Той даде живота си за теб, по-голямо нещо ли е да те изцери? Бог не желае да 
съгрешаваш, прочети това в ІЙн.2:1, но ако съгрешиш, изповядай пред Него 
греха си, поискай прошка и Той е верен и праведен да ти прости, понеже 
проля кръвта Си, за да бъде заплатено за всеки твой грях! Няма грях, който 
Господ да не може да прости! Ако си намразил греха и си го изповядал, 
забрави за него, защото когато Бог прощава, не го помни повече, все едно, че 
никога не е бил. Прощаваш ли и ти така на тези, които грешат спрямо теб, 
забравяш ли го, все едно, че не е било? Искам да свалиш религиозните си 
очила и да видиш образа на твоя Небесен Баща ясен в лицето на Спасителя 
Помазаник – Исус Христос! Обичай Бог с цялото си сърце, с всичкия си ум и 
сили, тогава в теб естествено ще се роди омраза към греха и дявола, който е 
корена на всяко зло   ( Йн.10:10 ). Не се заблуждавайте, че Той може да се 
промени, защото е същия вчера, днес и завинаги, така казва Библията. На 
кого вярваш ти? Това, което виждаш, че е Исус в Евангелията, такъв е Бог – 
милост и любов! 

          Нека сега да напрвим една разграничителна линия, която да стои винаги 
в твоя ум, за да можеш да разпознаваш духовните проявления в живота си, 
кой прави нещата – Бог или дявола, кое е от Него и кое не е! Те не са двата 
полюса на една и съща батерия. В духовният свят не съществува постоянната 
борба между доброто и злото, в която побеждава ту Единия, ту другия. 
Библията е категорична – Исус, съответно Бог, победи дявола веднъж за 
винаги, парализира го, ограби силата и властта му, която той накара Адам 
чрез измама да му предаде. Господ ограби началствата и властите и овенча 
Църквата с придобитото, за Своя слава. Бог е съвършената любов, а дявола – 
съвършената омраза! Разликата е в това, че сатана вече не може да устои пред 
тези, които вярват в Господаря и упражняват легално Неговата власт, сила и 
авторитет. Не се страхувай от дявола! Неговото единствено оръжие е лъжата, 
побеждавай го чрез Божието Слово, което е Истината, съпротиви му се и го 
изгони в името на Исус. Бъди свободен, защото Спасителя дойде и разруши 
делата му, за да бъдеш свободен! Не чакай Той да изгони дявола и да изцерява 
болни. Спасителят казва: ”Вие гонете дявола, вие изцерявайте болни, вие 
възкресявайте мъртви, защото Аз отивам при Отец!”. Вярващите са помазани 
с Помазанието на Господ – Святия Божи Дух, Който е Бог, помазани са със 
Силата Му, която разрушава всеки хомот. Тя е на твое разположение, защо 
стоиш вързан? Събуди се за истината! Спри да мрънкаш и да се оплакваш! 
Бог е откъм теб! Той не те наказва  и ти не носиш последствията от греха си. В 
Ис.53:5 се казва, че гвоя грях и наказанието за него дойдоха върху Исус! 
Йн.10:10 е просто категоричен: 
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         “ Врагът ( дяволът, крадецът ) идва само да открадне, да заколи и да 
погуби. Аз дойдох, за да имате живот и да го имате изобилно.” 
 
         Какво липсва в твоя живот - здраве, успех, съпруг, съпруга, деца, пари, 
дрехи, храна или имот? Кой ги е откраднал? Прочетете този стих отново и 
отново, до като се вреже в духа ви, защото това са добрите новини, които Исус 
проповядваше – изобилен живот във всяка една област – вечен живот, 
изобилен мир, радост, любов, праведност, изобилни финансии за добър живот, 
здраве и т.н. Не обвинявай Бог за злото в живота си! Погледни ІТим.6:17-20 и 
виж причините поради, които Бог ти дава всичко изобилно: 

         
        - за да се наслаждаваме; 

        - за да богатеем с добри дела; 

        - за да бъдем щедри и съчуствителни; 

        - за да събираме добра основа за бъдещия живот; 

        - за да се хванем за истинския живот; 

        И  завършва със заповедта – да пазиш всичко, което ти е поверено! 
        Искам да премахнем и още една заблуда, дошла поради недобрия превод. 
Много християни са излъгани, че Бог ги изпитва, че ги наказва и ги подрязва 
с голямата лозарска ножица, но това било за добро. Къде го видяхте това в 
Евангелията? Единственото място от където е дошъл този грешен извод се 
намира в Евр.12:5-11. Така е защото християните не познават Бог. Намерете 
ми аналог на тези стихове в Евангелието и ще се съглася с вас. Но ако не 
можете, то вие се съгласете с мен, защото на гръцки се казва така: 

          “ Защото Господ обучава ( духовно, нравствено )този, когото люби; И 
наказва всеки син, който приема.” 

          Заместете тези думи и в следващите стихове и ще ви се отворят очите, 
защото няма награда спечелена без дисциплина и обучение. Вижте го това в 
Евангелието – апостолите следваха Учителя навсякъде, колко пъти не си 
доспиваха, колко пъти нямаха възможност и време да ядат поради 
множествата, за да им служат – това се нарича обучение и дисциплина! Ако 
вие някога сте били ученици, ще можете с увереност да кажете както в стих 
11: 

        “ Никое обучение не се вижда на времето си да е за радост, но е тежко, ала 
после принася правда като плод на мир за тези, които са се обучавали чрез 
него.” 
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         Гръцката дума “ Педиас “- παιδειασ (обучение, дисциплиниране, 
наказание, образоване), не се свързва с  ФИЗИЧЕСКО  НАСИЛИЕ !!!! 

         Бог не те мачка, не те бие и не те изкушава (Як.1:13), твоите перипетии, 
болести и житейски скърби не са изпитанията ти от Него. Изпитание от Бог е 
това, което е описано в ІПетр.4:12, 13. Тук не се говори за какво да е 
изпитание, а за “огнено”, което представлява “общение в страданията на 
Исус”. Вярваш ли на Библията? Тя е написана за Исус. В нея са всички 
пророчества за Спасителя, смяташ ли, че Той не ги изпълни? Той никога не е 
бил болен, защото се казва в Изх.23:25, че ако служиш на Бог, Той ще отмахне 
от теб всяка болест! На кого си мислите, че служеше Учителя? Той не дава 
болести, а ги изцерява. Исус никога не е бил беден, защото в Пр.15:6 се казва, 
че в “дома на праведния има голямо изобилие”. Първо – Той беше 
Единствения праведен човек на земята и всички писания за “праведния 
човек” се изпълниха в живота Му. Второ – Господ имаше дом ( къща ) и трето 
– в нея имаше не какво да е изобилие, а голяяяямо! Исус не ти дава бедност, а 
изобилен живот. Ти не умираш, защото Той иска да умреш, Неговата воля е да 
имаш дългоденствие и не благоволява в смъртта на праведния! Изкупителят 
обаче казва: ”Мене гониха и вас ще гонят, Мене мразиха и вас ще мразят”. 
Това е изпитанието, което може да дойде в твоя живот и сигурно е идвало, 
защото света и дявола ни мразят. Ала Господ победи и света и дявола, от 
какво се притесняваш, кой може да устои против теб? Познаваш ли силата на 
Помазаника и Неговото Помазание – Святия Дух? Той и Исус са Едно! Ако 
познаваш добре Спасителя от Евангелията, ти никога няма да си същия, няма 
да продължаваш да мисли пораженчести и да живееш някакъв живот 
мислейки, че така е угодно на Господ, но ще влезеш в пълнотата, която Той 
има за теб! Бъди уверен в съвършената любов на своя Бог, от Него идва всеки 
добър дар и Той не се променя. Изхвърли от живота си всеки лош дар в 
мощното име на Исус, защото Святия Дух, Който е Бог, е върху теб и те е 
помазал! Какво знаеш за Него? Прочети си внимателно Йн.14, 15, 16 гл. и виж  
какво Учителя казва за Духа. Святият Дух няма да изгонва демони, без ти да 
си им заповядал да се махнат в името на Исус. Той няма да изцерява без ти да 
полагаш ръце на болните и няма да премества планини, без ти да си им 
говорил. Можеш да кажеш: ” Да, ама Бог изцерява и без да полагаме ръце в 
нашата Църква!”, ти Него за какво го имаш, за лъжец ли? Във вашия случай 
го прави въпреки непокорството ви, защото обича хората и не иска да са 
болни. Не се гордейте с това, а се покорете и полагайте ръце, защото 
“непокорството е като греха на чародейството”! Ако бяхте Му се покорили 
под могъщата ръка своевременно, до сега щяхте да сте възвисени чрезмерно и 
в Църквата нямаше да сте 100-200 човека, а многократно повече! От друга 
страна може да ти е чудно, че говоря така, но Бог е зависим от теб, защото е 
върху теб и се движи чрез теб, за да се прославя чрез Църквата. Святият Дух е 
неограничен наистина, но волята на Бог е да се движи чрез Църквата и да се 
прославя чрез нея, за да види света, че Словото е вярно и да се спаси. 
Църквата е тялото на Помазаника, Когото Отец превъзвиси и прослави, 
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защото изпълни волята Му съвършено. Бог се движи чрез теб и мен, защото 
волята на Създателя е да се прославя чрез нас, понеже “Той избра глупавите 
на пръв поглед неща, за да засрами мъдрите според света, защото Божието 
немощно е по-силно от най-силните човешки способности и Божието глупаво е 
по-мъдро от най-голямата човешка мъдрост”. Неговата мъдрост казва: 
”Обичай всички хора, независимо какво говорят или првят, защото Исус 
проля кръвта Си и за тях ( любовта не е чувство, Бог не иска ти да имаш 
любовни чувства към всички, а дела, които показват любов според Неговото 
Слово – да снабдиш нуждите им на тяхното ниво, според това, от което се 
нуждаят), но мрази дявола, от когото идва всяко зло, защото той стои зад 
всеки грях и робство ( това също не е задължително да е чувство на омраза, а 
означава да разрушаваш делата му, както правеше Учителя, защото си 
помазан с Неговото Помазание – Святия Дух, Който е Бог, чрез което 
Помазание се разрушава всеки хомот). Прави винаги в живота си тази 
разлика и ще си духовно просветен с Божията мъдрост, за да воюваш с 
истинския враг, с правилните оръжия, по верния начин и на точното време и 
място. Твоята позиция в Помазаника не ти дава право и сила да воюваш 
срещу хора ( Еф.6:12 ), на това ниво Създателя не иска да се биеш, хората не са 
твоя враг. Това е против волята на Божия Дух, Който е тук, за да новоражда, а 
не да убива и да наказва. Нашата борба е срещу дявола и неговите началства, 
власти и силите на нечестието в духовния свят. Само на това ниво 
притежаваме съвършени и напълно достатъчни оръжия, за да победим. Това 
не означава да си блъскан и мачкан от света. Победата в духовния свят дава 
реално отражение в естествения и променя хора и обстоятелства, така както 
никое друго нещо. Победи в духовната битка в името на Исус и се наслади на 
плодовете от нея в материалното пространство. Разбрахте ли  Кой  Е Сина на 
Бог?  Нека обобщим. 

        Библията ни казва, че Святия Дух, макар че е Бог, не е Баща на Божия 
Логос, Който облече плът, защото и Той е Бог, а Бог няма Баща, няма начало и 
край! Тогава как казват някои, че девицата Мария беше Божията майка? Тя и 
Святият Дух станаха родители на тялото на Спасителя, но Неговата личност 
си остана – “Божествения Достоен за Споменаване”! Когато Божият Логос се 
въплати в тялото, което имаше за родители Святия Дух и девицата Мария, 
Той стана “малко по-долен от Бог” или “за малко време  по-долен от Бог”, 
влезе в ролята на Божия Син на земята. Преди това Те бяха равнопоставени. 
Когато Исус се роди, Той остана Едно с Бог като естество и личност, ала за 
малко време се бе покорил и се бе поставил под власта на Отец доброволно, за 
да спаси хората. По тази причина се нарече Спасител и можа да каже, че Бог е 
Негов Отец. Разбрахте ли? Трите личности на Триединния Бог са от вечни 
времена – несъздадени, без начало и край, нито Един от тях не е създал 
другите две, но са вечносъществуващи и непроменящи се. Божият Логос 
остави Своята Божествена позиция само един - единствен път, за да спаси 
хората, повече никога няма да го направи. Това беше началото на 
противоречието, което Той претърпя против Себе Си, заради хората. 
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Изкупителят ни показва какъв е Бог и как може и трябва да живее един човек 
с вяра в Бога и ни направи способни – върна ни в пълнотата на Божия образ и 
подобие!   

 

 

 

 
            

                    
 
 
 
 
 

                                      ІV.ГЛАВА 

 

 

                        “ ЗАЩО  СТАРИЯ  ЗАВЕТ “                      

       
           Предупредих ви, че непремено ще стигнем до противоречие в Словото, с 
което сега Бог ще трябва да се справи, но нека първо ви попитам нещо. 
Видяхме любовта на Бог, показана чрез Спасителя в Евангелията и разбрахме, 
че винаги е бил същия и никога не се е променял. Предполагам, че знаете 
наизуст Йн.3:16, но кажете ми – “Кога Бог толкова възлюби света, че реши да 
го спаси и си направи план за това”? Сложен ли е за вас този въпрос? 
Помислете, Той не се променя никога. Точно така, логичния отговор е: 
       -Още преди създанието на света! 

        Още преди да е създал каквото и да било, Бог имаше човека в мислите Си. 
Той бе решил да го създаде по Своя образ и подобие, да му даде власт над 
земята, която да упражнява със свободната си воля – да бъде Син, а не роб! 
Когато Създателят започна да твори, Той просто материализираше мислите и 
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идеите Си. Една от тях беше – “Ако човекът със своята свободна воля направи 
нещо извън волята Ми и съгреши, ще направя всичко възможно, за да го 
спася, понеже го възлюбих”! Можете ли да си представите такава любов? 
Колко мащабен Е Небесният ни Баща? Той имаше любов към човека, още 
преди да съществуше какъвто и да е материал за неговото сътворение. И няма 
как да е по друг начин, защото Бог е любов! След като Адам падна в грях, се 
вижда, че Твореца наистина бе решил предварително да го спаси, а не да го 
накаже. За съжаление този план не можеше да се изпълни веднага, но във 
времето и пространството, защото ситуацията бе твърде сложна и деликатна. 
Земята вече не Му принадлежеше. Той я направи, но даде цялата власт върху 
нея в ръцете на Адам. Те имаха прекрасни взаимоотношения на мир и любов и 
на човека му бе гласувано огромно доверие. Днес с Църквата Той е направил 
същото, защото чрез Помазаника ние сме върнати в същата позиция, в която 
стоеше Адам преди грехопадението. Когато дяволът излъга човека да не се 
покори на Божието Слово, той естесвено се изкачи в духовната йерархия, като 
се издигна над него. Така Злия получи властта над земята и Библията го 
нарече “княза на този свят”. Преди тази случка дяволът живееше в немилост, 
защото бе разжалван и изгонен от присъствието на Господаря, но след като 
стана владетел на земята, ние го виждаме в книгата на Йов, че отново се явява 
пред Великия като “един от князете”, т.е. имащите легална власт. Много по-
късно Исус му отне тази власт и сега той отново е в незавидно положение, но 
този път завинаги! Възниква следния въпрос – “Защо, след като Бог беше 
възлюбил вече човека и не реши да го накаже, а да го спаси, даде Стария Завет 
и неговите закони, поради които бяха убити и наказани много хора, понеже не 
бяха в състояние да го изпълнят”? Писанието има отговор на това, което 
изглежда на пръв поглед като противоречие. Да отворим духовните си очи и 
да видим пълната картина, която излиза извън физическите предели. От една 
страна имаме Един съвършен и Свят Бог, Който стоеше извън земята, защото 
тя повече не Му принадлежеше, от друга – духовномъртъв човек поставен под 
властта на сатана. Създателя обичаше Адам и имаше план за спасението му, 
но за момента не можеше да направи нищо повече. Той не би могъл да 
унищожи дявола просто така, защото заедно с него ще трябва да премахне и 
всичко, което му е подвластно, т.е. възлюбеното Си творение. Толкова 
необятна мъдрост имаше в Спасителния Му план, че врага дори не успя да 
разбере как се изпълни волята на Всемогъщия – и хората да бъдат изкупени и 
възстановени и сатана същевременно да бъде изхвърлен завинаги вън от 
Божието присъствие! Първо Бог трябваше легално да освободи творението Си 
от властта на Злия и да му върне ограбеното, като го направи според 
Собствените Си закони, които всеки трябва да спазва, включително и самия 
Той. В очите на дявола това изглеждаше непосилна задача. При падението си 
той изгуби духовното си просветление и помисли, че е хванал Твореца в 
капан. Допусна, че мечтата му, да бъде като Бог, се е сбъднала, но нещастника 
забрави, че си има работа с Извора на Мъдростта! Връзката между Създателя 
и творението беше прекъсната. Бог не можеше да контактува с човека на 
духовно ниво, защото той бе духовномъртъв. Договорните взаимоотношения 
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по между им бяха нарушени от едната страна и това предизвика духовна 
смърт. Ако Бог някога наруши Своя Завет с нас, поради вечните духовни 
закони, това теоретично може да предизвика и в Него духовна смърт. Той 
обаче никога не се променя и няма да отстъпи от Думите Си, дори да Му се 
наложи да преодолее естествените химични и физични закони, т.е. да направи 
чудо. Заветът, договорът между хората на земята и Небесния Баща трябваше 
да бъде възстановен по някакъв начин. Бог не би могъл да постъпи както 
дявола в Бит.3:4-6 и да си послужи с измама, но за да се обновят легално 
взаимоотношенията им отново, бе необходимо да намери някой, който 
доброволно да направи Завет със своя Създател. Узурпаторът все още 
виждаше Господаря само като страничен наблюдател. Бъдещият договор, 
разбира се, не би могъл да бъде свързан с властта върху земята, защото тя все 
още легално принадлежеше на врага. Този Завет  бе един  “малък”, ”почти 
незначителен”, ”смешен” контракт, който обещаваше, че Творецът ще 
изпълни всяко нещо, което някога е обещал или обещае за в бъдеще, за този, с 
когото влезе в правни взаимоотношения, както и за неговите наследници! 
През това време сатана бе толкова главозамаян от “победата” си, че не можа 
да проумее до последно, с какво непосилно за него бреме се бе натоварил, до 
като Исус не го направи за посмешище. Врагът изобщо не разбра как можа да 
стане възможно всичко това, просто изведнъж се намери безвластен и 
нищожен като червей и възкликна: ”О, о, о какво стана, как? А, а, а, ама този 
Син на Бога бил Самия Бог!”, и се удряше по глупавата глава. 

       Разберете, че на Бог не Му бе толкова лесно да намери такъв човек, с 
който да направи този договор. От всички хора по земята Той успя да открие 
само един – Аврам, който повярва в Него и това му се вмени за правда. На 
него Създателят даде обещанието, че ще му бъде Бог – Ел Шадай ( повече от 
достатъчен във всяко едно отношение, включително и за спасението му ) – 
Бит.17:7, за него и за потомството му завинаги. Чрез този договор се узакони 
всяко нещо, което Бог казваше като обещание и Той се задължаваше да го 
изпълни – от предсказанието дадено на Адам и Ева, че тяхното потомство ще 
смаже главата на змията ( Бит.3:15 ), до мястото където рече чрез Малахия, че 
е “време Пратеникът, Който ще изпълни закона, да дойде” (Мал.3:1). За 
доказателство Господ му промени името на Авраам – Баща на много народи, 
когато  той бе на деветдесет и девет години, а Сара – с десет години по-млада, 
бездетна и със замъртвяла утроба. При тази “невъзможна” ситуация Бог 
потвърди Завета Си и им даде да придобият чрез чудо Исак. Всемогъщият не 
нарушава обещаенията Си, но следва неотклонно плана за спасение. Когато 
сина на Исак стана много стар, поради глада и високопоставеността на Йосиф, 
потомците на Авраам слязоха да живеят в Египет. Преди много време, когато 
Исак бе млад, при същата ситуация на глад и суша той поиска да избяга в 
Египет, но Бог му забрани и го накара да посее в напуканата Ханаанска земя. 
Той Му се покори и в същата година пожъна стократно, защото не е възможно 
за Отец да наруши обещанията Си, понеже следваше изкупителния план! В 
Египет слязоха седемдесет човека, но за около четиристотин години станаха 
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близо два милиона. На всичко отгоре фараонът ги ползваше като роби, 
експлоатирайки ги извън силите им. Много пъти Израел излизаше извън 
Божията воля, но Той ги чакаше да се върнат към договора си с Него и 
веднага ги избавяше, защото не е възможно за Бог да наруши обещанията Си, 
но следваше Своя изкупителен план. Създателят взе Моисей, избави го от 
смъртта като бебе, отгледа го в двореца на най-големия враг на Заветните Си 
хора – фараона, и след това го употреби, за да ги изведе на свобода. Това не 
стана естествено, не се случи просто така, Господ направи Моисей бог над 
фараона и демонстрираше превъзходството Си над Египет. Накрая 
Египтяните доброволно си предадоха всичките златни съдове и Израел си 
отиде с цялото Египетско богатство, с чудеса и знамения, защото не е 
възможно за Бог да не изпълни обещанията Си, понеже следваше Своя 
изкупителен план. В полите на Синайската планина дойде времето да се 
направи друг договор, който да работи за наследниците на Авраам. По какво 
се различаваха Авраамовия Завет и този при Синайската Планина? Целта на 
Авраамовият Завет бе глобална, а на Синайския – локална. Какво означава 
това ли? На Авраам Бог обеща, че ще изпълни всяко изречено Свое слово и 
показа начина, по който хората ще придобият праведност – чрез вяра. 
Синайският Завет настани Божия закон на земята легално, чрез който да 
стане възможно заплащането на цената за изгубените от Адам власт и 
авторитет и да бъдат изкупени поробените от дявола хора, понеже е писано: 
”Живот за живот”. Ако искаш да купиш нещо, то е необходимо да заплатиш 
пълната цена, в противен случай няма да е законно. Точно така направи 
Господ – остави славата Си на небесата и даде живота си, за да могат чрез 
вяра хората да придобият праведност, за да бъдат възкресени духовно  
(Физическото възкресение е само следствие от духовното, без него то не е 
ценно ), за да им бъде върната властта и авторитета за земята и същевременно 
дявола – изхвърлен вън завинаги! Вижте, Синайският Завет беше неизгоден 
както за израелтяните, така и за Бог. За хората той бе непосилен за 
стопроцентово изпълнение, но пък от друга страна поради него умря и Исус, за 
да изкупи човечеството. Ала Господ нямаше друг избор, както и за нас друг 
път за спасение и Той не се подвоуми, но го направи, защото ни възлюби и 
следваше Своя план. Самите ценности и стандарти на Синайския Завет са 
тези на Божието царство, но в тях не може да се впише нищо грешно и 
прокълнато, какъвто бе човека по това време. Що се отнася до жертвената 
част от Закона, в нея всичко сочеше към Спасителя, разбира се символично. 
Това постановление “Живот за живот” оставаше единствения възможен начин 
да бъде спасен и изкупен човек. Господарят не желаеше да бъдат наказвани  и 
убивани възлюбените Му. Той не даде Синайския Завет с тази цел, но 
спомнете си, че нарушаването на Завет винаги предизвиква смърт – духовния 
Завет с Адам предизвика духовна смърт за него и наследниците му, а 
Синайския Завет – физическа смърт и отхвърляне, не че Бог отхвърляше 
хората, а те Него. Всевластният знаеше, че те няма да могат да го спазват и за 
да не се налага да умират хората, Той определи вместо тях да се жертват чисти 
животни, без недостатък. Единствено за неща, които израелтяните можеха да 
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спазят, бе заповядано да се убиват, защото се нарушаваше Завета не от 
невъзможност да се изпълни, а поради своеволие – изработване на идоли и 
кумири (фалшиви богове) и поклонение пред тях, прелюбодейство ( то също е 
нарушаване на Завет – брачния ), умишлено убийство в мирно време и 
докосване до Святите атрибути от нечист човек. Господ така направи 
Синайския Завет, че ако хората се придържаха към него и не правеха 
своеволни грехове, които се наказват със смърт, те щяха да бъдат издигнати и 
направени най-великия народ на земята! Пред тях никой нямаше да може да 
устои, щяха да са господари на земята, да са най-богатите и преуспявящи хора, 
защото за Бог не е възможно да не изпълни обещанията Си, понеже следваше 
изкупителния Си план! За голямо съжаление на Всевешния обаче, заветните 
Му хора не се възползваха от превъзходствата на този Завет, но опитаха само 
от лошите му страни, за които само трябваше да знаят теоретично. Така също 
не беше Божията воля и Адам да познава страната на злото, за него това не се 
явяваше като недостатък, а преимущество! Единствено някои от 
израелтяните се докоснаха до идеалните цели на Завета и живяха в реалните 
му плодове – богатство, здраве и живот (дългоденствие). За наша най-голяма 
радост непокорството на Израел не попречи на Господ да изпълни 
спасителния Си план и да ни изкупи. Сега, нека всичко, което казахме до тук, 
да го облечем във факти от Писанието. Да отидем в Гал.3, тук ще ви представя 
моя ревизия на главата. Вземете Библиите си и сравнете нещата, за да сме 
коректни и точни един спрямо друг. Помнете, че в Павловото послание не е 
имало главни букви, разделяне на стихове и глави, препинателни знаци и 
допълнения на преводача! 

       “ О, безумни (глупави, несмислени) галатяни, кой ви омая (омагьоса, 
хипнотизира), вас, пред чиито очи Спасителя Помазаник е бил ясно очертан 
разпънат? Това само желая да науча от вас – чрез дела от закона ли получихте 
Духа или чрез вяра в Посланието? Толкова ли сте неразумни (глупави), че 
като започнахте в Духа, сега се усъвършенствате в плът? Напусто ли толкова 
страдахте? Ако е наистина, то е напусто! Всъщност Този, Който ви дава Духа и 
върши чудеса между вас, поради дела от закона ли ( го прави ) или поради 
вяра в Посланието – как Авраам повярва в Бога и му се вмени за правда?  
(Ако е така ), тогава познайте, че тези, които (практикуват, упражняват) вяра, 
те са деца на Авраам и Писанието ( което донесе посланието ) като предвиди, 
че Бог поради вяра ще оправдае езичниците, изяви предварително 
Евангелието (добрите новини) на Авраам: ”В тебе ще се благославят всички 
народи”. Така че тези, които (практикуват, упражнявят) вяра, да се 
благославят заедно с вярващия Авраам. Защото всички, които (уповават, се 
облягат) на дела от закона, са под проклятие, понеже е писано: ”Проклет 
всеки, който не постоянства да изпълнява всичко писано в книгата на 
закона”. А че никой не се оправдава пред Бога чрез закона е явно – 
“Праведният ще живее чрез вяра”, а закона не работи (не действа) чрез вяра, 
но казва :”Който върши това (което заповядва закона) – ще живее чрез него”. 
Помазаникът ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас, 
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защото е писано: ”Проклет всеки, който виси на дърво”, така че 
благословението на Авраам да дойде чрез Помазания Спасител на езичниците, 
за да приемат обещания Святи Дух чрез вяра. Братя, по човешки говоря, едно 
завещание, дори ако е само човешко, веднъж потвърди ли се, не се разваля, 
нито към него се прибавя нещо от някого. А обещанията се изрекоха на 
Авраам и на неговия потомък. Не казва:”на потомците”, като за мнозина, но 
като за един: ”И на твоя потомък”, Който е Помазаника. И това казвам, че 
Завет предварително потвърден от Бога, не може да бъде развален от закона, 
станал четиристотин и тридесет години по-късно, така че да се унищожи 
обещанието. Защото ако наследството е посредством закона, не е вече 
обещание, а Бог го подари на Авраам чрез обещание. Тогава защо (се даде) 
закона? Прибави се поради престъпленията, до като дойде Потомъка, на 
Когото беше дадено обещанието, прогласено от ангели, чрез един ходатай. Но 
ходатаят не (ходатайства) за един, а Бог е Един. Тогава законът противен ли е 
на Божиите обещания? Да не бъде! Защото ако беше даден закон, който да 
може да оживотвори, то наистина правдата щеше да е от закона. Но Писанието 
затвори всички под грях, та обещанието посредством вяра в Спасителя 
Помазаник, да се даде на тези, които вярват. А преди да дойде вярата, ние 
бяхме под стражата на закона, затворени до (времето) на вярата, която имаше 
да се открие. Така законът стана за нас детеводител при Помазаника, за да се 
оправдаем чрез вяра. Но след идването на вярата, не сме вече под детеводител, 
защото всички сте деца на Бога чрез Спасителя Помазаник. Понеже всички 
вие, които сте се потопили в Помазаника, с Помазаника сте се облекли. Няма 
юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито женски, 
защото вие всички сте едно в Помазания Спасител. Ако принадлежите на 
Помазаника, то сте  потомство  на Авраам, наследници по обещание.” 

        Уникална глава, обичам тази глава! Тя ме поставя на място и ме изпълва 
с радост. Показва ни, че благодатта беше план на Бог за нашето спасение. 
Обещанието, което Той даде на Авраам, се узакони чрез смъртта на Потомъка 
(Помазаника) и стана наше чрез вяра в Спасителя! Последният стих казва, че 
ако ти вярваш в Исус, си потомък на Авраам и си наследник на благодатта, на 
спасението чрез вяра. За съжаление потомците на Авраам по плът не разбраха, 
че правдата не се придобива чрез дела по закона. Като се мъчеха да придобият 
правда чрез дела по закона, те падаха под проклятие, осъждение и наказание, 
защото не бяха в състояние да го изпълнят на сто процента. Слава на Бог, че 
Помазаника ни изкупи от проклетията на закона, като понесе нашите грехове 
и проклятие на кръста – Праведния за неправедните, Благословения за 
проклетите. Ако отидем в книгата Втор.28 гл. и прочетем какви бяха 
проклятията, можем да ги обобщим в три групи – бедност, болест и смърт. 
Помазаникът ни изкупи от тези неща, за да не сме бедни, болни и умиращи, но 
да имаме богатство, здраве и вечен живот. Той не изработи това само за 
небесата, но то действа реално тук и сега. Ние сме новородени чрез вяра и 
имаме вечен живот, чрез вяра сме изцерени с раните на Исус и имаме 
съвършено здраве, редно е да следва, закономерно е да следва – богатство, сега 
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и тук! Спомнете си, че Отец изпрати Спасителя да проповядва тези неща и да 
ги направи достъпни и реални за нас. Той изпълни съвършено Божията воля! 
Погледнете стих 17, там пише, че Новия Завет се даде преди Стария! Знаехте 
ли го това? Прекрасно е , нали? Сега можете да бъдете уверени в любовта на 
Бог, да видите, че Неговата велика цел бе да спаси хората по благодат, чрез 
вяра, а не чрез дела по закона. Това освобождава ли ви? Чрез Авраам Бог ни 
обеща на всички, че ще бъдем спасени посредством вяра, но Той му каза и още 
нещо – Бит15:1 – “... наградата ти е твърде голяма!”. За каква награда 
говореше? Пр.22:4 дава пълен отговор на този въпрос – “Наградата на 
смирението, на страха от Бога е богатство, слава и живот.”. Това обещание 
става наше поради Помазаника, то работи тук и сега. Това е същината на 
благодатта, незаслуженото благоволение, подаръка за нас от Небесния ни 
Баща – вечен живот, тук и сега; славата на Бог, тук и сега (Библията казва, че 
ние живеем сега в небесни места и стоим на Божия трон чрез Помазаника); и 
богатство – тук и сега! Погледнете Авраам, той беше доста богат, Исак и Яков 
– неговото потомство – също! Какво да кажем за Йосиф – стана управител на 
цял Египет. Ами Давид, не беше ли смирен и нямаше ли страх от Бога, а не 
стана ли цар и нямаше ли цялото богатство на Израел? По времето на 
Соломон среброто се считаше за нищо и се изхвърляше и натрупваше на 
купове извън градските стени. Дали хората не бяха богати? А Данаил – 
въпреки, че беше роб, царят не го ли постави за управител, не беше ли богат? 
Всички тези хора не успяха да влязат в съвършенството на Завета, защото 
нито бяха новородени, нито имаха вечен живот. Поради тази причина Исус 
каза, че най-малкия в Божието Царство е по-голям от най-големия пророк – 
Йоан Кръстител! Ние, които живеем в пълнотата на Завета поради вярата си в 
Помазаника, как не ще да имаме на разположение и земните блага, които Бог 
ни дава, за да потвърди и утвърди Завета Си на земята. Всевишният потвърди 
още по времето на Авраам, че спасението, придобиването на правда става чрез 
вяра. Той и всички след него, до идването на Помазаника, се спасяваха чрез 
вяра в идващия Спасител, а ние днес се спасяваме чрез вяра в Този, Който 
дойде, умря и възкръсна! Възниква въпроса: ”Добре, след като всичко е 
толкова лесно и достъпно, защо се даде закона? Стиховете в Гал.3гл. ни дават 
обяснение: 
          - Поради съществуването на греха, за да се определи кое е грях; 
          -   За да разберат хората, че са грешни и да дойдат с вяра при Бога, Който 
бе обещал да изпрати Спасителя, за да се спасят и оправдаят чрез вярята си; 
          -   За да може Спасителят да дойде легално на земята и да спаси хората, 
като плати цената изискана от закона – “Живот за живот”; 
          Стих 19 – Законът изяви стандартите на Божието Царство, показа какво 
е грях, обяви, че Бог мрази греха и го определи като нечестие, за да се знае от 
хората. Той не беше даден, за да унищожи обещанието, което Бог даде на 
Авраам и не го унищожи, дори не му се противопоставя, защото нямат 
пресечна точка, целите им са съвсем различни. Законът изявава греха, а 
обещанието оправдава чрез вяра в Помазаника. Законът осъжда греха и 
пледира за наказание, а обещанието оправдава виновника и пледира за 



 

 

 

34

помилване поради вярата в Спасителя. След като Новият Завет бе потвърден 
чрез смъртта и възкресението на Исус, закона няма сила да осъди и накаже 
вярващите, защото поради пролятата кръв на Праведника, Отец не вменявя 
грях. Той е простил греховете на вярващите, забравил ги е и не ги помни, а 
там където няма грях – няма осъждение и наказание! Ако вярваш в това, 
което Той направи за теб и Си Го направил Господар над живота си, защо 
продължаваш да си мислиш, че си грешник? По този начин ти обиждаш 
Господ, казваш Му, че не си е свършил добре работата, това не се нарича 
покорство и смирение. Нека днес да премахнем идеята, че вярващия е спасен 
грешник. Той е бивш грешник! След своето повярване Бог лично и завинаги 
го е оправдал, заличил е досието му на грешник в небесата, все едно, че никога 
не е бил такъв и го е издигнал на едно ниво с Праведника! Всеки, които вярва 
в изкуплението на кръста е ново създание, отделен от греха, свят и праведен 
чрез Помазаника, защото “Той стана за нас мъдрост от Бога, правда, 
освещение и изкупление “– ІКор.1:30. Не казвам, че твоето поведение е 
станало съвършено, но че Отец е променил отношението ти към греха – в 
Пс.97:10 се казва, че “Вие, които любите Господа, мразите злото!”. Любиш ли 
Господа? Ако е така, тогава ти мразиш греха. Исус каза, че не е възможно да 
служиш на двама господари едновременно, защото единия ще обикнеш, а 
другия ще намразиш. Среден път няма – ако обичаш греха, ти мразиш Бог, 
иначе лъжеш себе си. Щом мразиш греха ти не желаеш да му се покоряваш, но 
ако съгрешиш, отново покажи омраза към греха, а не към себе си – изповядай 
го пред Спасителя и Той ще те чуе, ще види сърцето ти. Поискай прошка и ще 
ти се прости, защото Той не може да се отрече от Себе Си. След това забрави за 
този грях, все едно че никога не си го правил. Понеже Бог го е забравил и ти 
трябва да правиш като Него! Ти имаш силата чрез Помазанието в теб – 
Святия Дух, да владееш над греха. Там където греха не е цар, дявола също не 
владее. Болестите, които дойдоха поради греха, нямат вече легално право да 
останат, бедността няма право да владее, отчаянието, депресията, тормоза, 
омразата и безразличието също нямат право да остават. Ти си неподвластен 
на тези неща, защото Исус стана проклятие заради теб, за да дойдат върху ти 
обещанията, които Бог даде на Авраам и да бъдеш изкупен от проклятието на 
закона. Само чрез Него ти си достоен да приемеш обещанията и те да работят 
реално в живота ти. Помазанието ти – Святия Дух  е Този, поради Който се 
разрушава хомота ти. Бог не обеща на Авраам да бъде роб на нещо, Исус – 
Птомъка, не бе роб на нищо и на никой, Той ходи свободен поради 
Помазанието  Си – Святия Дух, но не се задоволи само с това. Тръгна и 
започна да проповядва истината за Себе Си на хората, че е помазан от Отец, за 
да ги пусне на свобода и тези, които Го повярваха се освободиха. Нито един по 
онова време, който повярва в личноста на Спасителя, не остана вързан или 
болен. Защо сега това да е различно? Променил ли се е Бог, променила ли се е 
волята Му ( Сина изпълняваше волята Му ), променил ли се е Святия Дух, 
поради Който тогава ставаха чудесата? НЕ! Тогава защо седиш болен, беден, 
депресиран, отчаян и незадоволен? Ти си вярващ, ти си правдата на Бог, в теб 
е Святия Дух – Помазанието. Престани да си мислиш, че Бог иска да те научи 
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на нещо чрез твоята болест, това е лъжа! Той изпрати Духа Си, за да те учи и 
да те води на всяка истина, а не болестите. Ако беше обратното Създателя 
нямаше да те изпълни с Божия Дух. Не отнемай славата от Духа и не я отдавай 
на болестите и дявола. Повярвай на своя Небесен Баща, приеми с вяра своето 
освобождение и изцерение така, както си приел спасението и прощаването на 
греховете си, защото принципа е един и същ. Господ няма да те излъже, Той не 
е  за подиграване, това, което е обещал, то работи! Словото Му е живо и 
деятелно – действащо, работещо – То е пратено, за да ти покаже истината, 
която ще те направи свободен (изцерен, приповдигнат). След като го получиш, 
отиди и кажи на хората същото слово, върши делата на Спасителя и им 
покажи, че Той е Същия и Словото Му  работи. Речи им, че повече няма нужда 
да са бедни, болни, депресирани и умиращи, защото Исус стана на кръста 
болен, изоставен, гол, бос и умря, а след три дни възкръсна, за да не са те в 
това си окаяно състояние. Говорим им, че и ти си помазан от Него със същото 
Помазание – Святия Дух, че си кръстен (потопен) в Него, за да ги пуснеш на 
свобода. Библията ни казва, че”който повярва със сърцето си, че Бог възкреси 
Исус от мъртвите и Го изповяда с устата си за свой Господ, ще се спаси” – 
“Римл.10:9. Превода на гръцката дума тук за “спаси” означава  също – 
“изцери и освободи”, точно както ставаше по времето, когато Спасителя 
ходеше по земята – всеки, който повярваше, се спасяваше, изцеряваше и 
освобождаваше. Днес Господ продължава да ходи по земята посредством тези, 
в които е Неговия Дух и са помазани с Него, за да прави същото, което 
правеше тогава, понеже това е Божията воля. Разликата е в това, че тогава 
Той беше Един, а сего ние сме много и по тази причина можем да извършим и 
повече неща от Него. Но ти може би си казваш: ”Да, ама Той е Син на Бога!”. 
Добре, но също така е писано, че Той стана първия Син на Бог роден от 
мъртвите. Това означава, че има и второродени и третородени и т.н. Ние 
вярващите сме синове на Бог, не защото ставаме Богове, а защото сме в Сина 
Му – Помазаника и Той е в нас. Ние сме Едно с Него, за да правим това, което 
Той правеше преди да Го разпънат. Осъзнал ли си, че преди Исус да си свали 
доброволно духовната защита – щита на вярата, никой не беше Го докосвал 
дори с пръст, за да го повреди? Религиозните хора искаха, но не успяваха. Той 
винаги оставаше като мазно въже в ръцете им – изплъзваше им се. 
Помазанието, с което бе Помазан, го защитаваше на сто процента. Преди Сам 
да реши да отпусне гарда Си, за да се покори на Баща Си и да отиде на кръста, 
никой не успя да Му навреди! Ти можеш да правиш тези неща като Него –
Йн.14:12, защото си ХРИСТИЯНИН – Помазан както Него, стига да си го 
осъзнал и повярвал. Няма нищо невъзможно за този, който вярва! Прави като 
Спасителя, но не отивай на кръста, защото ти не си определен да плащаш тази 
цена, Той я плати веднъж за винаги! Бог те е определил да страдаш за 
Евангелието, както Господ страда преди да се предаде на разпятие – често не 
Му оставаше време да спи и да яде, защото служеше на хората в нужда, 
молеше се понякога по цяла нощ, защото поради народа не Му оставаше друго 
време. Прави това и страдай както Него, но не отивай на кръста, а дръж 
твърдо щита на вярата си, който ще угаси ВСЯКА огнена стрела на 
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нечестивия. Ако се повдигне гонение, смъмри дявола, който е неговия корен и 
се моли за неприятелите си. Тогава ще видиш, че поради Помазанието – 
Святия Дух, с Когото си помазан, ще си достатъчно хлъзгав, за да се 
изплъзнеш от ръцете на гонителите си. Дори може и някои от тях да се спасят, 
а дявола ще побегне като куче с подвита опашка. Писано е: ”Покорявайте се 
на Бога, но съпротивете се на дявола и той ще побегне”. Ако Словото Му е 
вярно, Ако Му вярваш, ще видиш славата, поради която никой не можеше да 
влезне и да служи в храма. Същата, поради която тези, които дойдоха да 
хванат Господ, паднаха на земята, когато Той каза:”АЗ СЪМ!”. Библията 
казва, че който повярва, че Исус беше Помазан, ще му се простят греховете и 
няма да отиде на съд, но също така казва, че който повярва, че е Помазан като 
Него (християнин), ще се изцери, освободи и ще му се разрушат хомотите, 
поради Помазанието – Святия Дух (Ис.10:27). Повярвай това и света около теб 
ще   стане различен поради Помазанието ти! 
        Нека се върнем към целта на закона. Казахме последно, че закона бе 
единствения легален начин за идването на Помазаника на земята и за 
осъществяването на спасителния план. Дали това е така? Най-простият 
отговор е, че ако не беше така, нямаше да има нужда от закона. Ако 
обещанието, което се даде на Авраам четиристотин и тридесет години преди 
идването на Закона стигаше, за да дойде Спасителя и да изкупи хората, то Той 
щеше да го направи още при Адам и Ева, защото още на тях Бог обеща, че 
“потомството на жената ще смаже главата на змията”. Обаче нека оставим за 
момент тези разсъждения и да видим какво казва Словото. Знаем, че Бог е 
Свят и Праведен, Справедлив и Непорочен, че не прави нищо нелегално и 
незаконно. Ако беше изпратил Спасителя още при Адам и Ева и Той се родеше 
от някоя тяхна дъщеря – девица, това щеше да е незаконно, а Господарят не 
може да върши грях. Не казвам “не иска”, а НЕ  МОЖЕ! От Бит.1:28 се вижда, 
че Отец  предава властта за земята на Адам, след това не си я взе обратно. 
Първият човек имаше ранг на княз за земята, но когато се покори под думите 
на дявола, в Лк.4:6 се казва, че му предаде властта си и така сатана стана неин 
княз. Така го  нарече Исус в Йн.12:31 – “... сега княза на този свят (дявола), ще 
бъде изхвърлен вън!”. След това Спасителят го ограби – влезе в къщата на 
силния, защото бе по-силен, върза го и му взе властта. За това Словото Го 
нарича “Последния Адам”, понеже си върна това, което “Първия Адам” 
изгуби. Но преди този момент земята легално си принадлежеше на врага. Бог 
“стоеше извън играта”, така си мислеше дявола, ала Той намери един отворен 
за вярата човек на име Аврам и съвсем легално направи “едно договорче” с 
него, което важеше и за потомците му. Как стана това? Аврам не беше ли 
подвластен на сатана, как Бог пренебрегна този факт, не съгреши ли спрямо 
Собствените Си закони? НЕ! Кое е онова нещо, което побеждава света и 
дявола днес? Същото, както и тогава – ВЯРАТА! Когато Аврам повярва в 
Бога, това му се вмени за правда и го измъкна от дяволската власт. 
Праведният не е подвластен на Злия! Така, посредством своята вяра Авраам 
стана единствения свободен човек на земята по своето време, който 
доброволно сключи договор  със Създателя, в който ясно се казва, че Той ще 
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му бъде Бог, на него и на потомството му, т.е. то няма да принадлежи на 
дявола и да му е подвластно, въпреки че живее на земята. Разбирате ли? 
Човекът си е от земята и си има легално право да остане в нея, дори и тя да не 
му принадлежи. Един освободен роб става гражданин на страната си, дори и да 
не притежава земя, а да живее под наем. Вярата на Авраам го направи 
свободен и го защитаваше успешно от дяволска намеса в живота му. Сатана 
умаловажи този факт, не му обърна голямо внимание. ”Все пак – си мислеше 
той – един свободен човек не е в състояние да промени нещата”! Когато обаче 
потомците на Великия завет станаха огромно множество живеещо в пределите 
на Египет, той се усети, че нещата не са съвсем наред и се опита да ги зароби. 
Направи го нелегално, без да има право и успя да ги излъже да му служат 
известно време. Те обаче не му принадлежаха и Бог се наложи да се намеси, 
защото имаше легално действащ договор с потомците на Авраам. Изведе 
Израел от това робство триумфално, показвайки Своята ненадмината мощ, 
понеже имаше право. Беше назрял момента да се направи още една 
съществена стъпка към осъществяването на Спасителния план. Той направи 
със Своя народ още един договор – “Договор в договора” – обвърза ги със 
закон, който казва, че всяко мъжко от първородните, Му принадлежи по-
специално от останалите. То трябва или да се откупи или да се пренесе в 
жертва. Всеки първороден човешки син също принадлежеше на Господ по 
силата на този закон и трябваше да се откупва, като вместо неговата кръв се 
принасяше в жертва агне, гълъб или гургулица. От друга страна пък, за всеки 
грях се проливаше кръвта на агнета, козли или телета – без недостатък, 
защото, както казахме и преди, беззаконието е нарушаване на Завета, което 
неминуемо предизвиква смърт. Бог въведе заместителната смърт, понеже не 
желаеше да се убиват хората, като по този начин показа и как ще се изпълни 
спасителния план, в който ще се даде последната и вседостатъчната жертва на 
Помазаника - великата заместителна смърт. Със сключвато на този Завет 
всичко си дойде на мястото и Спасението можеше да се осъществи, то стоеше 
на прага. Защо обаче толкова се проточи във времето? Във всеки случай 
причината не беше в Господ, но непокорството на заветните хора 
възпрепятства скорошното изпълнение. Сатана предусети, че пъзела не се 
подрежда в негова полза и работеше усилено, за да спре развитието на 
последната фаза. Бунтуваше Израел срещу Бог, духа на непокорство 
изпълваше сърцата им и те съгрешаваха, като отблъскваха протегната 
десница за Спасение.  Ако това не беше проблема, какво друго? Отец следваше 
неотклонно пътя на великата Си любов към човечеството, стъпка по стъпка 
правеше всичко необходимо за съвършеното изпълнение на изкуплението. 
Никога не си е помислял да се откаже или да отстъпи, нищо не би могло да го 
отклони от целта дори за част от секундата. Той просто чакаше времето да 
настъпи и имаше огромно дълготърпение. За стотици години търсене не успя 
да намери благочестив човек (жена), който да Му се покори, да Го следва и да 
живее според Завета с надежда в сърцето, че дадените обещания на Авраам ще 
се изпълнят. От къде знам това ли? Договорът на Бог никога не е работел за 
непокорните, Той никога не е насилвал някого да вярва, така е и днес, но това 
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удължи агонията на човешкото робство. Забелязали ли сте какво казва Мария 
на ангела в Лк.1:38: ”...ето, слугиня съм на Господ, нека ми бъде според това, 
което си казал”. Писанието нарича това дело СМИРЕНИЕ  И  ПОКОРСТВО! 
Тези две неща отварят вратата на Завета и го задвижват, карат го да работи. 
Обещано е, че който се смири под могъщата ръка на Създателя, ще бъде 
въздигнат от Него. На света нямаше такъв човек като Мария, който да е 
удостоен с такава чест по онова време – да стане партньор на Бог в 
Спасителния план, вратата за идването на Спасителя, майката от, чиято 
утроба излезе “благословения плод”. При нейната бременност нямаше рискове 
от аборт или от смърт. Тя не роди преждевременно, дори не го направи в 
клиника по акушерство и геникология, без екип от професори и специалисти, 
защото нямаше нужда от тях. Бременноста и не беше рискова, детето излезе 
без усложнения, без разкъсвания и излишно кръвотечение, всичко протече 
перфектно, защото Завета работеше за нея, поради покорството и вярата и. Ти 
партньорка ли си на Господ в Спасителния Му план, заветна жена ли си, 
новородена ли си, дете на Всевишния ли си? Твоята бременност може да не е 
трудна и рискова, а раждането да е леко и безпроблемно, ако вярваш и се 
покоряваш на Завета на Помазаника! Мария не стана майка на Бог, а майка 
на тялото, което Той облече, когато дойде на земята – “Спасителя, Когото 
Отец помаза със Святия Дух и със сила, Който ходеше и правеше благодеяния 
и изцеряваше всички угнетявани от дявола”. Вярвам това, защото познавам 
сърцето Му. Ако Мария не бе повярвала, ако беше отказала, щеше да върже 
ръцете на Създателя за може би още стотици години. Също така ако и Авраам 
не се бе покорил на Бог и не бе повярвал, щеше да забави във времето 
изпълнението на Спасителния план. Неверието и непокорството винаги 
връзват ръцете на Отец. В частност могат да осуетят плана на Всевишния за 
живота на даден човек. В глобални мащаби обаче това се отнася само за 
определено време, защото Той постоянно търси покорни хора и никога не се 
отказва. Днес всеки човек би могъл да бъде спасен, изцерен и освободен, да 
живее във волята на Създателя – такава, каквато е на небесата – снабдяване 
на всяка нужда изобилно, според Неговото богатство в Слава, все едно, че вече 
е там. Господарят е зависим от теб, но ако ти не искаш да участваш, Той ще си 
намери друг, който ще Му се покори! 

      Бог и Авраам сключиха договор, контракт на ВЯРАТА и Той му обеща, че 
човека ще става праведен единствено чрез вяра, а праведния от тук нататък 
ще живее чрез вярата си! С първородния му син Исак, Създателят показа 
недвусмислено как ще бъдат изкупени хората – като се принесе в жертва 
първородния Син на една от двете страни по договора, но се разбра, че това не 
бе Аврам. Как? Като го накара да върже детето си на жертвеника и да го 
заколи. Човекът на вярата се покори! Не си мислете, че му бе лесно. Толкова 
много години стоя бездетен и накрая, когато придоби чрез чудо син, трябваше 
да го убие в знак на покорство. Малко преди Авраам да забие ножа в сърцето 
на Исак, ангел небесен се яви и му каза да не го прави, но да принесе в жертва 
овена, който стоеше в близките храсти с оплетени в тях рога. Това беше 
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единствения начин Бог да покаже на духовномъртвия човек истината и той да 
може да я разбере. Чрез този пример Авраам имаше нагледен предмет на 
своята вяра, който да не забравя. Само новороденият има силата да вярва, без 
да се нуждае от видима причина за своята вяра. Бащата на вярата разбра 
правилно своя Бог, Който му казваше – “Така ще изкупя греховете на хората 
чрез Моя Син, но до като дойде това време, за всеки грях проливайте кръвта 
на телци, овни и козли, за да си напомняте предмета на своята вяра и той да е 
постоянно пред очите ви. Това ще бъде израз на вашата вяра и надежда за 
идването на Съвършеното!”. Всички жертви, принасяни пред скинията и пред 
храма по-късно, сочеха към идващия Спасител и трябваше да са израз на това 
очакване, а не само безсмислен религиозен ритуал. 
      Божият план вече бе готов да влезе в последната си фаза и дявола не успя 
да го схване. Може би се досещаше за някой неща, но не можа да сглоби 
пъзела, до като не се намери победен и “изхвърлен като прахта на улицата”. 
Отец намери покорна девица, потомка на Завета с Авраам и заветна жена, 
живееща под закона, поради който Спасителя можеше да дойде легално. Тя 
зачена от Святия Дух и роди Този, Който бе Първия и Единствения роден от 
жена Син на Бог. По закон Той Му принадлежеше, можеше да го използва за 
спасението на света и поради този факт стана възможно да се даде вечната, 
съвършената и вседостатъчна жертва, която изпълни изискването – “живот за 
живот”! Днес всеки може да бъде спасен, стига да повярва на Спасителната 
новина и да сключи Договор с Бог, като стане наследник на Авраам чрез вяра 
и така да получи Неговото обещание – Святия Дух (Гал.3:14), Помазанието на 
Помазаника, Което е съвършения дар на Завета. Всичко става по благодат, без 
заслуги, чрез вяра, съвършено и без недостатък, достъпно за всеки, който 
осъзнава собствената си недостатъчност, за да не застане пред Създателя и да 
рече: ”Дай ми, защото сам съм го заслужил!”. Сатана загуби завинаги!!! Сега, 
когато чрез Исус всеки може да се изправи и да поиска Бог да го спаси от 
властта на лукавия, без каквито и да било заслуги от негова страна, времето 
върви към своя край, отстъпвайки място на вечността. Когато се изпълнят 
времената, които Бог е положил в Собствената Си власт, Исус ще дойде и ще 
грабне Църквата. За  известно време на дявола няма да има кой да му пречи и 
той неправомерно ще обяви земята за свое царство, но това е смешен и наивен 
ход. Този период се нарича от Библията “Голямата скръб”, през която ще се 
спасят хиляди хора, предавайки живота си на Исус. Това време ще е 
последната възможност за човечесвото на земята да направи своя избор за 
вечността, последния влак и много хора ще успеят да го хванат. Така ще 
завърши спасителния план на Бог, Който окончателно ще заживее в мир и 
хармония с възлюбените Си синове и дъщери! 

       Надявам се вече да сте разбрали защо човечеството трябваше да премине 
през периода на Стария завет, който всъщност се оказа по-нов от Новия Завет, 
че сърцето на Бог не беше в това да наказва и да убива нито един човек, но 
друг път за спасение нямаше! Познайте Бог и вижте, че винаги е бил добър и 
го поканете да царува във вас, приемете с вяра всяко Негово обещание в 
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Завета, влезте в “обещаната земя” и чрез Помазанието върху Вас – Святия 
Дух, я завладейте, като разрушите всяка крепост по пътя си! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        V. ГЛАВА 

 

                     “СЛУЖЕНИЕТО  НА  АНГЕЛИТЕ” 

 
        Не знам за вас, но за мен въпреки всичко казано до тук, още остава едно 
противоречие, на което Бог ще трябва да ни даде отговор. Защо образа на Бог 
в Новия Завет, представен в лицето на Спасителя Помазаник – Исус Христос, 
по нищо не прилича на този, който Стария Завет ни представя? 

        Всъщност това беше великото противоречие на моя живот! Когато 
разбрах, че мога да познавам Бог като гледам на Спасителя в Евангелията, аз 
приех всичко с голяма радост. Повярвах и продължавам да вярвам, че там е 
представена пълнотата на Божията воля и характер, а не само една част. 
Някои казват:”Там виждаме Бог като Спасител, но Той още е и Справедлив 
Съдия – виж това в Стария Завет!”. 

        В тази глава ще ви покажа, че това разбиране е недостатъчно и безсилно 
да се справи с противоречието. Ще ви открия това, което Бог ми отговори, 
като ме водеше из Словото Си. За Него бе проява на справедливост да отсъди 
като вечен Съдия, че всяка правда се придобива посредством вяра в жертвата 
на Исус, Който плати цената и задоволи Небесното съдилище! Ако мислиш, че 
не е така, питай Господ, Той е отговорен за теб и ще ти го открие. 
          Когато приех образа на Бог, който Новия Завет ни показва и се върнах 
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към Стария Завет, пред мен блесна противоречието. В него образа на Отец 
нямаше нищо общо с Исус. Казах на Бог: ”Сега, чакай малко, или аз 
пропускам нещо или Библията лъже, но определено тук има огромно 
противоречие. Моля Те, обясни ми това!”. За определено време Той ме водеше 
из Библията и ми показа такива неща, които не бях и сънувал, че се намират в 
Писанието. Това искам да споделя с вас в тази глава. 

           Отворете на Откр.20:11 – “След това видях един голям бял престол и 
Онзи, Който седеше на него, от лицето на Когото побягнаха небето и земята, че 
не се намери място за тях.” 

           Това бе първия стих, към който Бог ме насочи. Може би сте го чели 
много пъти, но както мен сте пропускали да разберете неговата пълнота. Тук 
апостол Йоан вижда Бог – Отец, как седи на голям бял престол – това е 
първата половина на видението. Ако не вярвате, че това е Той, прочетете 
внимателно Откр.4, 5 и 6 гл., там ясно се казва Кой седи на престола и какво 
прави. Сега, това винаги съм си го знаел, то е очевидно, но бях пропускал да 
вникна във втората част на видението – в момента, в който небето и земята 
видяха лицето Му, те бяха унищожени. Вижте пълната картина на тази 
случка, само че видяна от апостол Петър и описана във 2Петр.3:10, 11. 
Изникват два въпроса: 

       - Защо и от какво бяха унищожени небето и земята? 

       - Защо едва в края на времената стана това, а преди това – не? 

       Не може и не бива да си отговаряме на тези въпроси извън Словото. Така, 
каква стана земята поради греха на Адам? Бит.3:17 ни казва, че тя стана 
проклета и раждаше тръни и бодили. Библията ни учи, че нищо проклето не 
може да устои пред лицето на Святия Бог, а Той винаги Си е бил Свят и не се е 
променял! След грехопадението земята стана проклета, а заедно с нея под 
проклетия падна и цялото творение – изниква въпроса: ”Защо земята не се 
унищожи от присъствието на Бог още тогава, когато в нея влязоха греха и 
проклетията?”. Съществува само един логичен отговор – “Защото след като 
Адам съгреши, земята не е виждала Божието лице и Той не я е посещавал 
лично, в противен случай тя би побягнала така, че да не се намери място за 
нея!”. Не се шокирайте, вървете с мен и ще видим дали е верен този отговор. 
         Когато стигнах до този извод, казах на Бог: ”Ще трябва да ми го покажеш 
в Библията, иначе пет пари не давам за това откровение!”. Погледнете в 
Йн.6:46, където Исус казва: 

     “Не, че е виждал някой Отец, освен Онзи, Който е от Бога, Той е видял 
Отец.” 

      Това са много отговорни думи на Господ Исус, ако Той е излъгъл и аз ви 
лъжа. Същото нещо се казва и от апостол Йоан в Йн.1:18 – “Никой, кога да е, 
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не е видял Бога, освен Единородния Син, Който е в лоното на Отец, Той Го 
изяви”. Имайте пред вид и това, че апостол Йоан написа Евангелието си след 
като бе видял и написал “Откровението на Спасителя Помазаник”. Изказване, 
че никой, никога не е виждал лицето на Бог реално, а не във видение, било то 
човек, животно или планетата земя, можем да намерим още в 1Йн.4:12, 20 и в 
1Тим.6:16. Имаме трима свидетели – Господ Исус, апостол Йоан и апостол 
Павел. Библията е просто категорична, че Бог-Отец не е идвал на земята след 
грехопадението и никой изобщо, когато и да било след това, не Го е виждал! 
”Ама как така?” – можеш да кажеш ти – “Старият Завет е пълен със случки, в 
които Бог прави разни неща на земята и се среща с хора, говори им, те Му 
отговарят, виждат Го. Какви са тези измислици, вярваш ли въобще на Стария 
Завет?” Искам да декларирам, че вярвам цялата Библия и че и аз точно по 
този начи разсъждавах. Тази бе причината да стигна до голямото 
противоречие – на кого да вярвам? Как Моисей видя Бог? Ами точно както 
всички пророци преди и след него, както и апостол Йоан – във видение, а не 
реално на земята, която не би могла да понесе Неговото Величие и Святост. 
Бог не само, че не можеше да дойде на земята, понеже вече не Му 
принадлежеше, но Той и не искаше да го прави! Защото би я унищожил с 
присъствието Си, а заедно с нея и хората, които беше възлюбил и решил да 
спаси на всяка цена.. Бог не желаеше да погубва човека, а да го спаси! 
Забележете, че небето и земята бяха унищожени едва тогава, когато не бе 
останал нито един човек за спасяване, когато всеки е направил своя свободен 
избор и връщане назад няма. Хората могат да бъдат спасени само докато са в 
телата си на земята, след това настава съд! Когато тялото умре, човекът 
остава безплътен дух, вечносъществуващ, за който не може да бъде платена 
цената – “Живот за живот”. Поради тази причина, когато Адам съгреши, Бог 
постави херувим с огнен меч при дървото на живота, понеже ако той бе ял от 
него след това, щеше да лиши Създателя от всякаква възможност да го спаси. 
Адам щеше да стане безсмъртен както сатана и ангелите, които се 
разбунтуваха против Всесилния заедно с него. За това ниво на съществуване 
не може да има спасение, защото не може да се плати нужната цена! Как 
тогава беше написан Стария Завет, защо в него се говори, като че ли Бог 
присъства на Земята? 
           Да започнем всичко от начало – земята стана проклета, духовната 
връзка между Бог и човека се разкъса, защото Адам я наруши – пренебрегна 
Словото и заповедите на Господ, обърна им гръб. Лукавият владееше земята 
легално, а Божието най-висше творение умря духовно и заживя на плътско 
ниво ( Бит.6:3). Въпреки трудната ситуация, Създателят имаше план за 
спасение, който щеше да се изпълни във времето. Как Той можеше да общува 
с хората, след като комуникацията на духовно ниво стана невъзможна? Знаете 
ли нещо за служението на ангелите? Какво означава ангел и т.н.? Гръцката 
дума употребена в новозаветните текстове е “ангелос”, тя се превежда като 
вестител, новинар, посланник от небесата. Библията дава на много места 
обширна информация за тях. Пс.103:20,21 казва, че ангелите са небесно 
войство, мощни със сила, Божии служители, които слушат Словото Му и 
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изпълняват Неговата воля. В Евр.1:7 пише, че са силни като ветровете и  
стихията на огнения пламък. Те са духовни същества, славни същества и са 
реални. Евр.1:14 казва, че те са служещи духове, които Бог изпраща да служат 
на наследниците на Спасението, на Заветните хора. Това може да го видим и в 
Пс.91:11, 12. Ангелите са личности, те имат собствени имена, ум, чувства, воля 
и емоции, които доброволно са покорили под волята на Създателя, да му 
служат, защото за това бяха създадени. Както във всяка войска и при тях има 
йерархия – главните ангели се наричат “архангели”. А знаете ли, че Господ 
има един по-специален ангел, когото Библията нарича “Господния ангел”? 
Някои смятат, че това бе самия Спасител, ще ви покажа по нататък, че това 
не е вярно. 
         Отворете на Откр.1:1 – 

        “Откровението на Спасителя Помазаник, което Бог Му даде, за да покаже 
на слугата Си онова, което има да стане скоро, а Помазаника прати, та го яви 
чрез АНГЕЛА  СИ  на Своя слуга Йоан.” 

         Тук се казва, че Господ Исус има Свой по-специален ангел. Как мислите, 
че се нарича? След като принадлежи лично на Господ, логично е да се нарича 
– “Господния ангел”, нали? Разбираме също, че Бог дава откровение на 
Помазаника, Който изпраща ангела Си да го донесе. Защо Той не дойде да го 
донесе на Своя любим ученик, а изпрати ангел? Ако прочетем по нататък 
стихове 12-14, ще разберем защо. Помазаникът вече се бе възнесъл на небесата 
и седнал на полагащия Му се Божествен трон, защото си беше Бог още от 
вечността! За малко време преди това Той остави Славата Си на Небесата и се 
покори под волята на Отец, когато бе взел ролята на Спасителя – Божия Син, 
за да плати цената за човешкия живот. Когато възкръсна обаче, Създателя 
отново Го облече в подобаващата за Него Божествена слава, същата, която 
имаше още преди създанието на световете. Свързвате ли нещата? Бог – Отец 
не можеше да слиза на земята, защото Славата Му би я унищожила. ”Божият  
Логос” се облече в човешка плът и дойде на земята,но преди това остави 
Божествената Си Слава, за да не я унищожи. Това бе огромно унижение за 
Него – повярвайте ми! Никога преди това “Достойния за Споменаване” не 
беше оставял Славата Си и никога след това няма да го направи отново. Тя не 
е Негов атрибут, който може да съблича когато Си иска и да облича отново 
като дреха, тя е неделима част от Съществото Му! Той претърпя това 
унижение поради великата Си любов към хората, за да ни спаси. Днес обаче 
всичко вече е извършено! Той е в Небесата и царува в Славата На Бог! Може 
ли Той да слезе на земята във великата Си Слава? Няма ли тя да бъде 
унищожена от същата тази Божия Слава, понеже е под проклетия. За 
планетата ни никой не плати цена и тя, както виждаме, ще бъде унищожена. 
Започвате ли да свързвате фактите? 

      Господният ангел, който Господ изпрати, показа цялото откровение на 
апостол Йоан. В края на книгата, в 22:8-16 виждаме нещо уникално: 
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        “ 8. Аз Йоан, съм този, който чух и видях. Паднах да се поклоня пред 
краката на ангела, който ми беше показал това. 9. Но той ми каза: Недей! Аз 
съм съслужител на теб и на братята ти пророците и на тези, които пазят 
думите на тази книга. Поклони се на Бог! 10. Още ми каза: Не запечатвай 
думите на пророчеството в тази книга, защото времето е близо. 11. Който 
върши неправда, нека и за напред да върши неправда. И който е нечист, нека 
бъде и занапред нечист. И праведният нека върши и за напред правда. И 
Святият нека бъде и за напред Свят. 12. Ето, идвам скоро и в Мене е 
наградата – да отплатя на всеки според каквито са делата му. 13. Аз Съм Алфа 
и Омега, Първият и Последният, Начлото и Края. 14. Блаженни са онези, 
които изперат дрехите си, за да имат право при дървото на живота и да влязат 
през портите на града. 15. А отвън са кучетата, чародейте, блудниците, 
убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже. 16. Аз, 
Спасителят, пратих АНГЕЛА  СИ , за да ви засвидетелства това за Църквите. 
Аз Съм Коренът и Потомъка на Давид, Светлата утринна звезда.”  

        Видяхте ли го? В стих 8 се казва, че апостол Йоан пада да се поклони пред 
краката на Господния ангел, който му показва откровението, същия този от 
Откр.1:1. Вестителят го спира, да не се покланя на него, а на Всевишния, 
защото той е изпратен само да служи на заветните хора, които живеят по 
Божието Слово. В 10стих се казва: ”Още ми каза...”, ангелът продължава да 
говори чак до 17-ти стих, но от 12 до 17 стих четем думи, които само Господ 
Исус може да изговори – “Аз Съм Алфа и Омега, Първият и Последния, 
Началото и Края”. Защо този ангел може да говори така? Ами вижте, той е 
личния вестоносец на Господ, предава думите Му както Той ги е изрекъл. 
Казва ги така, все едно, че него го няма, а Спасителя лично е там. Това обаче е 
привилегия само на Господния ангел. Нека ви покажа това сега и  в Стария 
Завет. Да отворим на Изх.3:1-15 – 

     “ А Моисей пасеше овцете на тъста си Йотор – мадиамския жрец. И като 
докара овцете в задната част на пустинята, дойде до Божията планина Хорив. 
И ГОСПОДЕН  АНГЕЛ  му се яви в огнен пламък изсред една капина. Моисей 
погледна и ето, капината гореше в огън, но капината не изгаряше. И Моисей 
си каза: Да свърна и да погледам това велико явление, защото капината не 
изгаря. А като видя Господ, че свърна да погледа, Бог го извика изсред  
капината и рече: Моисей, Моисей! И той каза: Ето ме! И рече: Да не се 
приближиш тук. Иззуй обувките от краката си, защото мястото, на което 
стоиш е свята земя. Рече още: Аз Съм Бог на баща ти, Бог на Авраам, Бог на 
Исак, Бог на Яков. А Моисей закри лицето си, защото се страхуваше да 
погледне към Бога. И рече Госопод: Наистина видях страданието на хората 
Ми, които са в Египет и чух вика им, поради настойниците им, защото познах 
неволите им. И слязох да ги избавя от ръката на Египтяните и да ги изведа от 
онази земя, в земя добра и пространна, в земя където текат мляко и мед, в 
земята на Ханаанците, Хетейците, Аморейците, Ферезейците, Евейците и 
Евусейците. И сега, ето, вика на израелтяните стигна до мен. Още видях и 
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притеснението, с което ги притесняват Египтяните. Ела, прочее, сега и  ще те 
изпратя при фараона, за да изведеш хората Ми, Израелтяните, от Египет. А 
Моисей каза на Бог: Кой съм аз, че да отида при фараона и да изведа 
Израелтяните от Египет? Бог му рече: Аз непременно ще бъда с тебе и ето ти 
знака, че Аз те пратих – Когато изведеш хората Ми от Египет, ще послужите 
на Бога на тази планина. А Моисей рече на Бог: Ето, когато отида при 
Израелтяните и им река – Бог на бащите ви  ме изпрати при вас и те ми кажат 
– Как е името Му? Какво да им кажа? И Бог каза на Моисей: Така ще кажеш 
на израелтяните – Онзи, Който Съм, ме изпрати при вас. При това Бог каза 
още на Моисей: Така ще кажеш на Израелтяните – Господ Бог на бащите ви, 
Бог на Авраам, Бог на Исаак, Бог на Яков ме изпрати при вас. Това е името 
Ми до века и това е името Ми из род в род. Иди, събери израилевите 
старейшини и им кажи – Господ Бог на бащите ви Бог на Авраам, Бог на 
Исаак, Бог на Яков ми се яви и рече - Наистина ви посетих и видях онова, 
което ви правят в Египет”. 

     Стих втори изрично подчертава, че  ГОСПОДЕН  АНГЕЛ, а не някой друг 
се яви на Моисей. Като потвърждение, същото нещо можем да видим и в 
ДА.7:35. В 4ст. Обаче се казва, че Бог извика изсред капината. Как така? 
Разбирате ли вече? Господният ангел предава директно думите на Бог, все 
едно, че Той е там и говори в момента, точно както в книгата Откровение. И 
тук по същия начин в 14ст.  Ангелът казва думи, които единствено Бог може 
да рече: ”Аз Съм Онзи, Който Съм”, но той няма друг избор, защото точно за 
това е изпратен. Трябва вече да започва да ви става ясна тази ситуация. В 8ст. 
се казва, че е слязъл да ги избави от робството на Египет. Нека да видим кой 
бе слязъл, дали това е Бог? Изх.12:29: 

         “И посреднощ Господ порази всяко първородно в Египетската земя...” 

        Фараонът отказа да пусне Израел доброволно, отказа да се покори на 
Божието Слово, но кой ги порази с мор, Господ ли, Който бе възлюбил всеки 
човек и искаше да спаси всички? В Пс.78:50, 51 се разкрива пълната картина 
– още от 49ст. ”... ангели на злощастие”. В Старият Завет ситуациите са 
винаги много деликатни. От една страна стоят потомците на завета между Бог 
и Авраам (заветните хора - Израел), а от друга всички останали, които са под 
власта на Врага. За ангелите видяхме, че те се управляват от Божието Слово и 
че служат на заветните хора. И така – всеки, който бе покорен на Авраамовия 
Завет, не зависимо дали е Евреин или прозелит ( пришълец, който доброволно 
се е покорил под завета, чрез вяра и има белега на покорност към него – 
обрязването), имаше благоразположението на Божиите ангели и тяхната 
защита. Всички останали, които живееха в “лагера” на Врага и се явяваха 
противници на Заветните наследници, бяха подложени на опастност и си 
патеха от тях. Ще разберем  “защо” малко по късно. Изх.14:19 –  
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         “Тогава Божият ангел, който вървеше пред израилевото множество, се 
вдигна и дойде от задната им страна – вдигна се облачния стълб от предната 
им страна и застана от задната.” 

       Господният ангел, когото Създателя изпрати, слезе от Небесата, за да 
изведе Израел от Египет. През деня те го виждаха  в проявление като облачен 
стълб, а през нощта – като огнен стълб. Той ги водеше! Изх. 23:20-23 – Бог 
казва: 

        “Ето, изпращам ангел пред тебе да те пази по пътя и да те заведе на 
мястото, което съм ти приготвил. Внимавайте на  него и слушайте гласа му, не 
го предизвиквайте, защото той няма да прости престъпленията ви, понеже 
Моето Име Е В него. Но ако слушаш внимателно гласа му и вършиш всичко, 
каквото говоря, тогава Аз ще бъда неприятел на твоите неприятели и 
противник на твоите противници. Защото ангелът Ми ще върви пред теб и ще 
те въведе при аморейците...” 

       Картината продължава да се открива, тези стихове са ключа към цялото 
знание за Стария Завет! Отново Бог казва, че е изпратил ангел, който да ги 
пази и да ги въведе в земята, която Той обеща на Авраам – Заветната земя. 
Двадесет и първи стих казва три неща: 
      - Слушайте гласа му ( на ангела ) и внимавайте ; 
      - Не съгрешавайте! Той няма да прости престъпленията ви ; 
      - МОЕТО  ИМЕ     (БОЖИЕТО   ИМЕ)  Е  В  НЕГО!!!;                              
    Разбирате ли, че този Господен ангел носеше върху себе си Името на 
Всесилния? Той не бе Бог, но беше на земята като изпълнител на Божия Завет 
с Авраам. Това, че носеше името на Бог върху себе си означава, че той е 
упълномощен от Него с ВЛАСТ! Двадесет и втори стих казва: “Ако слушаш 
гласа на ангела и изпълняваш това, което ти говоря АЗ -  БОГ”! Думите, 
които ангела говореше, бяха директните думи на Господаря. Сега ще ви 
обесня как служеше този ангел – той го правеше автономно, що се отнася до 
спазването на Авраамовия Завет и Закона на земята, но от друга страна пък 
беше пряко зависим от директното Слово на Бог. В общите случаи неговите 
действия се ръководеха от Словото, Което Бог изговори като обещания на 
Авраам – Завета и по-късно от Закона, а в отделните частни случаи – от 
директното Слово на Създателя. При автономните му дела Бог не се 
намесваше, защото бе предварително канализирал всичко, правеше го, когато 
се налагаха извънаредни мерки и корекции, които разбира се не нарушаваха 
нито един от двата Завета. Когато Заветните хора спазваха Завета и Закона, 
ангела бе неприятел на неприятелите им и враг на враговете им. Всяка битка 
биваше обречена на успех за израелтяните, защото той правеше всичко 
възможно, за да ги заведе в обещаната земя. Когато хора се явяваха врагове, 
той ги премахваше, а когато обстоятелствата го правеха – ги преодоляваше 
(Разтвори Червено море, а също и реката Йордан, дрехите и обувките им не 
овехтяваха, даваше манна от небето, докарваше месо, изваждаше им вода и 
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т.н.). 
       В Евр.2:2 се казват две неща: 

       -  Словото на Закона беше донесено от ангели (на Синайската планина не 
слезе Бог, но Закона се даде чрез ангели – ДА.7:38, 53, там бе и Господния 
ангел); 

       - Всяко престъпление спрямо Закона на Стария Завет, получава 
справедлива отплата от ангелите, такава, каквата Закона предвиждаше – 
става въпрос за автономното служение на Господния ангел при общите 
случаи. За него Господ каза, че е безпристрастен и безмилостен. Всеки, който 
не се покоряваше на Завета и Закона – погиваше. 

        Разберете правилно Бог – Той обичаше хората и не желаеше да ги 
наказва, а да ги спаси. Законът обаче бе единствения възможен легален път, 
чрез който да стане възможно идването на Спасителя. Наказанията не бяха по 
сърцето на Създателя, защото те често бяха смърт, а Той не желаеше да погине 
нито един човек. Библията ни казва, че Той тайно скърби за погиващите. На 
Спасителният план обаче му е нужен Законен и Ефективно работещ Завет, за 
да може да доведе Изкупителя и за да стане това, той трябва да бъде спазван 
стриктно и от двете страни. Задачата на Господния ангел бе да следи за 
изпълнението на Завета и Закона – да бъде враг на непокорните и защитник 
на покорните. Така той пазеше слугите на завета и наказваше враговете му, за 
да бъде всичко с легално покритие, канализирано и предвидимо (ако 
вие...така, то аз ще направя....). Както парите – ако нямат златно покритие, 
нищо не струват, но са само едни хартийки, ако пък имат – те са валидни и 
могат да се използват по предназначение. Това беше и Божият начин да пази 
хората Си и от набезите на Врага. Сега, има една много тънка подробност – 
понеже Господният ангел носеше върху себе си името на Бог и работеше като с 
пълномощно от Негова страна, то, всяко нещо, което той направи, в Библията 
беше записано, че Святия го направи, без наистина Той да присъства на 
сцената. Още нещо – виждаме и такива моменти, където този ангел, който не 
показва милост, се спира и не наказва до край – многото случаи с Израел! 
Разберете го, той бе под прякото подчинение на Бог, има места, където се 
описва, че трябваше да се избият много хора, Твореца не можеше да издържи 
тази гледка, Неговото сърце скърбеше, милостта Му взимаше връх и Той се 
хващаше и за най-малкото застъпничество и ходатайство от страна на 
Заветните хора и казваше на Служителя Си да спре. Господ имаше Заветна 
цел – да спаси хората и бе принуден да балансира между безкрайната Си 
милост и това да държи да се спазва законността на Завета, за да остане той 
законен и да може да доведе Месия. Господният ангел беше видял какво стана 
със сатана, когато не се покори на Бог и той не желаеше да го постигне 
същото. От това можем да предположим, че той трепереше пред Него и 
следеше да изпълни веднага всяко Божие Слово. Стриктно гледаше да се 
изпълнява всяка писана заповед и всяко престъпление получаваше 
справедливо наказание според Закона. Но когато Твореца имаше ходатай от 
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Заветните хора, Той казваше на Господния ангел: ”Спри! Аз се смилих за 
тях!”. Тогава Божият наместник спираше без да се двоуми, защото в противен 
случай би се оказал непокорен и желаещ да се издигне над Бог, както дявола, 
това би го унищожило! Освен Божието слово има и още нещо, което караше 
ангела да подмине наказанието – вярата на Заветните хора, изразена в 
проливане кръвта на заветните жертви. Единствено Бог може да вижда вярата 
в сърцата на хората Си, ангелите – не! Те се нуждаят от външен белег, който 
бе проливането кръвта на заветните жертви, която покриваше греховете на 
Израел. Кръвта по страничните и горните стълбове на вратите в Египет, 
накара “ангелите на злощастието” да подминат първородните в тези къщи, да 
не ги погубват. Това важи за всички случаи, защото целия духовен свят е 
длъжен да почита кръвта на Заветните жертви, дори и дявола! За това днес 
кръвта на Исус има такава голяма сила, защото всички духовни същества я 
почитат. Знаехте ли, че кръвните жертви не бяха отредени за Бог? Те не биха 
могли да са Му задоволителен аргумент, защото Той вижда какво има в 
сърцето на човек. Когато жертвите не отговаряха на мислите на сърцето, те не 
ползваха този, който жертваше, а Господ мрази двуличието и кухата 
религиозност – мъртви ритуали, без покритие, фалшиви служения без смисъл. 
Не напразно Той казва: ”Милост искам, а не жертва и послушание – повече от 
всеизгаряне”. Кръвните жертви бяха знак единствено за ангелите! 
      Да отидем сега в Изх.40:33-38 – правим това, за да имаме повече 
доказателства, за да сте сигурни, че написаното е истина : 

      “И постави двора около скинията и олтара, и окачи покривката на 
дворния вход. Така Моисей свърши делото. Тогава облакът покри шатъра за 
срещане и Господната слава изпълни скинията. Моисей не можа да влезе в 
шатъра за срещане, защото облака стоеше над него и Господната слава 
пълнеше скинията. Когато облакът се вдигаше от скинията, тогава 
израелтяните тръгваха на път, така бе през всичките дни на пътуванията им. 
Но ако облакът не се вдигнеше, тогава не тръгваха до деня на вдигането му. 
Защото Господният облак беше над скинията през деня, а огън беше над нея 
нощем, пред очите на целия Израилев дом, през всичките им пътувания.” 

      Виждаме, че Божията слава изпълни скинията във видим образ на облак, 
същия като този в Изх.14:19 и този, който покри Соломоновия храм. Това бе 
същият Господен ангел, който ги водеше към обещаната земя. Израел 
следваше облака навсякъде, където той отиваше. Още по-ясно става за кого се 
говори на мястото, където Давид реши да построи храм на Бог, защото Той му 
каза: ”На Мен ли ще строиш дом? Небето ми е престол, а земята – подножие, 
как ще обитавам в него? Няма ти да го построиш, но сина ти Соломон и в него 
ще настаня ИМЕТО  СИ!” И след като беше построен храма, облака на 
Божията слава го покри. Там застана същият този Господен ангел върху 
когото бе  ИМЕТО НА БОГ! 

      Да продължим нататък и да отидем в ИН.5:13-15 – 
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     “ И когато беше Исус при Ерихон, повдигна очите си и видя и ето  насреща 
му стоеше човек с измъкнат нож в ръка. И Исус пристъпи при него и му каза: 
Наш ли си или от неприятелите ни? А той рече: Не! Но за военачалник на 
Господнето войнство сега дойдох аз. И Исус падна с лицето си на земята и се 
поклони. Каза му: Какво ще заповяда Господаря на слугата си? А 
военачалникът на Господнето войнство рече на Исус: Събуй обувките от 
краката си, защото мястото, на което стоиш е свято. И Исус направи така.” 

       Исус Навиев седеше пред Ерихон, който бе главната пречка пред 
Обещаната земя. Там той вижда ангел в човешки образ, който казва, че е 
“Началник на Господното войнство”. Кой бе всъщност този Божи вестител? 
Защо стоеше там? Ако внимателно сте чели до сега, трябва отговорите на тези 
въпроси да са много прости за вас. Бог бе изпратил Господния ангел да въведе 
заветните хора в земята обещана на Авраам. Този ангел не се отделяше от 
израилевото множество през цялото време – през деня ги пазеше от слънцето в 
пустинята като облак, а през нощта ги топлеше в студа като огнен стълб. До 
този момент, преди битката при  стените на Ерихон, никой не го бе виждал в 
телесен образ. Можем да срещнем и други примери в Библията, където ангели 
приемат човешки образ, за да извършат дадено поръчение от Господаря Си. 
Тук обаче ясно разбираме, че Господния ангел не беше сам, там има огромно 
небесно войнство, подчинено под неговата власт. Същото нещо можем да го 
видим в Евангелието от Лука. Когато Спасителя се роди, при овчарите дойде  
един ангел и им извести чудната новина. С него те видяха голямо Господно 
войнство. На планината Синай, когато Моисей получи от него десетте Божи 
Заповеди, също имаше Господно войнство. Аналогичните случаи са много, 
както и това, че Исус Навиев чува същата заповед, която се даде на Моисей 
при капината – да си събуе обувките, защото стой на свята земя! Това бе 
същия Господен ангел – няма съмнение. Изниква един уместен въпрос – 
“Защо тук Господния ангел приема поклонението на Исус Навиев, а спира 
апостол Йоан да не прави това? Вижте, има огромна разлика от позицията в 
духовния свят, която заемаше Исус Навиев и тази на апостол Йоан в 
Помазаника! Исус Навиев не бе новороден, а духовномъртъв, неговото 
духовно ниво бе – подчинен под ангелите, защото Адам предаде властта си на 
един паднал ангел. На всичко отгоре той стоеше под закона на Синайския 
Завет, чиито изпълнител и съдия се явяваше Господния ангел, в когото бе 
Божието Име. Разбирате ли? Исус Навиев бе пряко подчинен на Господния 
ангел, който единствен имаше право да приеме поклонение, понеже носеше 
името на Бог, но въпреки това си оставаше покорен на Създателя и послушен 
на Словото Му. И дума не може да става за това, че се е бил възгордял както 
лукавия, просто си вършеше работата. Апостол Йоан бе съвъзкресен с 
Помазаника, т.е. новороден, помазан с помазанието на Своя Господ – Святия 
Дух. Библията казва за такива хора, че са части от тялото на Спасителя, че 
живеят в него, че царуват с Исус в Небесни места и седят с Него на Божия 
трон, под чиито крака (понеже са тяло Господне) е покорена всяка власт и 
началство, сили, господства и всеки чин, име и коляно от небесните, земните и 
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подземните същества ( Еф.1:20-23 )! Такива сме и ние в Помазаника!!! Ако 
този ангел приеме тогава или когато и да било поклонение от християнин, 
това би означавало да издигне сам себе си над Христос и над Бог, което би го 
превърнало в дявол и сатана и би приел неговата участ! Той не искаше да му 
се случва това и веднага поправи грешката на апостол Йоан. Толкова лесно е 
да разбереш Писанието, когато Бог те води из него и ти разкрива това, което 
си пропуснал да видиш. 

    Обещах да ви покажа, че Господният ангел не е Исус Христос и ако до сега 
не сте се убедили в това, нека ясно да ви го посоча. Единственият стих, от 
който някои са стигнали до извода, че Господния ангел е Господ Исус се 
намира в Мал.3:1 – 

   “ Ето, Аз изпращам вестителя Си, който ще устрои пътя пред Мене; И 
Господ, Когото търсите, неочаквано ще дойде в храма Си. Да! Ангелът на 
Завета, Когото вие желаете, ето идва, казва Господ на Силите.” 

      За съжаление отново проблема идва от неправилния превод на стиха. 
Изследвайте това и вижте, че е така. В преводите на английски език думата 
“вестителя” и “ангел”са една и съща дума – “месинджър”, което означава 
“пратеник”. В Евр.3:1 Исус е наречен “апостол”, което от гръцки се превежда 
“ПРАТЕНИК”. В Мал.3:1 се говори за две личности – за Йоан Кръстител, 
когото Бог изпрати да устрои пътя пред Господ (Йн.1:22,23) и за обещания 
Помазаник, Когото всички очакваха. Става въпрос за Пратеникът на Завета, 
Който беше Бог, защото се казва, че Йоан ще устрои пътя “пред Мене”, т.е. 
пред Всевишния, а той го направи пред Исус. Тук не се говори за ангел, в 
смисъл на такъв, който бе създаден от Божието Слово, за да служи на Твореца. 
Божият Логос – “Достойният за Споменаване” не е творение, а Създател, не е 
ангел, а Бог! Това, че остави славата Си в Небесата и се облече в човешка 
плът, не го направи да не е Бог, не Го принизявайте до нивото на ангелите, 
Той никога не е бил ангел и никога няма да бъде. Всъщност по времето на 
Стария Завет Спасителя още не бе оставил Славата Си, което прави 
невъзможно присъствието Му на земята без тя да бъде унищожена! В 
Православният превод на Мал3:1 и на двете места е употребена думата 
“ангел”. Не можем да кажем за Йоан Кръстител, че бе ангел, защото Исус каза 
за него, че е най-големия пророк роден на земята от жена. Ако твърдим, че е 
бил ангел преди това, то не сме в синхрон с учението на Библията, която 
казва, че няма прераждане – “...на човек е определено един път да живее, а 
след това настава съд”. Също така ангелите са неуязвими и вечноживеещи, а 
Йоан Кръстител го убиха. Надявям се да сте разбрали разликата! 
      Има още едно място, което някои посочват като доказателство – Дан.3:25. 
Там трима мъже, които бяха верни на Божия Завет, бяха заплашени от смърт. 
Спомнете си, че Бог каза за Господния ангел, че ще е приятел на заветните 
хора и ще ги пази. Навуходоносор заповяда да ги хвърлят в нагорещената пещ 
и след това там видя не трима, а четирима мъже, как стоят без никаква 
повреда – развързани и свободни. Четвъртият обаче имаше Божията слава 



 

 

 

51

върху себе си. Навуходоносор, който бе езичник, го нарече не “Сина на Бог”, а 
“син на БОГОВЕТЕ”. В Старият Завет бе скрито абсолютно от всички, дори и 
от пророците на Бог, че Помазаника ще бъде Негов Син. Как тогава си 
мислите, че този езичник може да знае за това. Не, той просто видя, че 
четвъртия се различаваше от другите и понеже бе идолопоклонник, реши, че 
като е така, то той би трябвало да е син на боговете. В стих 28 заветните хора 
му казват истината – “Бог изпрати ангела Си (Господния ангел), за да избави 
слугите си”. 

     Сега нека обобщим всичко и да нарисуваме картинно положението на 
нещата в Стария Завет: 

       - Духовната връзка между Бог и човека беше разрушена. Творецът стоеше 
извън земята и не искаше да идва, за да не убие човека, който бе 
духовномъртъв; 

       - Комуникацията се осъществяваше посредство славните духовни 
същества, слугите на Бог – ангелите; 

       -  Създателят бе дал на един-единствен ангел  власт и  Името Си, за да 
стане главнокомандващ на Божията армия на земята – Господния ангел; 

       -  Когато Господ направи Завет с Авраам и неговото потомство, този ангел 
стана гарант, че завета, а по-късно и Закона, ще се спазват и ще бъдат 
законни; 

       -  Той трябваше да следи за изпълнението на Заветните обещания и да 
въведе Заветните хора в наследството им. Беше враг на враговете им и 
неприятел на неприятелите им, както и техен защитник; 

        -  Всеки наследник на Авраам, който не се покоряваше на Синайския 
Завет, беше наказван от Господния ангел, според наредбите на Закона; 

        -  Дори когато целия Изреал живееше в грях, понасяше неговото 
наказание като общност – заробване и разпиляване; 

        -     Когато всички бяха покорни на Закона и верни на Завета, нацията 
Израел просперираше – побеждаваше враговете си, живееше в мир и 
спокойствие, имаха богатство и охолство до толкова, че при цар Соломон не 
считаха среброто за ценно и го изхвърляха през градската стена на купове; 

        Можете да попитате: ”Ами каква беше ролята на сатана в тази картина?”. 
Той не се е променил – и тогава и сега неговата цел е да държи заветните хора 
в незнание и да ги кара да не се покоряват на Бог, за да бъдат избивани и 
пътуващи за ада. Тогава той владееше целия свят с изключение на Заветните 
хора. Днес, макар и нелегално, дявола управлява живота на невярващите и се 



 

 

 

52

стреми да ги държи далеч от Създателя, за да не се спасят. Води ги към 
атеизъм, религия или религиозни култове, с една-единствена цел – да отидат в 
ада! Сега ние вярващите сме му най-големите врагове, защото Исус го победи 
и парализира, остави го без власт и сила, поставен под краката ни. Дръжте го 
далеч от себе си и не му давайте никакво място, както съветва апостол Павел 
в посланието към Ефес. 

      Това откровение за служението на ангелите и в частност разкриване 
дейността на Господния ангел, напрви за мен Стария Завет лесен за 
разбиране, открит и отворен. Бог ми откри истината за обстановката по онова 
време, за да разреши противоречието на живота ми, като ми се откри в 
превъзходната Си милост и любов! Моля се това откровение да освети и 
вашия живот и да го промени, за да познаете истински своя Бог, че Той е 
същия вчера, днес и до века, че не се променя и не реши да накаже хората, а да 
ги спаси, защото ги беше възлюбил! 

 

 

 

 

 

 

                                      VІ.ГЛАВА 

 

                         “ ЖЕРТВАТА  НА  ИСУС “                   
 

     Ако не разгледаме тази библейска истина, картината за образа на Бог и 
Неговата любов ще е бедна и непълна. Религията буквално е замазала 
жертвата на Спасителя дотолкова, че тя се е превърнала в една обикновена 
история, в която един добър човек умира на кръст, осъден несправедливо. 
Това не е пълната истина, а само една малка част. Тук искам да ви разкрия 
пълнотата на Божията жертва  - Исус! КАКВО  СТАНА  НА  КРЪСТА ? 
         Жертвата на кръста не беше само изкупителна, но и заместителна! Защо? 
Защото Исус понесе в тялото и Духа Си всичко онова, което човека трябваше 
да понесе като заплата за греха, за да бъде платена цената изисквана от 
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закона, вечното съдилище задоволено, а хората – изкупени, оправдани, 
спасени, изцерени и освободени от робството на греха, смъртта и дявола! 

       Естествено ще разгредаме всичко подробно, както е според Словото, но за 
да разберем в какво ни върна Изкупителя, първо трябва да разберем какво 
разруши греха и какво бяхме изгубили. Първото нещо, което стана като 
следствие от греха, беше скъсванeто на духовната връзка между човека и 
Създателя, защото той умря духовно, понеже се отдели от Извора на Живота 
чрез своя бунт, пренебрегвайки Словото Му. Мирът между хората и Твореца 
бе разрушен. Върху творението се стовариха и физическсите (материалните) 
следствия от духовната смърт – проклетия, бедност, болест и физическа смърт. 
Духовната сила и Славата на Бог напуснаха Адам и той остана гол. Наложи се 
с труд и пот да изкарва прехраната си, а жените да имат скръб и мъки през 
бременността и по време на раждането. Много неща изгубихме, но Бог не 
пропусна да ни върне всичко на 100% чрез Помазаника! Загубата стана от 
духовната към материалната част, а изкуплението премина от материалната 
към духовната. Нека да проследим как протече всичко и как вярващите бяха 
върнати в духовната власт, сила и авторитет на Бог на земята, която бяха 
изгубили. Изкупителният план се включи в действие (същността му) още от 
залавянето Му в Гетсиманската градина. Близо тридесет и три години Той бе 
ходил свободно, въпреки че дявола се опитваше да Го убие постоянно, но 
Щита  на Неговата вяра беше вдигнат високо и сатана не можеше да Го 
докосне – можем да видим това ясно в Евангелията. Когато обаче дойде 
времето да се плати цената за човека, Спасителя доброволно смъкна Щита Си 
и чак тогава успяха да Го хванат. Там Господ стана пленник, арестант, 
затворник, за да бъдем ние свободни от плен, арест и затвор. Може би ви се 
струва невероятно, може би си мислите, че ако сте направили престъпление 
преди да повярвате и сте в затвора или ви предстои да ви съдят, но вече сте 
предали живота си на Исус, трябва да излежите присъдата си, но това, което 
Той преживя, го направи, за да не го изживяваш и ти! Помни, че всичко е 
възможно за този, който вярва. Бог ще премине всяка естествена преграда и 
закон, за да изпълни заветните Си обещания. Той няма да наруши законите, а 
ще ги преодолее, защото закона на вярата е по голям от тези, създадени от 
човека. Познавам  вярващ, който преди да повярва е бил виновен и обявен за 
национално издирване по три престъпления, а той се е укривал и бягал. В този 
период предава живота си на Спасителя и Той му казва да се върне в 
България. Когато се покорява под могъщата ръка на Създателя, Той го 
въздига своевременно, както е обещал. Заедно с цялата Църква се молихме и 
постихме с вяра. За по-малко от една година го оправдаха и по трите 
обвинения, не че не беше виновен, но Исус вече го бе оправдал! Това, което 
имаш в духовния свят легално в Помазаника, дава естествено отражение в 
материалния свят! От момента на залавянето Му, Него го биха – с шамари, с 
бич, с тръстика по трънения венец на главата, от всичко това Той стана слаб и 
немощен, за да не си ти слаб и немощен. Прободоха ръцете и краката Му на 
кръста и Го издигнаха между небето и земята – така Той стана връзката, моста 
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между небето и земята. Може да ви прозвучи еретично, но ние сме призовани 
да страдаме както Исус единствено и само както когато Той страда по време 
на земното Си служение. Спасителят отиде доброволно на кръста, за да не сме 
ти и аз на Неговото място, понеже не е необходимо да плащаме за нищо – 
Господ заплати пълната и вседостатъчна цена и направи възможно да имаме 
живот и то изобилно (Йн.10:10). Върху Него в един момент дойдоха всички 
болести – лицето Ме се измени (Ис.52:14), тялото Му загуби всякаква форма, 
костите Му излязоха от ставите и накрая сърцето не успя да издържи на това 
напрежение (Пс.22:14). Някои си мислят, че Изкупителя беше роден с облик, 
който нямаше благообразие, та да Го гледаме и желаем, но не е вярно! 
Библията бе написана за Помазаника и в Пс.45:2 се казва: ”Ти Си по-красив 
от всички човешки чада”. Чак на кръста загуби благообразието Си поради 
болестите и мъките. Можете ли да си представите тяло, върху което в един 
миг са се стоварили проказа, сифилис, артрит и всички гадни болести, които 
са дошли на света заедно с греха? Той понесе всичко това, за да бъдем ти и аз 
без болки в телата си, за да сме съвършено изцерени от всяка болест и да 
имаме добър външен вид. Може би си роден с дефекти по тялото и лицето или 
си ги придобил в последствие, поради злополуки и други обстоятелства. Имам 
за теб най-хубавата новина -  Исус е най-добрия пластичен хирург и лекар, ти 
можеш да бъдеш възтановен напълно. В Лк.17:11-19 се казва, че Той срещна 
десет прокажени и ги изпрати да се покажат на свещеника, при което те се 
очистиха от болестта си. Разбираме, че тази коварна болест е била изцерена, те 
нямаха огнища на проказа повече, но по телата им все още имаше 
недостатъци, причинени по времето на боледуване. Когато са се очистили, в 
тях е била премахната причината за проказата, но единствено този, който се 
върна, за да Му благодари, само на него Господ каза, че вярата му го е 
“ВЪЗСТАНОВИЛА” -  всички недостатъци и поражения по тялото му бяха 
изчезнали и заличени! Ис.53:4 ,5 гарантира, че “... и с Неговите рани ние се 
изцерихме”, казано е в минало време! Ние, всички вярващи, имаме осигурено 
изцерение, то е факт – вярваш ли го? Когато Исус увисна между небето и 
земята, Той възстанови и връзката, която Адам прекъсна, осигури свободния 
достъп до престола на благодатта. Неговото покорство се размени срещу 
човешкото непокорство и бунт, за да ни върне мира със Създателя (Ис.53:5). 
На кръста Изкупителя беше бос, гол, гладен, жаден, изоставен и лишен от 
всичко. Стана проклет (Гал.3:13), за да понесе нашата проклетия и бедност 
(Втор.28:48), за да не сме боси, голи, гладни, жадни, изоставени и прокълнати. 
Той ни изкупи от проклетията на Закона и я промени в благословение 
(Втор.23:5) – от бедност, болест и смърт – в богатство, здраве и вечен живот! 
Спасителят подсигури снабдяването на всяка една наша духовна и  естествена 
(материална) нужда, според Своите богатства в Слава. Помазаникът стана 
грешен (2Кор.5:21), защото понесе нашите беззакония, престъпления и 
грехове, за да бъдем чрез Него праведни пред Бог! Заради нас Той бе отделен 
от Отец, от ИЗВОРА  НА  ЖИВОТА  и извика в отчаяние – “Боже мой, Боже 
мой, защо Си Ме оставил?”. Смъртта на кръста настъпва бавно и мъчително, 
но Исус умря по-бързо от другите двама разпънати, не само защото кръвта Му 
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изтичаше (има болест, която пречи на кръвта да се съсирва и там Той бе болен 
от нея), но защото сърцето Му не успя да издържи. Когато войникът Го 
прободе с копието си в сърдечната област, от там изтече кръв и вода. Някои 
медици смятат, че тези симптоми говорят за сърдечен удар. Сега, спомнете си 
какво бе определението за “духовна смърт” – отделяне от Бог, от Извора на 
Живота, в следствие на грях и бунт. Когато Изкупителят понесе греха и бунта 
на човечеството и бе изоставен от Бог, т.е. отделен от Него, Той умря духовно. 
Някои считат това твърдение за ерес, но макар да ви звучи невероятно, трябва 
да знаете, че заплатата за греха е духовна смърт (физическа също), а Исус 
заплати пълната цена за нашите грехове. В противен случай, ако Той не е бил 
умрял духовно, т.е. отделен от Бог, то ние сме пътници за ада и за нас няма 
спасение, защото Той не е свършил работата, за която бе изпратен! Слава на 
Бог обаче, защото Той заплати пълната цена за нашия грях, като взе 
заплатата за беззаконието ни. Той умря духовоно, за да бъдем съживени от 
духовна смърт, защото бяхме мъртви поради греховете си. В Ис.53:9 се казва – 
“И определиха гроба Му между злодеите, но по смъртта Му – при богатия”. В 
оригиналният текст на иврит, думата “смъртта” е в множествено число – 
“смъртите Му”. Тук ни се казва, че Той претърпя не една, а две смърти – 
физическа и духовна. Наложи се да го направи, за да ни издигне над Закона за 
греха и смъртта, чрез Закона на свободата на Животворящия Дух – Закона на 
любовта и вярата (Римл.8:2). Религията оспорва духовната смърт на Исус, тя 
твърди, че след като Помазаника е издъхнал, Той отива в лоното на Авраам 
(мястото отредено за Божиите праведници), взема всички присъстващи и ги 
отвежда в Небесата при Отец. След това се връща, взема тялото Си 
(възкръсна) и след четиридесет дена се възнася обратно в Слава. Ситуацията 
обаче не беше толкова проста, нека видим фактите. Във 2Кор.5:21 и в Гал.3:13 
се казва, че Спасителя стана грешен и проклет, но в оригинал на гръцки е – 
грях и проклетие. Да си припомним, че личността на Помазания Спасител 
беше Бог – “Достоен за Споменаване”. Неговата същност винаги е била 
Святост и Праведност, това не са просто атрибути, които може да носи, а по 
някога да оставя, това е Неговото естество, Той е изтъкан от тях! В Евр.12:3 
пише, че “Исус понесе противоречие против Себе Си”. Какво означава това? – 
че Той претърпя неща против ЕСТЕСТВОТО  СИ !Това започна още от 
Мястото, когато се облече в плът, защото тогава остави Славата Си в 
Небесата, която също не е атрибут, а част от Божествеността Му! Това бе 
първото противоречие против естеството Му, което понесе заради нас. Честно 
да ви кажа, не знам как е станало възможно това, но за този факт Библията е 
категорична, а всички християни – ЕДИНОДУШНИ – (Фил.2:6, 7). Духовната 
смърт е второто и най-голямо противоречие против естеството Му, понеже 
Неговата същината бе променена от Святост и Праведност в грях и 
проклятие. Изворът на Живота стана СМЪРТ! Медната змия, която Моисей 
издигна на върлина (прът), беше символ на Помазаника. Защо той не издигна 
агне или гълъб, а змия? Пс.22:6 казва – “Аз съм червей, а не човек”. Това бе 
пророчество за Месия, който щеше да бъде издигнат между небето и земята, и 
за Неговата променена същност. Той не бе роден червей, а човек. Не бе змия, 
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която символизира греха в Едем, а Единствения Праведник на земята. Бъдете 
безпристрастни, всеки дух отделен от Бог е мъртъв дух, Исус определено беше 
изоставен, отделен от Отец (Пс.22:1). От друга страна, Той вече бе станал 
ГРЯХ  и  ПРОКЛЕТИЯ, къде би трябвало да отиде? Небесното съдилище е 
безпристрастно! В лоното на Авраам отиваха праведните и благословените от 
Бог, можеше ли Исус да отиде там? НЕ! Той отиде в другото отделение, 
определено за грешните и прокълнатите духове – преизподнята. От къде знам 
това ли? Мат 12:39-41 : 

      “ А Той в отговор им каза: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска 
знамение, но знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йон. 
Защото както Йона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, 
така и Той ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи. Ниневийските 
мъже ще се явят на съд с това поколение и ще го осъдят, защото те се покаяха 
чрез проповедта на Йона, а ето, тук има повече от Йона.” 

        Исус казва, че книгата на пророк Йона е знамение – пророчество за Него – 
както Йон е бил в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и 
Той ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи. Въпреки, че от Библията 
знаем, че преизподнята се намира в центъра (сърцето) на земята, нека да 
отворим на книгата на Йон и да прочетем думите му – Йон.1:17 и 2:1-10 – 

         “ А Господ беше определил една голяма риба да погълне Йона и Йона 
остана във ветрешността на рибата три дни и три нощи.”                                                                                            

         “ Тогава Йона се помоли на Господа Своя Бог из вътрешността на 
рибата, като каза: ”В скръбта си извиках към Господа и Той ме послуша. Из 
вътрешността на преизподнята извиках, Ти чу гласа ми. Защото Ти ме хвърли 
в дълбочините, в сърцето на морето и потоци ме обиколиха, всичките Твои 
вълни и големи води преминаха над мене. И аз рекох: Отхвърлен съм от пред 
очите Ти, но пак ще погледна наново към Святия Твой храм. Водите ме 
обкръжиха дори до душа, бездната ме обгърна, морския бурен се обви около 
главата ми. Слязох до дъното на планините. Земните лостове ме затвориха 
завинаги, но пак Ти Господи Боже мой, си избавил от рова живота ми. Като 
чезнеше в мене душата ми, спомних си за Господа и молитвата ми възлезе при 
Тебе в Святия Ти храм. Ония, които уповават на лъжливите суети, оставят 
милостта пазена за тях. Но аз ще принеса жертва с хвалебен глас, ще отдам 
това, което съм обрлекъл. Спасението е от Господа. Господ заповяда на рибата 
и тя избълва Йона на сушата”. 

       Когато четем това, нека не забравяме, че то не е обикновена история, но се 
случи за знамение – за да покаже нещо от Бог. Спасителят потвърди, че това, 
което е станало с Йона, ще се случи и на Него, че думите на пророка ще са 
Неговите думи по-късно. Първи стих ни показва, че тялото на Йона е било във 
вътрешността на рибата – в стомаха, защото тя го е погълнала. Не ми 
казвайте, че той е останал жив в корема и, това е смешно. Думите му 
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потвърждават, че той беше отишъл с духа си в преизподнята (мястото за 
неверните и разбунтувалите се – 2, 6 стих). Не ми казвайте, че Лазар не бе 
мъртъв, че тялото му не беше започнало да се разлага от топлината, защото 
Бог от сухи кости, дори от пепелта, ще възкреси телата на хората. Десети стих 
казва, че рибата избълва, повърна тялото на Йона на сушата. Аз вярвам, че то 
беше мъртво. Погледнете Йон3:1, 2 –  

      “ И Господнето слово дойде втори път към Йона и рече: Стани! И иди в 
големия град Ниневия...” 

      Знаете ли, че Бог създаде света чрез словото Си? ДА! А сещате ли се какво 
каза Исус, когато възкреси дъщерята на Яир? – “Момиче, на тебе казвам – 
СТАНИ!”. Аз вярвам, че Бог със същите думи възкреси Йона, когато каза: 
”СТАНИ”. Но от всичко друго Законът е най-категоричен. Всички жертви 
символизираха събирателно това, което Помазаника щеше да направи. Да 
отидем в Лев.16:5-10, 15, 16, 20-22    -  

     “И от обществото на израелтяните да вземете два козела в принос за грях и 
един овен за всеизгаряне. И Аарон да приведе принесения за грях юнец, който 
е за него и да направи омилостивление за себе си и дома си. Също да вземе 
двата козела и да ги представи пред Господ до входа на шатъра за срещане. 
Тогава да хвърли Аарон жребий за двата козела, единия жребий за Господа, а 
другия за отпускане. И да приведе Аарон козела, на който е паднал жребия за 
Господ и да го принесе в принос за грях. А да представи жив пред Господа 
козела, на който се е паднало жребието за отпускане, за да направи с него 
омилостивление и да го изпрати в пустинята за отпускане.” 

      “ Тогава да заколи козела на приноса за грях, който е за хората и да внесе 
кръвта му отвътре завесата и с кръвта му да направи, както направи с кръвта 
на юнеца, като поръси с нея над умилостивилището и пред 
умилостивилището. Така да направи омилостивление за светилището, поради 
нечистотиите на израелтяните и поради престъпленията им и всичките им 
грехове. Така да направи и за шатъра за срещане, който стои помежду им 
всред нечистотиите им.” 

        “ А като свърши да прави омилостивление за светилището, за шатъра за 
срещане и за олтаря, нека приведе живия козел. И като положи Аарон двете си 
ръце на главата на живия козел, нека изповяда над него всички беззакония на 
израелтяните, всичките им престъпления и всичките им грехонве и нека ги 
възложи на главата на козела, тогава да го изпрати в пустинята чрез 
определен човек. И като пусне козела в пустинята, козела ще понесе на себе си 
всичките им беззакония в необитаемата земя”. 

       Говори се за два козела, които са събирателен образ на Помазаника. 
Първият бе определен да се заколи, а втория да отиде в необитаема земя – в 
пустинята. Тези козли символизират жертвата на Спасителя и Неговите две 
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смърти – Физическата и духовната. Първият козел се принесе в принос за 
грях, той плати цената за греха. Неговата кръв се  внесе в светилището и 
послужи за омилостивление, поради нечистотиите, престъпленията и 
греховете на израелтяните. Исус бе разпънат на кръст, умря физически, 
кръвта Му се проля и след като възкръсна, Той я внесе в Небесното 
Светилище, в ролята Си на Първосвещеник, за омилостивление, поради 
нашите нечистотии, престъпление и грехове, с което плати цената на греха – 
Евр.9:11-14  - 

      “ А понеже Помазаникът дойде като Първосвещенник на бъдещите 
добрини, Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка 
направена, т.е. не от настоящото творение. Веднъж завинаги в Светилището и 
то не с кръв от телци и козли, но със Собствената Си кръв и придоби за нас 
вечно изкупление. Защото ако кръвта от козли и от юнци и пепелта от юница, 
с които се поръсваха осквернените, освещава за очистването на тялото, то 
колко повече кръвта на Помазаника, Който чрез Вечния Дух принесе Себе Си 
без недостатък на Бог, ще очисти съвестта ви от мъртви дела, за да служите на 
Живия Бог.” 

     Вторият козел беше определен да отиде жив в места непригодни за живот – 
пустинята. Спомнете си, че духът, като личност, като ниво на съществуване, 
не може да изчезне, не може да спре да съществува. Макар и преживял 
духовна смърт, духа продължава да съществува и не може да изчезне. За това 
вторият козел се отпускаше жив в пустинята. Адът е духовната пустиня, 
мястото определено за духовномъртви личности, място непригодно за живот, в 
което няма живот. Преди обаче да се отведе козелът в пустинята, върху него 
бяха изповядани всичките беззакония, престъпления и грехове и му ги 
положиха върху главата. Така той понесе всичките беззакония, престъпления 
и грехове. Исус понесе греховете, престъпленията и беззаконията ни, като 
стана грях за нас. Въз основа на тези стихове аз вярвам, че Бог е изповядал и е 
положил върху Него нашите престъпления, грехове и беззакония и Го е 
изпратил в духовната пустиня – преизподнята! Там Той престоя три дни и три 
нощи. Това бе достатъчно да задоволи Небесното Съдилище. На третият ден 
Святия Дух, Който е Бог, възкреси Спасителя от мъртвите. ДА.2:24 –  

        “Когото Бог възкреси, като Го развърза от болките на смъртта, понеже не 
беше възможно да бъде държан Той от нея.” 

        Исус не можеше да стои в това състояние вечно, защото никога не е 
извършвал грях, но умря поради нашите грехове. Тук се казва, че Бог Го 
възкреси, но за какво възкресение става въпрос? Вижте, че акта на 
развързване от болките на смъртта се нарече възкресение, но тялото Му бе 
безчувствено в студения гроб. Отделено от Духа, то беше мъртво, а не на 
болки, следователно не се говори за телесно възкресение, а за духовно 
възкресение, духовно съживяване или НОВОРОЖДЕНИЕ. Преди да 
подкрепим това с доказателства, вижте, че Исус бе на мъки, от които Бог Го 
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развързва. В лоното на Авраам праведните си почиват, там няма болки, но в 
преизподнята има “плач и скърцане със зъби”. Господ бе на болки в 
преизподнята, за да не сме ти и аз на болки там. В 1Петр.3:18 се казва, че 
Помазаника бе ожитворен по Дух. Защо бе необходимо да се оживотворява по 
Дух, ако не е бил духовно мъртъв? Спасителят беше духовномъртъв в 
преизподнята! В Кол.1:17 пише, че Исус бе първороден от мъртвите. От кои 
мъртви бе възкресен първи? До този момент нямаше нито един духовножив 
човек. Той стана първият духовномъртъв, Който  бе духовно новороден. 
Телесното възкресение не се нарича новорождение, ала духовното – да! Как 
Святият Дух възкреси Исус от мъртвите? Като Го новороди и направи 
“първия роден от мъртвите”. Той преобрази естеството Му, същността Му, 
която бе станала ГРЯХ  и  ПРОКЛЕТИЯ, като я върна в първоначалното и 
състояние – СВЯТОСТ  И  ПРАВЕДНОСТ ! В Римл.6:13 се казва за нас 
вярващите, че сме “оживели от мъртвите”, защото сме родени от Святия Дух, 
а в Еф.2:5, 6, че Бог ни съживи заедно с Помазаника и ни съвъзкреси с Него. 
Но ние все още нямаме духовни, възкресени тела, а имаме душевни. 
Следователно се говори за духовното ни възкресение, когато от грешни и 
проклети, чрез вяра, Святия Дух ни преобрази по образа на Исус в Правда и 
Святост, направи ни святи и праведни. Разберете ме правилно, ние не 
станахме Богове. Когато Духът – Бог – “Достоен за Споменаване” – “Логос” 
умря духовно, Той стана грях и проклятие, но не престана да бъде вечен, без 
начало и без край, не престана да бъде Бог. Той пак бе същият вечен Създател, 
но отделен от Троицата, нещо, от което Бог като цяло понесе страдание. Едва 
ли сега можем да си представим дори и малка част от това, което стана – 
какво преживя Бог - Логос  в пълнота ще разберем в Небесата, но при всяко 
положение това бе една огромна жертва, която никой друг не би направил! 
Това е пълната сила на Голгота! Разбираемо е някой добър човек да умре за 
хората, това може да се приеме по-лесно, но Бог да претърпи такова 
противоречие против Себе Си, такава информация не може да бъде побрана и 
разбрана от никой човешки мозък на сто процента. Разбира се само с вяра, с 
новородения дух. Такова противоречие против Себе Си “Логос” няма да 
претърпи никога повече. Бог не може да престане да бъде Бог, но “Достойния 
за Спомен” беше станал грях и проклетия. Когато Святият Дух Го новороди и 
Го направи отново Святост и Праведност, Той стана пак това или Този, Който 
е бил преди да облече плът. Когато Святият Дух ни новороди, ние си 
останахме творения, създания, Той просто ни върна в положението, което 
Адам загуби. Така бе възтановено истинското подобие, по което Творецът 
създаде първия човек. Такава беше волята на Създателя и днес тя не се е 
променила. След като “Логос” бе обновен (оживотворен по Дух), Той победи 
дявола, ограби властта му за земята (Мат.28:18), която Адам му бе предал 
(Лк.4:6). Заедно с това “ограби началствата и властите и ги изведе на показ, 
явно възтържествувайки над тях”, проповядва на непокорните от Ноевото 
време и изведе праведниците в Небесата. Да отидем в Евр.1:2-6 – 
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        “В края на тези дни ни говори чрез Сина Си, Когото постави наследник 
на всичко, чрез Когото направи и световете, Който като беше сияние на 
Неговата Слава и отпечатък на Неговото същество и като държеше всичко 
чрез Своето могъщо Слово, след като извърши чрез Себе Си очистване на 
греховете, седна отдясно на Величието на високо и стана толкова по-горен от 
ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното. Защото на 
кого от ангелите е рекъл Бог някога: Ти Си Мой Син, Аз днес Те родих. И пак: 
Аз ще Му бъда Баща и Той ще ми бъде Син? А когато пък въвеждаше 
Първородния във вселената каза: И поклонете се на Него всички ангели на 
Бог.” 

       Тук се казва, че след като извърши очищение за греховете ни чрез Себе 
Си, Исус седна отдясно на Създателя. Когато Той  въвежда Първородния от 
мъртвите във вселената казва: ”Ти Си Мой Син, Аз днес Те родих”. Той беше 
“роден отгоре или отново” – Йн.3:3 казва, че само духа се ражда отгоре, за да 
влезе в Божието Царство. Ако Исус не е бил духовномъртъв, то защо ще е 
роден отгоре? След това се обърна към ангелите и каза: ”Аз ще Му бъда Баща 
и Той ще ми бъде Син”. В Евр.1:8 се вижда как Бог се обръща отново към 
Спасителя и казва: ”Твоят престол, о Боже, е до вечни векове”! Отец 
потвърди пред цялата вселена, че Спасителя Помазаник, ”Достойния за 
Споменаване”, Логос е Бог за вечни векове! В Евангелията виждаме, че 
Изкупителя не възкръсна само духовно, но и физически, възкръсна Неговото 
тяло – от душевно то стана, беше преобразено, възкресено в духовно. За това и 
ние имаме тази надежда, че и нашите тела ще бъдат възкресени като Неговото 
в духовни, при второто Му идване в облаците, когато ще грабне Църквата! 
Съществува и другата крайност – да се казва, че Той е възкръснал само 
духовно, но това няма библейска основа, защото виждаме, че когато се яви на 
учениците Си, Той казава (Лк.24:39), че има плът и кости, а не само дух. На 
Тома Господ му рече да сложи ръцете си в ребрата Му. Той видя и раните по 
ръцете Му. Не се лъжете Бог не е за подиграване! Истината за Голготската 
жертва е определяща за целия християнски свят. На нас ни е необходимо да 
знаем и да осъзнаем какво точно е станало там, за да сме наясно с пълнотата 
на нашия Завет. Когато в света се прави договор между две страни, те и двете 
държат да знаят целия предмет на договора, за да се спазят договорните 
отношения. Бог държи ние всички да знаем нашите договорни отношения с 
Него, не защото Той няма да спази Своята част, но за да не може врага на 
живота ни да ни мами и манипулира. Така сатана няма да може да ни държи 
далече от живота, който трябва да живеем – пълнотата на Завета, който ни 
осигурява всичко необходимо за свято и победоносно съществуване. Жертвата 
на Исус на кръста ни осигури независимост от естествения свят, но не само 
това – тя ни даде власт да владеем над него и да можем да променяме 
обстоятелствата в нашия живот. Ако не знаеш, че Той е осигурил изцерение за 
теб, като изпълни волята на Бог на сто процента, тогава е лесно да бъдеш 
излъган, че не е волята на Създателя да бъдеш изцерен! Ако не знаеш, че 
Помазаника ни изкупи от проклетията на Закона, тогава няма да е трудно да 
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бъдеш излъган, че не е Божията воля да си богат и няма да живееш като син 
на Този, Който снабдявя всичките ни нужди според Своето богатство в Слава, 
а Той всъщност ходи по златни улици! Ако не знаеш, че Той стана грях за тебе, 
за да бъдеш праведен пред Бог чрез Него, тогава няма да е трудно да бъдеш 
излъган, че си стар грешник и че си недостоен за нищо, което ще те накара да 
мислиш, че ако не искаш нищо от Отец, това е смирение, а пък Той е казал да 
искаш и ще ти се даде, за да бъде радостта ти пълна! Ако Христос не е умирал 
духовно, на какво основание ти си роден отгоре? На какво основание от 
изкупителното дело ти си новороден? Ако Той не е умирал духовно и не бе 
ходил в Преизподнята, на какво основание ти не трябва да ходиш там? Кое 
друго ти дава право? Ако Той не е ходил в Ада, как би се изпълнило 
пророчеството, че портите на Ада няма да Му надделеят? Знаете ли, че това 
каза Учителя на Петър? – “А пък Аз ти казвам, че ти си Петър (Камък) и на 
тази канара (Петра) ще построя Моята Църква ( на откровението, че Исус е 
Помазаника ) и вратите на Ада няма да и надделеят ( на канарата, на която е 
построена Църквата – Помазаника )! 

 

 

 

 

 

                                    VІІ.ГЛАВА                                                                              

 

               “ СЛУЖЕНИЕТО  НА  СВЯТИЯ  ДУХ “ 
      

        Ако ще изследваме Бог, за да Го познаваме от Писанията, то тогава не 
бива да пропуснем нито едно място, в което се говори за Него. Поради това се 
налага да се занимаем и със служението на Святия Дух, Който е Бог и е част от 
Триединния Бог! Когато започнах да се моля, да познавам Святия Дух, тогава 
Той ми каза: ”Колкото повече познаваш Исус от Евангелията, толкова повече 
ще познаваш Мен!”. Тогава не разбрах как бих могъл да опознавам една 
личност и това да се отнася за друга, защото правех разлика между Тях. 
Когато обаче дойде до мен откровението, че Спасителя, Отец и Святия Дух са 
съвършено Единни, въпреки, че са различни личности, чак тогава започнах да 
го разбирам. И не преди много време попитах Святия Дух: ”Какво означава 
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това – Ти да Си в мен?”. Исках съвсем практичен отговор, а не някакъв 
“дълбоко” теологичен, отвеян и неразбираем. Той ми каза: ”Това означава, че 
Исус, такъв какъвто Го познаваш от Евангелията, да е до тебе всяка една 
секунда!”. Веднага се сетих, че това съм го чел като едно от обещанията на 
Помазаника, че винаги ще е с нас и никога няма да ни остави сираци. Веднъж 
пътувах с един влак, седях до прозореца и се наслаждавах на гледката. Тогава 
някак си тези думи оживяха в мен. Сърцето ми подскочи от радост и си казах: 
”Еха, Всемогъщия Бог, Който създаде световете, е избрал да живее в мен и е с 
мен навсякъде, дори и в този изтормозен влак!”. Беше толкова истинско и 
реално това преживяване, че буквално можех да усетя присъствието на Духа с 
физическите си сетива. Представяте ли си го? Потрябват ти пари за данъци и 
хоп, Исус е до теб и Той няма проблеми с това, защото веднъж вече Му се 
случи и изпрати Петър на риболов със заръка да хване една риба с пари в 
устата, които бяха точната необходима сума за плащането на храмовия налог. 
Има ли значение какво точно чудо ще направи, важното е, че държавните 
налози ще бъдат платени навреме. Чудесата се случваха навсякъде където 
беше Спасителя. Не сте ли искали да изживеете с Него поне един ден от 
земното Му служение? Не сте ли въздишали така – “Ах, само да беше 
възможно!”? Когато Исус изпрати, според обещанието Си, Святия Дух на 
Петдесятница, това стана възможно! Не се ли радваш за тази прекрасна 
новина? Святият Дух е същия както Спасителя, чудесата бяха възможни 
поради Неговото присъствие, те са Неговото естество, защото Той е 
свръхестествен! Утешителят е тук не просто като заместител, понеже Господ е 
в Небесата. Той не е някакъв жалък опит да бъде покрита липсата на 
Учителя. Той е Неговия Дух! Святият Дух бе “виновника” за случването на 
всяко чудо в земното служение на Помазаника, защото Той е Помазанието, с 
Което бе помазан Спасителя! Днес Той е тук с всеки вярващ в Исус, както бе с 
Него тогава! Няма нужда да Го викаш силно и продължително и да чакаш 
времето до като Той дойде, защото Духа живее в твоето тяло и чака теб, а не ти 
Него! По всяко време е готов да потвърди Словото Си на практика в живота 
ти, да изпълни заветните обещания, които се дадоха на Авраам. Не е ли 
прекрасно да знаеш това? Но колко по-прекрасно е да го живееш наистина! 
        Тази глава има за цел да те запознае с личността и служението на Святия 
Дух в живота ти, за да знаеш какво да очакваш от Него и какво не, за да 
разбираш кой стои зад обстоятелствата в живота ти и да разпознаваш жалката 
имитация на противника. Ако мога да опиша служението Му в едно 
изречение, бих казал – “Той горещо желае да направи за теб Евангелието 
начин на живот, реално и естествено!”. Не е Той Този, Който отделя 
Евангелието от силата на Бог и го прави религия, но е Този, Който Го 
потвърждава със сила, чрез чудеса и знамения! Неговото служение след 
Петдесятница е насочено в две посоки – Света и Църквата. Работата Му с 
невярващите се състои в това – да създава ситуации в живота им (като 
ангелите Му служат за помощници), в които те да имат възможност да чуят за 
Спасителя и да решат да Му предадат живота си. Ако го направят, Той ги 
новоражда и ги завежда в Църквата Си, но ако пропуснат, Утешителя 
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продължава да се бори за всеки един човек до последния му дъх. Той и Отец са 
Едно, колкото Отец изпрати Исус, толкова и Той, по тази причина е тук – да 
спасява и да новоражда, да разруши всеки хомот, да ни научи как да живеем в 
Помазаника и да потвърди Заветните обещания, като ги направи реално 
действащи в живота ни, както бе при Авраам, Исаак и Яков! В Йн.16:8-11 
Спасителя обобщи Неговото служение в света така: 

      “И Той като дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба. За грях, 
защото не вярват в Мене. За правда, защото отивам при Отец и няма вече да 
ме виждате. И за съдба, защото княза на този свят е ОСЪДЕН”. 

       Казва се, че ще обвини света за три неща – за грях, за правда и за съдба. 
Единственият и вседостатъчен грях на света се състои в това, че не вярват в 
Изкупителя! Това е най-големият грях, по-голям от него няма. Всеки друг 
грях може да се прости, всяка хула може да се забрави, но да кажеш, че Святия 
Дух лъже в Своето свидетелство за Помазаника, това не може да бъде 
простено! Всяко прегрешение има своето оправдание и прошка само с вяра в 
свидетелството на Божия Дух, че Исус е Христос – Спасителя на човечеството. 
Единствено чрез тази вяра можеш да влезеш в Божието Царство, защото 
Спасителя е едновременно и Пътя и Вратата – Единствения Път и 
Единствената Врата! Ако не си извършил дори нито един друг грях, пак 
неверието е достатъчно основание, за да отидеш в Ада по три причини: 
        - Без вяра в Исус ти нямаш мир с Бога и стоиш в Адамовия Бунт, а по 
тази причина си и духовномъртъв. Тук можеш да включиш и личния си бунт 
против Създателя, защото Той ти протяга ръка за прошка и сдобряване, чрез 
вяра в Изкупителя, а ти доброволно и със свободната си воля я отхвърляш; 
       - Чрез неверието си ти изкарваш Бог лъжец! Показваш, че не те 
интересува и живееш в света, който Той създаде, против правилата, които Той 
е определил;                                                                              
       - Третото е най-тежкото обвинение! Чрез неверието си ти считаш 
проляната на Голгота Спасителна кръв за нищо! Бог претърпя такова 
огромно противоречие против Себе Си от любов към теб, за да те спаси, а ти 
Му се плезиш и казваш –“Не го искам, дръж си го за Себе Си, аз нямам нужда 
от това”; 
       Ако ти показваш, че това е нищо за теб, как очакваш да живееш с Него 
вечно? Не очакваш? Но ако не си при Бог, ще си в огненото езеро на вечни 
мъки, защото средно положение няма! 

       За правда, казва Исус, защото отивам при Отец и повече няма да ме 
виждате. 
      Святият Дух известява на света, че правдата е лесно достъпна и се 
придобива чрез вяра в Исус. Защото когато отиде в Небесата, Спасителя седна 
на Божия трон и ходатайства за нас, а кръвта Му, която бе изляна в 
подножието на олтара, в небесното Светилище, вика за милост. Святият Дух 
кани света да приеме Божията правда! Третото нещо, което Той прокламира в 
света е, че дявола е осъден вече. Ти няма нужда да му робуваш повече, нито 
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пък да споделяш неговата съдба и наказание. Сатана вече не е фактическия 
господар на земята, ако си приел Исус за свой Господ, врага не е вече твой 
владетел и няма власт върху теб, защото Спасителя го победи и му подписа 
вечната присъда – в огненото зезеро! Дяволът има толкова място в теб и може 
да те владее нелегално толкова, колкото си му позволил, не повече. Ако не му 
даваш място в своя живот и вярваш в Словото на Бог, той няма да може да се 
докосва до теб! Служението на Утешителят в Църквата е пълно и всеобхватно. 
Той Сам роди вярващите и като добър родител, е поел грижата за тяхното 
правилно изграждане. Името, с което Помазаника Го нарече, бе “Утешител”- 
превода от гръцки означава още “приятел, съюзник, помощник, адвокат”. Той 
живее в нашите тела, които според думите на апостол Павел, са Негов храм. 
Духът е изпълнението на това, което Исус обеща, че ще бъде с нас  и няма да 
ни остави никога сираци. Той е гаранция за нашето изкупление, залога, че 
Помазаника ще се върне за Църквата, нашия печат, с Който сме запечатани за 
вечен живот. В Йн.14:26 Господ казва, че Божия Дух ще ни учи на всичко, че 
ще ни открива всяка истина и ще ни припомня думите Му, за да имаме 
Неговия Мир и да не се смущава сърцето ни. Чувал съм някои хора да 
приписват тази роля на други – на болести, на нещастия, на злополуки и други 
такива. Те смятат, че Бог им ги дава, за да ги научи на нещо! Приятели, не 
отдавайти славата на друг, освен на Бог, защото всяко зло идва от лукавия, 
който не иска да те научи на нещо, а да ти ограби мира, любовта, радостта, 
благоденствието и успеха в Исус. Бог е любов и Той е изпратил Духа, за да ни 
води, да ни изгражда и да ни учи! Не се хващайте повече на дяволските лъжи, 
защото Утешителя е достатъчен, понеже е най-добрия Учител и Отец знае 
това! Той няма да те разболее, за да ти покаже нещо, а ще ти го каже директно, 
не бъркайте методите на врага с волята на Небесния ни Баща! Святият Дух е 
Този, Който те изцерява, понеже Той е Помазанието поради, Което се 
строшава хомота ти, а не те разболява! Бог ти дава щастие, а не нещастие! 
Създателят ти дава да имаш добра сполука, а не злополука! Не позволявайте 
на друго нещо да ви учи, освен Този, Който е изпратен от Исус за тази цел! 
Може би  се питате, как да познаете кой дух се опитва да ви научи на нещо, 
чуйте: ”Спасителя каза за Святия Дух, че Той ще говори Неговото Слово, че 
ще ви води към Него”! Ако този, който се опитва да те научи на нещо, 
противоречи на Исусовите думи или не те подтиква да вършиш Господните 
дела, не го слушай, това не е Духа на Истината! Сверявайте всяко нещо с 
писаното в Евангелията! Забелязахте ли, че не казах с писаното в Библията, 
но с писаното в Евангелията, не защото не вярвам на цялото Слово, а понеже 
Бог ми е открил един принцип за четенето на Писанието. Преди да ви го кажа, 
съсредоточете вниманието си върху думата “сверявайте”, което означава да 
отвориш и да прочетеш, а не да се опитваш да си го припомниш, защото врага 
е цар на половинчатото цитиране, опита се дори и Господ да излъже така, но 
не успя, не му позволявайте и вие! Сега принципа – Исус дойде да ни открие 
Бог чрез думите и делата Си, а те са записани в Евангелията, и така, аз чета 
цялото Писано Слово през призмата на Евангелията, за да избегна всяка 
заблуда и лъжеучение! Евангелията представляват една четирислойна лупа, 
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през която се чете всичко друго, т.е. в техния контекст! Защо е така? За да 
разберем правилно Бог. Спасителят говореше думите на Отец и вършеше 
делата Му на сто процента. Той изпълни волята на Святия на сто процента и 
иска да Го следваме! Апостолите говореха това, което бяха чули от Него, но не 
успяха да постъпват като Учителя на сто процента, можем да го видим в 
Новия Завет. По тази причина апостол Павел писа, да го следваме, както той 
следва Помазаника, не че го следваше съвършено. Така обаче подчертава – 
“там където аз не успявам да го следвам успешно, в това вие не ме следвайте”! 
Така, че четете и Посланията през учението на Евангелията, за да не си 
изградите някоя теория, обоснована на опитностите на учениците Му, понеже 
те само потвърждават Неговите думи и дела, а не правят допълнения! По 
същия начин постъпвайте и със Стария Завет, търсете отговорите в 
Евангелията, защото живота на Помазаника е пълното откровение и 
изпълнение на Стария Завет! 

       В Йн.15:26 виждаме, че Духа на Истината свидетелства за Спасителя. Как 
го прави? На първо място дава твърдо убеждение в сърцата ни за неща, които 
не се виждат, т.е. вяра в Словото. По друг начин го прави като потвърждава 
свидетелството на устата ни за Исус със сила – чудеса и знамения. Той е 
Помазанието, с Което сме помазани, а силата, за която Исус поръча в ДА.1:8 да 
чакаме, е Неговото проявление. Святият Дух е личност, Той е Бог, не е просто 
сила, както хората от света казват – “А бе, има някаква сила...”. Той има 
силата, но не е сила. По същият начин и ние имаме някаква физическа сила, 
но сме личности, не сме сила, а отделни индивиди. Никой не казва: ”Я виж, 
минава силата Петър!”, но се казва: ”Я виж, минава Петър, който е много 
силен!”. Не казвайте никога за Утешителя, че е някаква сила, Той е Великия, 
Всемогъщия, същия както Исус и Отец – Те са Едно! Йн.16:13-15 ни казва, че 
Святия Дух ще бъде нашия критерий за истината, само чрез Него ще знаем 
кое е истина, защото Той сочи към Исус, Който е Истината – има много 
истини, но само Помазаника е ИСТИНАТА, Която има силата да те направи 
свободен! Истина беше, че дървото на познанието за доброто и злото ще 
направи Адам и Ева да познават добро и зло, но това не ги направи свободни, 
а напротив – зароби ги! Единствено истината “Исус” те прави свободен! Ако 
някоя истина ви заробва, не се прилепяйте за нея, понеже тя може да не е 
лъжа, но не е Истината, Която ще ви направи Свободни! Казва се още, че Духа 
ще ни открива идните неща, което означава, че ще води всеки вярващ 
специфично за него, като личност и служение и ще разкрива лични неща за 
живота. При всички положения обаче, то няма да бъде извън Словото на 
Евангелията, което се потвърждава от цялото Писание. В Библията има 
противоречиви на пръв поглед неща, но поглеждайки през призмата на 
Евангелията, всяко нещо си отива на мястото и противоречията изчезват! 

        Утешителят новоражда всеки, който повярва, че Бог е възкресил Исус от 
мъртвите и Го изповяда за свой Господ (Римл.10:9), прави Си обиталище в 
тялото му, помазва го със Себе Си и му дава според Своята воля различно 
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проявление на Помазанието или иначе казано – проява на свръхестествена 
сила, т.е. духовните дарби (ІКор.12гл.). Що се отнася до личното водителство -
Той за това е пратен, иска да те води, но не се натрапва! Ако ти го търсиш и 
поискаш да го прави, Духа няма да се забави, но не го ли поискаш, няма да го 
имаш. Нормално и правилно е ти да си воден от Него, а е ненормално да не си! 
Библията казва, че тези, който са водени от Духа, са Божии деца. Той е Бог, 
покорете Му се и Го оставете да ви води. Имайте страхопочитание към Него, 
не казвам “страх”, но съзнавайте постоянно, че Божия Дух не е сервитьорка, 
не Му се подигравайте! Като християнин ти си длъжен, както пред Бог, така и 
пред себе си, да Му се покоряваш и да Го търсиш за водителство, освен ако не 
искаш да преминаваш през неприятности. Често си създаваме наши 
стереотипи на нещата и наши схеми, без да Го търсим и сме оставили Духа да 
присъства на нашите събрания на последния ред, просто като наблюдател. Не 
казавам, че системите ни винаги непременно са неправилни, те може да са 
добри, може да са логично обосновани, но да не забравяме, че Той е най-
доброто, ИСТИНАТА – Духа на Помазаника! Често правим нашите събрания 
по свой начин - хвалим Бог, поучаваме се в Божието Слово и То ни говори и 
изгражда, молим се и това не са лоши неща, против които Отец роптае, но не е 
най-доброто! Той не е против нашите “традиции”, защото са лоши сами по 
себе си, а защото не сме водени от Него! Случва се примерно, Той да иска да 
продължим с хвалението и поклонението, но ние спираме, защото по часовник 
е дошло времето за проповед, въпреки че Неговото желание е да работи с нас 
точно в този момент, когато сме отворени и предразположени за това. Това не 
е покорство! Възможно е да има моменти, когато Бог иска да помълчим за 
малко и да чакаме да ни говори или просто да се наслаждаваме в Неговото 
присъствие, а ние продължаваме да прокламираме мощно победата на Исус. 
Само по себе си това не е лошо, но не е покорство! Същото е и когато сме се 
подготвили с дадена тема за проповед, може да сме го направили много добре, 
но Той да иска да говорим за нещо друго, за да извърши дела специфични за 
дадения момент, което не знаем, ала ние си продължаваме по план. Дори и 
проповедта да е много добра и поучителна, в дадения случай това не е 
покорство! Ако мислиш, че си попадал в такива моменти, сега можеш да си 
обясниш защо не е имало кой да потвърди думите ти, понеже Той е отговорен 
само за неща, които е започнал! Има моменти, когато трябва да притихне 
цялата Църква, да се молим тихо на езици и да чакаме от Бог да ни говори, но 
ние предпочитаме да не рискуваме някой да си помисли нещо лошо за нас, 
това не е покорство! Тези примери показват това, което не трябва да бъде, не 
това  означава да се водим от Него. Така ние се опитваме да контролираме 
нещата със страх нещо да не се обърка и да тръгне не според нашите 
разбирания и представи за “нормално” събрание. Но няма да стане по този 
начин, не работи така, защото не ние сме Богове, а Той! Да оставим Духа, да 
ни научи, как да бъдем водени от Него, това е първия урок. Ако го направим, 
никога няма да имаме празни религиозни събрания, но ще сме в пълнотата 
Му, понеже е писано – “Там, където Духа е Господ, има свобода”. Специфично 
Святият Дух може да ни говори чрез сънища, видения и откровения ( слово на 
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мъдрост, слово на знание и разпознаване на духовете ), но волята на Бог като 
цяло, е да сме водени чрез вътрешното свидетелство, т.е. тихия глас на 
Утешителя в нас, и Словото. Изследвайте и вижте, че всички старозаветни 
пророци получаваха Словото чрез видения или ангели, понеже бяха 
духовномъртви и Бог не можеше да контактува с тях на духовно ниво, а го 
правеше на физическо. Не случайно те всички копнееха за изливането на 
Духа, за което те пророкуваха и то стана на Петдесятница. Не случайно Давид 
се моли на Бог да направи сърцето му (духа) чисто, защото виждаше, как ние 
щяхме да имаме ново естество и силно бленуваше за него. Днес ти си 
новороден, оживотворен по дух и можеш да имаш една свободна, напълно 
естествена духовна връзка със своя Небесен Баща. По този начин Духа, Който 
живее в теб, може да ти говори тихо и нежно, без да се налага да се тресе 
земята или да гърми небето. Не е задължително винаги да чуваш думите с 
естествените си уши. В повечето случаи ги разбираш чрез духовните си сетива, 
понеже си осветен дух, дадено ти е естество подобно на Неговото и обитавате 
едно и също тяло. Много често Святият Дух ни води чрез Библията директно – 
прочиташ нещо и то оживява в теб, разбираш го ясно и чрез него получаваш 
отговор на своите въпроси. Това се нарича “откровение върху Словото”, то 
предизвиква промяна в живота ти и те поставя в пълнотата на Бог. О, Той 
силно желае да ти тълкува Писанието, да ти открива тайните и дълбочините 
Му, да Го прави ясно и разбираемо, за да четеш с наслада и радост. 
Християнският живот, отделен от водителството и служението на Божия Дух, 
е дело на плътта. Апостол Павел съветва – “Ако не искаш да ходиш по плът, 
не я убивай, не тя е твоята пречка, просто остави Той да те изпълва, да те 
управлява и напътства, защото си Негов, понеже си с цена купен, да не 
робуваш на плътските страсти, но да ходиш по Духа”. Единственото условие, 
да имаш водителството на Утешителя, е да си искрен и жаден за Него! Исус 
казва, че ако някой е жаден, да дойде при Него и реки от жива вода ще потекат 
от утробата му. Разбирате ли го това? Изкупителят и Святия Дух са ЕДНО, 
ако си жаден за Спасителя, ти си жаден за Неговия Дух, Който вече е при теб. 
Ако си ЖАААДЕН за Духа, реки от Словото Му ще потекат от вътрешността 
ти към теб, не една две думи на година или разбиране само на някои неща, а 
реки от мъдрост, духовно свръхестествено знание и откровения! Ако не си 
жаден, няма да получиш нищо. 

        Не мислех да говоря за нуждата да се прави разлика между идването на 
Святия Дух в нас при новорождението и кръщението или потапянето в Него, 
което ни дава сила за свидетелстване, но виждам, че е необходимо да изразя 
Библейското становище по този въпрос и че не можем да минем без него. Това 
са две отделни опитности, но съвършената воля на Бог е всеки вярващ да ги 
има и двете! Някои казват, че този, който е новороден само, а не е кръстен или 
потопен в Духа, не е помазан, ала Писанието свидетелства друго. В ІЙн.2:20,27 
се казва, че сме помазани и че Помазанието остава в нас и ни учи на всичко! 
Помазанието е Святия Дух, Който живее във всеки новороден и го води на 
всяка истина – учи го на всичко. Не е възможно да си част от тялото на 
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Помазаника и да не си помазан с Неговото Помазание. Помазанието вътре в 
теб е твоя извор, който е предназначен да утоли личната ти жажда, да 
унищожи хомотите ти, да те пусне на свобода и да те направи плодовит, т.е. да 
снабди всичките ти нужди, според богатствата Си в слава. Това обаче не е 
всичко, което Бог желае да имаш, защото Той не иска да послужи само на теб 
и ти да приемаш всичко егоистично. Създателят те е благословил, за да бъдеш 
за благословение! Неговото естество е да дава и да благославя и ще бъде много 
щастлив, ако и децата Му станат като своя Баща. По тази причина ти се дава 
кръщението или потапянето в Духа, чрез което получаваш свръхестествени 
сили да свидетелстваш за Спасителя – да проповядваш добрите новини за 
разпнатия, умрелия и възкръсналия Помазаник на Бог, да пуснеш 
повярвалите на свобода, да разрушиш хомотите им и да им послужиш във 
всяка една област, на всяко едно ниво, не че ще го направиш с плътска 
мишца, но Духа ще работи мощно чрез теб! Белег за кръщението или 
потапянето в Духа е говоренето на нови езици, както Той ти дава способност, 
без да си ги учил и дори без да ги разбираш. Посредством тях ти се молиш по 
най-правилния начин, хвалиш Бог по най-правилния начин и разговаряш с 
Духа тайни неща, които никой друг не бива да разбира. Когато пък ти се дава 
разбиране за тези езици, това се нарича тълкуване, предназначено е да 
послужи като пророчество, слово на знание, слово на мъдрост или 
разпознаване на духовете. Просто казано – Бог си върши всичко Сам, Той 
винаги го е можел, но желае да го сподели с нас, като ни употреби като съдове 
за почетна употреба, не като роби, но като деца със свободна воля – ако не го 
желаеш, няма да бъдеш насилван. Нали си спомняте? Необходимо е да си 
ЖАДЕН! Разбира се говорим общо за нещата, но ако искаш да разбереш какво 
Бог има лично за теб, бъди жаден, бъди искрен, попитай Го и Той няма да се 
забави да ти отговори. Божият Дух е най-добрият ти приятел тук на земята! 
Говорейки за Неговото служение искам да ви покажа и нещо, за което ми бяха 
отворени духовните очи, за да го разбера и да ви го предам. Последвайте ме в 
Словото! 

        Спомнете си, че Отец не може да слиза на земята поради Славата Си, 
която би я унищожила. ”Логос” беше оставил славата Си, когато дойде като 
Син на Бог, за да спаси хората, но след като възкръсна и се възнесе в Небесата, 
отново е увенчан с Нея. Заради това днес не би могъл да дойде при нас, но при 
нужда изпраща личния си ангел, същия който показа откровението на Йоан. 
Святият Дух обаче също е Бог и като такъв, има същата Слава, която по 
същия начин би помела планетата ни. Как тогава Той присъства реално тук и 
въпреки това  не унищожава земята? В Римл.8:23 се казва, че ние “имаме Духа 
в начатък”. В английският превод е преведено като “първите плодове на 
Духа”, а гръцкия оригинал добавя още – “зародиша или началото на Духа”, 
т.е. не Неговата пълнота, както е бил в Небесата. В ІЙн.3:9 пише: 

       “Никой, който е роден от Бога не върши грях, защото Неговия   
ЗАРОДИШ   пребъдва в него и не може да съгрешава, защото е роден от Бог.” 
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      Тук отново ни се казва, че Този, Който пребъдва в нас не е в пълнотата Си, 
но само “зародиша”, ”началото” или “първите плодове”. Въпреки това Той е 
по-силен от този, който е в света – лукавия! Защо е така? В Йн.14:16 Исус 
употреби за Святия Дух думата “друг Утешител”. На гръцки думата “друг” 
означава буквално “друг от Същия Вид и качество” или “друг като Мен”. 
Какво Му липсваше на Спасителя? Беше ли Той “Логос” в пълнота? Не! 
Целта на Неговото идване не бе да погуби света, а да го спаси. По тази 
причина ограничи Себе Си, оставяйки Славата Си на Небесата. Също така 
Божия Дух е ограничил Себе Си, макар че все пак има разлика. Изкупителят 
беше ограничен в собствено тяло и нямаше всеприсъствие, защото ролята Му 
на Спасител не го изискваше. Той трябваше да умре в тяло, за да изкупи тези, 
които обитават в човешки тела, но също така и живя като всеки един 
новороден вярващ. За това казва, че това, което е вършил тук на земята, ще 
може да го прави и всеки един вярващ в Него, понеже няма нищо невъзможно 
за този, който вярва! Святият Дух обаче има друга задача, Той няма да 
спасява света и не се нуждае от Собствено тяло, макар че в духовен смисъл 
пак го има, защото чрез Него се обединява в едно Тялото на Помазаника – 
Църквата. Утешителят е всеприсъстващ, във всяка една секунда личността 
Му се намира във всеки вярващ, до всеки невярващ, във и около земната 
атмосфера! Въпреки този факт, необходимо е да се разбере, че това не е 
Неговата пълнота, защото никое земно творение и самата земя, която все още 
лежи под проклетия, не биха могли да я понесат. Божият Дух реално и днес 
изцерява, освобождава и прави чудеса, но въпреки че това ни се струва 
толкова голямо, Библията ни казва, че то е само “началото”. В Небесата ще 
видим и разберем Неговата Божествена пълнота изявена свободно, както при 
сътворението, когато нямаше грях и проклятие. Сега обаче това е 
невъзможно, защото планетата ни не е изкупена от проклетията, поради което 
ще бъде унищожена в края на времената. Тогава Създателят ще направи нова 
земя, в която няма да има грях и проклетия. Нека да продължим нататък. 
Какъв бе според Закона денят на “Петдесятница”, когато дойде Святия Дух? 
Това бе денят на “първите плодове”. Защо Той избра точно в този ден да 
дойде? Защото той беше символ от Стария Завет на това, което Той ще е тук 
на земята – Неговата изява – “първите плодове”, ”зародиша”, ”началото” – 
една малка част от Божествената Му пълнота. Надявам се да не се 
обезсърчавате от тази новина, защото “Божието немощно е по-силно от най-
силното в света”! В това Си състояние Той е напълно достатъчен, за да 
поддържа победата над дявола реална за нас и да унищожава всеки хомот. 
”Чрез Неговата сила в нас, казва апостол Павел, Той може да направи 
несравнено повече от колкото можем да си представим или помислим”. Нека 
видим как апостол Петър цитира пророк Йоил в ДА.2:17, 18. Той казва на две 
места “ще излея от Духа Си”. Защо не се говори за пълнотата на Духа, а само 
за част от Него? Защото нито земята, нито неизкупеното и невъзкресено тяло 
могат да Го понесат в Божествената Му пълнота, понеже не е възможно 
плътски човек да стои в Неговото Свято  присъствие и да остане жив! Може 
би ви смущава изказването, че   Бог не дава Духа Си с мярка. Позволете ми да 
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ви разясня, какво означава това. Днес земята е изпълнена със Святия Дух, 
макар това да не е Неговата Божествена пълнота, а само “началото”, ”първите 
плодове”, но за нейните мащаби това е изпълване до краен предел. Тя е като 
един съд за вода, който събира примерно пет литра и е пълен до горе, това е 
максимума за него, на земята обаче има още толкова много вода, която той не 
може да побере. Ние можем да бъдем изпълнени до краен предел с Духа, както 
беше Исус, защото сме Божии съдове за почетна употреба, това за нас е “без 
мярка”, т.е. изпълване до “пръсване”, понеже не е възможно да поберем 
повече. Това обаче са само “първите плодове”! Тук на земята можем да 
познаем в пълнота Бащиното сърце на Бога, Неговата любов, характер, 
волята Му за нас и света, но не е възможно да познаем Славата Му в пълнота. 
Създателят казва, че земята  Му е само подножие, което не може да побере 
цялата Му Слава, която изпълва Небесата. Изразът “без мярка” не означава “ 
в пълнота”. Просто Той дава от Духа Си без да се скъпи. От тази гледна точка, 
коя е най-голямата и най-важна дарба на Духа? Тази, от която се нуждаеш в 
момента! За това се казва, че Бог дава такава благодат (добро, полезно даване, 
без заслуги), която да работи в живота ти навреме. Не знаете ли, че най-
старото и безполезно нещо  е вчерашния вестник, който идва със закъснение 
от един ден – не навреме. Нещо, от което вече нямаш нужда, не ти е 
необходимо. Не е благодат това, което идва със закъснение. Не можеш да 
приемеш спасението си след като вече си се озовал в Ада! Спомнете си 
случката с пророк Елисей, който послужи на една жена, която бе останала 
вдовица и задлъжняла с двамата си сина, така че трябваше да се продадат 
като роби. Това беше техния хомот! В Ис.10:27 се казва, че хомота се 
разрушава поради помазанието ти. По времето на Стария Завет Божиите 
служители, които бяха духовномъртви, бяха помазвани с миро, 
символизиращо Святия Дух, Който е Помазанието, Което разрушава хомота 
ти! Олиото (маслото) също е преобраз на Духа. Пророк Елисей казва на 
жената да вземе от съседите си колкото се може повече съдове и да налива в 
тях от единствения си съд, в който беше останало само малко масло. Това е 
притча на живо – знамение за Святия Дух. Чрез Божие чудо, от този полу- 
празен съд изтече масло без мярка, което напълни до горе всеки съд, така, че 
не остана празно място. От математическа гледна точка това количество може 
да бъде измерено, но като се има предвид, че ако имаше и още съдове и те 
щяха да се напълнят, виждаме, че чудото осигури количество без мярка. Кой 
го ограничи? Разбира се ограничения брой съдове, които жената успя да 
намери, а не Бог, Който дава от Духа Си без мярка. Когато жената продаде 
маслото, взе толкова пари, че имаше да плати дълговете си и с остатъка да 
живее със синовете си за много време. Ето това означова “без мярка” – повече 
от това, от което се нуждаеш само в дадения момент – изобилие. Бог винаги 
мисли в перспектива! Надявам се да сте разбрали вече, че”Духа без мярка” е 
само изразно средство, което се отнася до максимално изпълване в земните 
мащаби, но в никакъв случай – небесна пълнота! Материята е израз на 
духовния свят, но по никакъв начин тя не може да сравнява с него. Духовното 
тяло прилича външно на душевното, но не може да има никакво място за 
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сравнение между двете. Едното е неограничено, вечно и съвършено, а другото 
– несъвършено, умиращо и ограничено. Святият Дух осигурявя за нас ресурси, 
които не могат да се измерят със земни мерки, Неговото присъствие не може 
да се измери със земни мерки – Той е тук изобилно и без качествен недостатък, 
ала въпреки това само толкова, колкото да не унищожи планетата и хората, 
но да им послужи. Друг символ на Святия Дух в Писанието е огънят. Какво 
означава “огън без мярка” за една къща – този, който ще я опожари или този, 
който ще я топли изобилно? Божият Дух е възлюбил света и няма да направи 
нещо против естеството си – Той е любов! Огънят в дома е необходим и 
полезен в камината и печката, за да ни е уютно и приятно за живеене през 
зимата, но когато опожарява и разрушава, това е бедствие. За Него пише, че 
Той възобновява лицето на земята, а не го разрушава. Друг символ на Духа в 
Словото е водата. Тя също е много необходима, защото нищо на планетата не 
би могло да съществува без нея, но когато се превърне в наводнение (реки 
излизат от коритата си, заливат безмилостно всичко по пътя си, убиват хора и 
разрушават сгради; в морето се появяват след земетресение опустошителни 
вълни – убиици  “Цунами” и т.н.), това вече е бедствие. Днес ние имаме в 
домовете си вода в изобилие, без мярка, колкото си искаш, но е затворена и 
канализирана в тръби и тече през чешмите. Когато се ползваме от тази 
благодат, тя е страхотно благословение, но ако забравим чешмата отворена 
или стане авария и всичко се наводни, това вече е бедствие. Ако поливаш една 
градина от кладенец, ти го правиш без да измерваш количеството на 
употребената вода – “без мярка”. Ако извършваш тази дейност само до като се 
напълнят вадите, ще има отлична реколта, но ако не внимаваш и я наводниш, 
водата ще отнесе всичко посадено. Това вече няма да бъде добро и полезно. 
Святият Дух не е слон в стъкларски магазин, Той е нежен и внимателен - 
прекрасен любящ Баща! Вятърът също е един преобраз на Утешителя. 
Човекът е успявал често да улови неговата мощ и да я впрегне в работа, което 
му е носело страхотна печалба. В миналото го е използвал в корабоплаването, 
вятърните мелници и др., а днес имаме вятърни електроцентрали. Когато е 
много горещо през лятото, ласката на лекия ветрец нежно разхлажда и ни 
служи добре, но когато има бури, торнада и урагани, това вече е бедствие – 
разрушенията са огромни. Изобилният вятър в платната на кораба, който 
духа в желаната посока е най-голямата благодат за ветроходците, ала 
морската буря поставя живота им в опастност. Като последен пример да 
вземем слънцето. То ни свети, топли и без неговите лъчи нищо не би могло да 
съществува на земята, но за планетите, които са по-близо или по-далече, това 
се оказва пагубно. На едните температурите са много високи, а на другите – 
много ниски, което пречи за съществуването на какъвто и да било живот. Не е 
необходимо да се дават повече примери, ако не сте го разбрали до сега, или 
никога няма да го разберете, или ще ви се изясни чак в Небесата. Бог не е 
неудачник, Който иска да направи добро, а пък да не може. Неговата работа е 
точна и прецизна, когато прави нещо, то става идеално и съвършено – както 
се казва “И човекът спасен, и дявола изхвърлен навън!”. Ти можеш да имаш 
от Святия Дух толкова, колкото имаше Исус на земята. Това е напълно 
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достатъчно, за да вършиш волята на своя Създател и да правиш това, което 
Спасителя правеше, когато беше в тяло. Без Утешителят – Помазанието на 
Помазаника, ти дори не би могъл да повярваш в Изкупителя! Бог обеща, че 
ще даде Духа Си на всеки, който поиска от Него. Ако го искаш, просто Го 
помоли да ти го даде и Го приеми с вяра, така както прие Исус, когато 
повярва в Него и беше спасен и новороден! 

        Искам да се върнем към ДА.2:17, за да можем да имаме учението за Божия 
Дух завършено. Там се цитира пророк Йоил, който казва, че в последните дни 
Бог ще излива от Духа Си  “на” или “върху”  всяка твар. Поради тези стихове 
аз вярвах, че ще дойде едно такова време, когато Духа ще се излее върху всеки 
човек без изключение и това ще направи всички на света вярващи и помазани 
със Святия Дух. Но това ли е, което се казва? Когато апостол Петър започва 
да говори в стих 16, той казва, че това, на което сега хората станаха свидетели, 
е сбъдването на онова, за което пророк Йоил е пророкувал! Това означава, че 
пророчеството за изливането на Духа “на” или “върху” всяка твар вече се е 
изпълнило на Петдесятница. Обаче беше ли така, изля ли се Духа на всяка 
твар без изключетние? Как тогава Петър казва, че се е изпълнило? Проблемът 
идва от неправилния превод на свързващата дума “на” или “върху”, в 
оригинал се казва “за всяка твар”. При това положение апостол Петър вече 
може да казва, че пророчеството се е изпълнило, защото Духа е достъпен за 
всеки, който Го пожелае! По времето На Старият Завет не беше така, Духа бе 
само върху отделни личности и то не постоянно, а от време на време. Хората 
бяха жадни  за Него и копнееха за онова далечно време, когато Той ще е 
достъпен за всеки, който Го поиска. Особенно мъчно е било на пророците, за 
които бе открита част от истината. Вече трябва да знаете, че Бог не е 
насилник, Той няма да излива от Духа Си безразборно върху всеки, 
независимо дали Го иска или не. За да получи човек този ДАР , трябва да е 
Жа-а-а-аден, а който не е – няма да Го получи! Библията казва, че земята ще 
се изпълни със знание за Господа, а не с Познаване! Има голяма разлика – 
знанието е интелектуално, то не спасява, а е само информация (плод от 
непокорството на Адам, когато яде от дървото в Едемската градина). 
Познанието е дълбоко лично преживяване с Господ, то е интимно духовно 
Единство. Бит.4:1 казва, че Адам позна жена си и тя роди. Това е пълната 
картина на познанието, когато познаеш Бог, ти раждаш плода на Духа без 
проблеми - точно както едно дърво или една лоза. Така казва Исус в Йн.15:1-6 
– ние сме пръчките, а Той е лозата. Когато естесвено сме привързани към Него 
с вяра, това ни прави способни да дадем плод без напъване и напрягане, 
според капацитета на пръчките, но не така, че да се счупят или наранят. Той 
не иска плода да ни отдели от Него, но да бъдем плодотворни и здраво 
свързани! Спомнете си притчата за талантите – Бог даде на всеки различно, 
според както предцени, имайки предвид личностните им различия и при 
връщането Си, изискваше съгласно това, което бе дал. Един от всичките бе 
останал безплоден, порицаха го и го хвърлиха във външната тъмнина, 
завинаги отделен от Господаря Си. Голямата радост е в това, че колкото 
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повече израства пръчката, толкова повече плод дава, понеже става по-здрава 
и може да издържа товара на големия плод, който носи несравнено по-голяма 
радост! Така че ако ти израстваш в Духа, ще Му позволиш да се изявява чрез 
теб много повече и ще имаш повече плодове. Всичко е достъпно за нас в 
Помазаника, изисква се само жажда и искреност. Общувай в Словото и с Духа, 
ходи чрез вяра в Него, поискай от своя Небесен Баща и Той ще ти даде, за да 
бъдеш плодовит! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 VІІІ.ГЛАВА 

 

                 “ ПОЗНАВАНЕ  НА  ЧОВЕКА “                 
 

      Този въпрос е занимавал много богослови през вековете, но искам да ви 
покажа това, което Бог ми разкри! Никога не съм имал пълна увереност и мир 
за това, което съм слушал по този въпрос – какво представляват човешките 
дух, душа и тяло. Поради това през цялото време питах Бог и Го търсих, за да 
ми покаже истината. Съществуват две места в Библията, от които разбираме, 
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че човека е съвкупност от дух, душа и тяло – ІСол.5:23 и Евр.4:12. Никъде 
другаде в Писанията няма такава точна подредба и структуриране на Божието 
творение – “Адам”. Това е причината, поради която през цялото съществуване 
на християнството се е спорило по този въпрос, но днес искам да последваме 
логиката на Духа, Който е писал тази книга, защото знанието, което Бог 
излива днес в Църквата е като река, в сравненине с изминалите векове. За 
около век и половина Той успя да възвърне първоначалния облик на Тялото 
Христово в много отношения, но процеса продължава, понеже това, което е 
започнато от Него, ще бъде завършено до край – съвършено! Отворете на 
Евр.4:12, това ще бъде нашия трамплин за изследване: 

       “Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки остър и от 
двете страни меч, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и 
издирва помислите и намеренията на сърцето.” 

         Искам да ви представя своя ревизия на стиха, с цел да се доближим до 
оригиналното му звучене – “Божието Слово е живо нещо, действащо 
(работещо, то работи и не се проваля), по-остро от всеки меч остър и от двете 
страни (на съвременен език – по прецизно от медицинския лазарен скалпел), 
пронизва до разделяне (успява да направи разлика между) душата и духа, 
ставите и костния мозък и знае какви са мислите и намеренията (плановете) 
на сърцето (сърцевината или духа)”. Дори ако искате можем да го кажем и 
така: ”Божият Логос – “Достойният за Споменаване” е жив, непровалящ се и 
има способност, по-голяма от всяко друго нещо, да направи разлика между 
душата и духа на човека, ставите и костния мозък и знае какво мисли и крои 
той.” Има логика, нали? Словото е носител на същите качествени показатели 
както Този, Който го изрича, а “Логос” видяхме, че е Бог и можем да се 
доверим на Неговите думи и опит, за да направим разлика между душата и 
духа и да разберем кое какво е. ”Логос” стана Сина на Бог – Спасителя 
Помазаник – Исус Христос, т.е. можем да Му се доверим да ни води из 
Писанието и да ни покаже истината. Всеки друг източник извън Библията би 
бил лъжлив, защото няма необходимата способност да направи разликата 
между духа и душата, няма нужната проницателност, защото само Бог знае 
всичко! За голямо съжаление днешното учение за душата в Църквата е дошло 
от света. В научните среди Платон е основния източник на учението за душата 
и Христовото тяло си е послужило на готово от него, без да си дава сметка, че е 
грях да получаваш откровение от друг, освен от Духа и да му се доверяваш! 
Думата за душа на гръцки език е “психи” и от нея произлиза наименованието 
на науката за душата на човека – Психология. Веднъж прочетох от един 
учебник за кандидат-студенти по Психология откъс от трудовете на Платон, в 
който се казва, че това, което знае за нещата, му е дадено като учение от един 
“тъмен ангел” (демон) и се твърди, че демоните са връзката между човека и 
Бога. От другата страна на везните стои Библията, която казва, че дявола е 
лъжец и баща на лъжата, че когато говори нещо, той го взема от своите лъжи 
и това говори – Йн.8:44. Аз избирам да вярвам на Словото и искам да 



 

 

 

75

изградим едно истинско библейско учение за душата и духа. Платон твърди, че 
чувствата, ума и волята са в душата на човека, нека разберем какво казва 
Библията! Предизвиквам ви най-съзнателно да захвърлите като скверно 
светското учение за душата и духа и да изградите истинско и свято – 
библейското. Платон е получил откровение от дух, но не от Божия Дух, в 
Стария Завет, според Закона, такива хора се убиваха с камъни. Само че на мен 
ми се иска не Платон да убия с камъни, а този който му е дал лъжата, но това 
вече е сторено от Исус и аз съм много радостен. Лъжата обаче е останала и 
искам да я премахнем и изкореним завинаги, за да бъдем изградени правилно. 
Има две откровения, които могат да ни назидаят според Божията воля – “Кой 
е Бог” или “Познаването на Бог” и “Кой е човека” или “Познаването на 
човека”! Пред нас стои въпроса – как да започнем нашето изследване. Ще ви 
го представя така, както Бог ми го показа. Той ме накара да употребя 
следната математическа формула:  

                                            ДУХ  +  ДУША  +  ТЯЛО  =  ЧОВЕК. 

Спорният елемент тук е ДУШАТА, за това я заместваме с неизвестното “Х” и 
получаваме следното уравнение :   

                                            ДУХ  +   Х  +  ТЯЛО  =  ЧОВЕК  . 

Трябва да открием какво е “Х”  и преработваме уравнението до следното : 

                                   Х (ДУШАТА) =  ЧОВЕК  -  ( ДУХ  +  ТЯЛО ) . 

         И така, ще открием какво е душата, като посредством Словото отделим 
от цялостния човек какво е ДУХА и какво е ТЯЛОТО, а каквото остане, това 
ще е същността на търсеното неизвестно “Х” -  ДУШАТА. По този начин ще 
съборим дяволската крепост в Църквата, която сме били приели без да знаем  
от къде и как е дошла или пък без да и обръщаме голямо внимание. Аз не 
желая дявола да ми казва кой съм и от какво съм съставен и това да 
управлява живота ми, но Този, Който ме е създал – моя Небесен Баща – Бог, а 
ти? Господ желае ние да имаме успешен, плодотворен и пълноценен живот в 
Помазаника. По тази причина включвам  тази глава в книгата, за да сме 
изградени правилно във всяка духовна област. 

                                                І. ДУХЪТ  НА  ЧОВЕКА : 

      Изразът “духа на човека” не е това, което би трябвало да бъде, защото 
човека няма дух, той е ДУХ , който има  ДУША   и живее в  ТЯЛО! Човекът е 
единственото духовно същество, което Бог създаде по Своя образ и подобие! 
Думата “подобие” означава “същност”. Научихме, че Бог в Своето 
Триединство е  ДУХ, следователно Неговото подобие – човека – би трябвало да 
бъде  ДУХ! Нашата същност е ДУХ, ние сме ДУХОВЕ – ДУХОВНИ 
СЪЩЕСТВА. Думата “образ” ще разгледаме, когато говорим за тялото. За да 
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разберем какво представлява човешкия ДУХ, нека първо си припомним, че 
духа, макар и да не можем да го видим с плътските си естествени очи, не е 
въздух, а интелектуално ниво на съществуване. Спомнете си, че “чистите 
духове” са тези духовни същества, които нямат физическо тяло. Такива 
духовни същества са всички тези, които Бог създаде като Небесно войнство – 
ангели, серафими и херувими. Те не притежават тела направени от химичните 
елементи на земята. Когато Исус възкръсна и се яви на учениците Си, Той 
казва: ”Пипнете Ме и вижте, че имам плът и кости, а духа (привидението) 
няма”. Като ниво на съществуване духа е интелект, той е личност – има ум, 
чувства и воля, може да говори и да проявява емоции. Бог също е Дух – има 
ум, чувства и воля, може да говори и има емоции. Друго характерно за 
“чистите духове” е, че те нямат душа, но въпреки това са индивидуалности. 
Направете необходимото изследване в Библията и ще се уверите, че е така. 
Човешкият дух може да съществува отделно от човешкото тяло, но то не може 
да съществува без него – Як.2:26. Съвременната медицина може да поддържа 
за известно време жизнените функции на тялото и протичането на химичните 
и физичните процеси в него, без там да има “живец” – дух, личност, 
индивидуалност. Бог направи духът на Адам или по-точно личността Адам, 
който беше дух, съвършен и безгрешен, свят и праведен. Творецът създаде 
едно ново и напълно уникално духовно същество, различно от всички, които 
някога е съдавал – различно от Небесното войнство и от животните по земята. 
Той сътвори духовно същество и му направи тяло от плът, кръв и кости, 
облече го с дреха направена от химичните елементи (материята) на мястото, 
което щеше да обитава – земята. Даде му власт над нея – над всяко животно, 
птица и риба. Господ желаеше Адам да владее и да царува над земята, както 
Той владее Небесата. Адам бе поставен в позиция на КНЯЗ, на БОГ над този 
свят, беше му дадена  ВЛАСТ  ( когато Бог говори за съдиите в Стария Завет, 
Той употребява тази дума в същия смисъл – “богове сте вие”, или иначе 
казано – тези, които имат власт и я упражняват, т.е. КНЯЗЕ ). Когато човекът 
съгреши и се покори под думите на дявола, като по този начин му преотстъпи 
властта си, Библията нарече след това сатана “бог и княз” на света. След това 
Исус със сила надви над княза на този свят – лукавия, върза го и му ограби 
“покъщнината”, т.е. властта за земята и сега Той е КНЯЗА, а заедно с Него и 
Църквата! Веднъж Святият Дух ми каза: ”Ако искаш да разбереш как Адам 
живееше преди грехопадението и как оперираше в света, погледни как Исус 
живя на земята, защото Библията Го нарича “последният Адам”. Това, което 
Бог ми даде да разбера, е че Адам живееше по същия начин на земята, както го 
направи Исус – чрез  ВЯРА ! На няколко места се казва и за нас, че трябва да 
живеем чрез вяра. По времето на сътворевието Адам бе единствения човек на 
земята, той бе детето на Бог, учеше се от Него и правеше това, което виждаше 
Той да прави. Същото нещо каза и Спасителя за Себе Си. Бог е Дух и Адам се 
научи да живее като такъв, въпреки, че имаше душа и тяло, но те не му бяха 
проблем, а предимство. Децата се учат от родителите си като ги имитират. 
Същата дума е употребена на гръцки там, където се казва да подражаваме на 
Помазаника, буквално да Го имитираме в думи и дела! Едва когато Адам 
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съгреши Бог му казва, че с труд и пот ще си изкарва прехраната. Помислете 
как беше работил той преди това без да се поти, нямаше потни жлези ли? Не! 
Точно както Исус – чрез  ВЯРА! Помазаникът прокле смокинята и тя изсъхна, 
представете си какво щеше да стане, ако я бе благословил. Господ каза на 
бурята да утихне и тя утихна, каза на рибата да влезе в мрежите на Петър и тя 
се покори, благослави два хляба и малко риби и нахрани с тях едно огромно 
множество. При Адам беше същото! 

      Сега вижте добре – ако духовните същества, т.е. “чистите духове” нямат 
душа и тяло, но въпреки това имат ум, чувства и воля, как тогава духовното 
същество човек има своите ум, чувства и воля в душата си? Това е глупаво и 
нелогично твърдение! Дяволът е искал да накара хората да вярват, че не са 
подобие на Бог, Който е Дух и има ум, чувства и воля, но че са един хибрид, 
толкова духовноосакатен, че ако по някакъв начин остане без душа, той ще 
загуби ума, чувствата и волята си. Това е голяма, опашата и жестока  ЛЪЖА! 
Сатана беше Славно духовно същество, което се разбунтува и падна, т.е. умря 
духовно и загуби просветлението на светлината, но въпреки това остана 
личност, която има ум, чувства и воля. Той просто иска да се искара по-велик 
от “Венеца” на Божието творение – човека, но се е излъгал. Ние няма да му 
вярваме! Неновороденият човек е мъртъв дух, но въпреки това притежава ум, 
чувства и воля, както своя господар – врага. Как обаче стоят нещата при 
новородените? За нас се казва, че сме родени от Святия Дух, Който е 
Съвършения Дух. Роденото от Него е обновен дух, поставен в позицията на 
Адам преди да съгреши. Еф.2:6 казва, че ние сме съвъзкресени с Исус, но 
единственото нещо, което е обновено, новородено или съвъзкресено в човека е 
неговия  ДУХ. Душата и тялото му са си съвсем същите, както си бяха преди 
това. В ІКор.2:11 се казва, че едиственото нещо в човека, което има съзнание и 
знание, за това какво има вътре в него, е човешкия дух. В ІКор.2:16 ни се 
открива, че имаме ума на Помазаника. Къде си мислите, че го имаме този “Ум 
Христов”, ако не е в това, което Христовия Дух обнови – духа ни? В Римл.7:23 
апостол Павел казва, че вижда в тялото си закон, който воюва против закона 
на ума му. Той имаше ума на Помазаника, а Бог предрече, че ще запише 
Закона Си на сърцата ни, т.е. на обновения ни дух. Въпросът е – кой закон? 
Спасителят казва, че Законът и пророците се заключават в това, да имаш в 
себе си любов и вяра, което е “Закона на Животворящия Дух” – Римл.8:2. 
Какъв е извода? Апостолът казва, че вижда нещо в тялото си, което се опитва 
да го накара да не живее и действа според това, което Бог го е направил – ново 
създание, родено от Духа на Помазаника, което притежава ума Му и Божия 
Закон втъкан в себе си. Човешкият дух е новото създание, родено от Духа на 
Помазаника, което има Неговия ум и Божия Закон написан върху себе си. 
Новороденият дух е всичко, от което най-много се интересува Бог в момента, 
поради тази причина Той се погрижи за телата ни, като ги изцери с раните на 
Исус, за да не се занимава с тях повече, до времето когато ще ги възкреси или 
преобрази, но да хвърли всички усилия в израстването и утвърждаването на 
Светиите! Не знам дали знаете, но Исус бе първият Пророк и Учител, Който 
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започна да учи, че човека е дух и се нуждае от новорождение. Да отворим на 
Йн.3:3-7 : 

        “Исус в отговор му каза: Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой 
отново, не може да види Божието Царство. Никодим Му рече: Как може стар 
човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се 
роди? Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода 
и Дух, не може да влезе в Божието Царство. Роденото от плътта е плът, а 
роденото от Духа е дух. Не се чуди, че ти казах – Трябва да се родите отново.” 

       Необходимо е внимателно да вникнем в корените на тази история и да 
разберем точно какво се случва. Никодим не беше кой-да е, а фарисей, 
юдейски началник и учител, днес той може би би бил с ранг на професор по 
тоелогия. И Исус започна да му говори на таково високо ниво точно поради 
този факт. Той очакваше Никодим да Го разбере. Но той не го разбра, защото 
отнесе това, за което Спасителя говореше, за тялото вместо за духа, защото не 
знаеше, че е дух, понеже бе духовномъртъв и се отъждествяваше с плътта си. 
Забележете, че Учителя говори за човека като за ДУХ, понеже казва, че ако 
някой не се роди отгоре, не може да влезе в Божието Царство, но само духа 
може да бъде роден отново и Той го уточни в последствие – Роденото от Духа е 
дух! За Господ ти си личност, носиш отговорност и имаш свободна воля, това 
къде живееш в момента не е важно – дали си в тяло или не, за Него е важно да 
знаеш, чи си дух. Библията различава два типа хора – духовния човек, който е 
роден от Духа, и душевния, естествения или плътския човек, който се 
отъждествява с тялото си. Когато ти не знаеш какво си всъщност, не би могъл 
да подредиш приоритетите си по правилен начин и това е целта на врага – да 
си объркан и дезориентиран, омотан като пиле в калчища, за да не му пречиш. 
За плътският човек духовните неща са глупост, той не ги разбира, те са над 
неговото естество, над духовното му ниво и за това отнася себе си до нивото, 
което вижда с очите си – физическото тяло. Никъде на друго място не виждаме 
повече Учителя да говори така, както на Никодим, защото ако той не Го 
разбра, как щяха да Го разберат обикновените хора? Учениците обаче също 
чуха този  разговор и Йоан го разбра, защото в Йн.1:12, 13 казва, че деца на 
Бог са единствено тези хора, които приеха Исус и се родиха от Духа. Там той 
говори по същия начин както Помазаника, че човека, а не духа на човека, се 
ражда от Утешителя, защото човека е  ДУХ! Нека видим какво казва 
Спасителя, когато беше увиснал на кръста и говореше директно на Отец, като 
Дух на Дух – Лк.23:46 – “Отче, в Твоите ръце предавам Духа Си.” Там не бе 
необходимо да говори на земно ниво и Той казва пряко, че оставя Себе си, 
осъзнавайки че е Дух, в Божиите ръце. Същото нещо казва и дякон Стефан, 
когато го убиваха с камъни. Както ІЙн.5:1, така и Як.1:18 казват едно и също, 
че сме родени от Духа, говори се за човека като за  ДУХ. В І Петр.1:1, 2 пише, 
че сме избрани чрез освещението на духа. За кой дух ства въпрос тук? В 
оригиналният текст няма главни букви, за това е необходимо да уточним този 
израз. Святият Дух няма защо да се освещава, Той винаги си е бил Свят, но 
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човека не беше свят. Когато Бог новороди някого, Той го прави от проклет и 
грешен – свят и праведен, т.е. при новорождението ни, ние, които сме духове, 
бяхме осветени. Казва се, че сме избрани от Бог чрез или посредством 
освещението (което представлява действието – да направя някого свят) на 
нашия дух. Става ли ви ясно, че Писанието  има една строгоизградена 
структура на изразяване, защото апостолите писаха това, което бяха чули от 
Исус, понеже Той им заръча да научат и други на това, което Той ги бе научил 
– Мат.28:19, 20. В 2Петр.1:4 се казва, че сме участници на Божественото 
естество. Какво е естеството на Бог? Той е Дух! На друго място се казва, че сме 
един дух с Господа и как да е по друг начин, като Той ни е родил, а роденото от 
Духа е дух с Неговото естество – свят и праведен! Апостол Павел е просто 
категоричен, че може да служи на Бог само с духа си, точно както Исус каза на 
самарянката, че е време да служим на Отец с дух и истина, т.е. нелицемерно, а 
от естеството си – истински! В Еф.6:15 четем, че нищо друго в Помазаника или 
за Помазаника не е от значение, но само новото създание, т.е. духовния човек, 
новородения дух. В Новият Завет имаме истината явна. Намират се места, в 
които се говори за “скришния в сърцето човек” или за “вътрешния човек”, 
защото по-важно е това, което не се вижда – новородения дух, понеже 
физическото тяло  е преходно. Но не си мислете, че Спасителя иска то да е 
болно, а напротив желае да е здраво, за да може новородения човек да не 
отклонява мислите си в друга посока, а да се съсредоточи в духовното си 
израстване! Човекът  е  ДУХ !  Еф.3:16 казва, че е необходимо да се утвърдим в 
това знание, чрез Негония Дух, че не е важен първо външния човек – тялото, а 
вътрешния – духа. Същото нещо се казва и в Римл.6:13 – да се 
индетифицираме с живота си пред Бога като оживели от мъртвите. Защо? 
Защото бяхме мъртви в греховете си, а сега сме оживели чрез правдата на 
Помазаника. Кое ни беше мъртво и кое оживя? Духът ни, нали? Но за пореден 
път казва: ”Представяйте   СЕБЕ  СИ   ....”. Мисля, че би трябвало вече да сте 
разбрали как гледа Бог на нас – като на новородени духове, които притежават 
ум, воля, емоции и са свободни да взимат решения въпреки, че имаме старите 
си тела и души. Той говори: ”Вие...”като за цяло, но се отнася единствено до 
новордения ни ДУХ! На много места в Библията се говори за “сърцето “ на 
човека. Какво се има предвид? Не се говори за сърдечния мускул, който 
изпомпва кръвта и поддържа снабдяването с кислород в цялото тяло, а за 
сърцевината на човека, за неговото същество и същност. Заместете навсякъде, 
където видите в Писанията думата “сърце” с думата “дух” и ще видите колко 
много неща ще ви станат по-ясни. Искам да ви дам един малък списък от 
места, в които се говори за духа и за сърцето на човека: 

       - ІКор.5:5 – Да се спаси  ДУХА  му; 

       - Лк.1:51; 2:19, 35; 5:22; 9:47; 12:45; 21:14;2 4:28 – сърцето (духа) има 
мисли; 

       - ІКор14:6 – Словословиш с духа си (човешкия дух може да говори); 
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       - Йн.11:33; 13:21; 14:27; 16:6 – Исус се разтъжи в Духа Си; 

       - ІКор.7:37 – който стои твърдо в сърцето си (духа си); 

       - 2Кор.2:13 – Духът ми не се успокои; 

       - 2Кор.4:6 – Вътрешният човек всеки ден се обновява; 

       - 2Кор.9:7 –Всеки да дава,както е решил в сърцето си; 

       - Гал.6:1 – Поправяйте такъв с кротък и тих дух; 

       - Гал.6:18 – Благодатта на Помазаника да бъде с вашия дух; 

       - Еф.3:17 – Чрез вяра да се всели Помазаника в сърцата ви; 

       - Еф.4:23,24 – Да се обновите в духа на своя ум; 

       - Еф.6:22 – Той да утеши сърцата ви; 

       - Фил.4:7 – Божият мир ще пази сърцата и ума ви в Помазаника; 

       - Кол.2:2 – Да утешат сърцата им; 

       - Кол.3:13; ІІСол.2:17; 3:5 – Бог да утвърди сърцата ви; 

       - ДА.5:4 – Защо си намислил това в сърцето си; 

       - ДА.8:22 – Да ти се прости тази мисъл на сърцето; 

       - ДА.7:16 – Духът на Павел се възмущаваше дълбоко; 

       - Як.1:26 -  Но мами сърцето си; 

       - Як.3:14 – Но ако в сърцето си имате завист; 

       - Як.5:8 – Укрепете сърцата си; 

       - ІПетр.3:15 – Почитайте със сърцата си Помазаника; 

       - ІЙн.3:21 – Ако нашето сърце не ни осъжда; 

       - Римл.5:5 – Божията любов е изляна в сърцата ни; 

       - Римл.7:6 – ние служим по нов дух; 

       - Римл.7:22 – Вътрешното ми естество се наслаждава в Закона; 
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       - 2Тим.2:22 – Призовават Господа с чисто сърце; 

       - Филимон 7ст. – Сърцата на светиите се освежават чрез теб; 

       - Евр.10:22 – Да пристъпваме с искрени сърца; 

       - Пр.19:21 – Има много мисли в сърцето на човек; 

       - Екл.5:2 – Да не бърза сърцето ти да произнася думи; 

( Исус казва: ”Каквото изпълва сърцето ти, от това говорят устата ти”.) 

         Искам да разберете едно – “Ако всичко до тук не е успяло да ви убеди, че 
човека е дух, който има душа и тяло, нищо няма да го направи!” 

        Нека да завършим темата за човешкия дух с това, което казва апостол 
Павел в ІКор5:16 – “Ние повече никого не познаваме по плът”. Как тогава 
разпознаваме хората? Много ясно – по дух, т.е. новороден или – не. Няма 
значение как изглежда външно човека – висок или нисък, дебел или слаб, 
интелигентен или прост, богат или беден, красив или грозен и т.н., тези неща 
не са от значение за духовния свят, към когото принадлежим, затова трябва да 
имаме Неговите стандарти на възприятие – духовен или душевен човек! 

                     

                                      І І.ТЯЛОТО  НА  ЧОВЕКА : 

         Новороденият човек (дух) има един основен проблем – живее в 
необновено тяло, което все още се управлява от старите правила ( навици ). 
Нека видим как функционира човешкото тяло. Апостолите Павел и Петър 
разглеждат собствените си тела като къща, те казват:”Тази телесна или 
временна хижа”. Ако отидем на мястото, където Исус обясни какво става с 
демона, когато излезе от човека, ще разберем, че той отива в сухи и безводни 
места и не намира покой, тогава си казва: ”Ще се върна в  КЪЩАТА  си, от 
където съм излязъл.” И като се връща, намира я изчистена и подредена. 
Вижда се, че дори демоните гледат на тялото като на къща. Спомнете си 
Йн.1:14, където се казва, че Логос облече върху Себе Си плът или започна да 
живее в къща от плът. Библията казва, че телата ни са храм, къща, сграда, в 
която обитава Святия Дух. Това не е метафора, а реален, истински начин за 
изразяване на духовните същества. Нашето тяло е къщата, в която живеем – 
нека да разберем как функционира тя и какво представлява. 

        Тялото ни представлява един съвършен биомеханизъм, които се 
управлява по свръхтехнологичен метод. Това става чрез главния мозък, 
посредством другите видове мозъци и една съвършено изградена нервна 
мрежа. Ако нещо се повреди в системата, то определена част от нея спира да 
функционира правилно или блокира, но ако повредата е в главния или 
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малкия мозък, тя може да спре да работи като цяло и даже да се разруши,т.е. 
да умре. Главният мозък представлява един съвършен биокомпютър и 
същевременно биогенератор на биоелектричество, който управлява своя 
биомеханизъм посредством биокомпютърна мрежа. Подобни устройства и 
човекът е успял да създаде в своя технически прогрес – определен механизъм, 
който се управлява от компютър, посредством компютърна мрежа и система 
от датчици – нарича се робот. Сензори или датчици имаме разположени по 
цялото тяло, наричаме ги  СЕТИВА, те подават сигнали към главния мозък, 
като по този начин той разбира какво става отвън. Снабдени сме дори с 
камери – нашите очи, които също пращат информация (определени 
електрически импулси ) към главния мозък. Аз вярвам, че духа ни стои в 
тялото като в космически кораб, от тези, които сме гледали по телевизията. 
Духът гледа като на екран това, което главния компютър (мозък) получава 
като информация от датчиците и камерите за наблюдение и по този начин 
взема решение, на къде да насочи тялото и какво да направи в определен 
момент. Има моменти, когато камерите ни са затворени ( когато спим ), но пак 
виждаме и преживяваме картини и случки, които мозъка възпроизвежда на 
този екран. това са сънищата, които не се реални, но ги преживяваме като 
такива. Съществуват три вида сънища – пророчески, които Бог дава, за да ти 
говори, лъжепророчески, които дяволът дава, за да те уплаши, обърка или 
излъже и тези, които самия мозък по все още необяснен начин проектира като 
виртуална реалност. Представете си, че поради някаква причина не успеете да 
се събудите и продължите да сънувате виртуално – реални сънища, как ще 
успеете да разберете, че това не ви се случва наистина? Няма как, без Божията 
помощ! Но няма да се спираме подробно на тези неща, ала те показват точно 
това, че духът е затворен в този биомеханизъм, без да може да контактува с 
околния свят, освен чрез него. Къде се явява проблема? Той е в информацията 
или софтуера, който се намира в биокомпютъра и управлява реакциите на 
тялото спрямо външни и вътрешни дразнители. Да вземем за пример един 
автомобил, нека той да се управлява от компютър вместо от шофьор, а водача 
да стои извън него и да наблюдава на монитор за евентуални повреди по 
системите. Компютърът следи трасето, което му е заложено софтуерно и отива 
на зададеното му място. Ако водача иска да промени курса, как трябва да 
постъпи? Точно така, като промени информацията в компютъра, чрез който 
се управлява превозното средство. Нашите тела функционират по подобен 
начин - според това каква информация има в мозъка, при различни ситуации 
те реагират по определен начин. Има съзнателни (волеви) и несъзнателни 
(неволеви или безконтролни) реакции, а също така и такива, които от волеви 
са станали навици, които извършваме без да се замисляме. Неволевите 
реакции се извършват без да можем да ги контролираме, това са – 
изчервяването на лицето, изпотяването и т.н. Когато сме били мъртви по дух 
ние сме вкарвали в нашите биокомпютри информация от света, който прие 
облика и стандартите на дявола, след като Адам съгреши. Този светски 
софтуер ни е управлявал и той е бил критерия за нашия говор и действия. 
Живеейки по този начин, сме изградили система от навици, които са станали 
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почти безконтролни реакции и сработват при определени външни или 
вътрешни дразнители. Когато повярвахме обаче в Спасителя и Святия Дух ни 
новороди, Той обнови духовете ни изкорен, съвъзкреси ни с Помазаника, 
направи ни да нямаме нищо общо със старото естество. Апостол Павел казва 
по този въпрос – “Ето, старото премина, вече всичко стана ново!”. Святият 
дух промени духовните ни ценности и желания според ума, който приехме – на 
Помазаника. Така новороденият ни дух се озова в едно тяло, което все още се 
управлява от стар и грешен софтуер. Поради тази причина току-що 
новородения човек външно по нищо не се различава от един неновороден, 
защото все още не се е научил как да управлява тялото си според новото си 
естество. Ние нямаме в себе си две естества – старо и ново, нямаме черно и 
бяло куче, които се бият за надмощие. Старото премина, няма го, всичко се 
обнови – ум, воля и чувства. Библията казва, че имаме Божия Закон записан в 
духа си, че желаното от праведните е само добро (Пр.11:23). Ние сме праведни 
пред Бог - 2Кор.6:21 и желаем да вършим волята на Бог. Не сме шизофреници! 
Дяволът иска да си мислим, че след като бъдем новородени, ние се 
раздвояваме – това е лъжа! Да отворим на Римл.7:15-25 : 

        “ Защото не зная какво правя, понеже не върша това, което искам, но 
онова, което мразя, него върша. Обаче ако върша това, което не искам, то 
съгласен съм със Закона, че е добър. Затова не аз върша това, но греха, който 
живее в мене. Защото зная, че в мен, т.е. в плътта ми, не живее добро, понеже 
желание за добро имам, но не и сила да го върша. Защото не върша доброто, 
което желая, но злото, което не желая, него върша. Но ако върша това, което 
не желая, то вече не го върша аз, а греха, който живее в мене. И така, намирам 
този закон, че при мен, който желая да върша добро, злото е близо. Защото 
колкото до вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия Закон. Но в 
телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума 
ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окаян аз човек, 
кой ще ме избави от тялото на тази смърт? Благодаря на Бога, има изход чрез 
Спасителя Помазаник – нашия Господ. И така, сам аз с ума си слугувам на 
Божия Закон, а с плътта на греховни закон.” 

       Апостол Павел казва, че прави неща, които не желае с новородения си дух, 
който се наслаждава в Божиите стандарти, защото в плътта си вижда друг 
закон, който управлява тялото му. Какво е “закон”? Нещо, което налага 
своите норми за изпълнение, принуждава те да ги вършиш, независимо дали 
го желаеш или не. Разбираме, че злото не го прави той, но закона на греха, 
който живее в плътта му. Ако апостол Павел разбираше поне малко от 
принципната работа на компютъра, щеше да напише това: ”Софтуера на 
греха, който е в мозъка и управлява тялото ми, го кара да прави неща, които 
аз не искам! Как да предотвратя това? Благодаря на Бога, защото има изход 
чрез Помазаника и Неговото Помазание – Святия Дух!”. Тялото е 
конструирано да се управлява така и поради старата информация в мозъка, 
при едни и същи ситуации и преди и след новорождението, то реагира по един 
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и същи начин. Това става в зависимост от стария софтуер и дава лоши 
плодове, противни на новото ни естество и на Господ. В това се състои целия 
ни проблем, който никак не е за подценяване, но има изход в Спасителя и нека 
го видим. 

       Да отворим в Гал.5:17, сравнете написаното с вашите текстове, защото тук 
ще ви дам моя ревизия на стиха: 

        “ Защото плътта силно желае противното на духа, а духа – противното на 
плътта и понеже те се противят едно на друто, вие не можете да правите това, 
което искате.” 

       Написах думата “дух” с малка буква, защото в оригинала не е имало 
главни. Нека да разберем за кой дух става въпрос. Задачата на Святия Дух не 
е да се бори с нашата плът, а да ни обучи как да я управляваме, защото 
именно Той е избавлението ни от трудната ситуация, в която се намираме. 
Никъде в Библията не се казва, че Святия Дух се бори. Исус казва, че Той като 
дойде, ще ни научи на всичко, че щи ни води на всяка истина и ще ни 
утешава, но не и че ще води битки с плътта ни. На това място думата “дух” се 
отнася до нашия новороден дух, който желае силно противното на плътта, а тя 
противното на него. Защо плътта желае противното на духа, защото е старата 
личност ли? Не! Защото се управлява от стар и грешен софтуер, който кара 
тялото да работи по начин различен от нашето ново естество. Слава на Бога – 
изход ИМА! Когато Библията ни казва да обновяваме ума си, тя не говори за 
ума на новородения ни дух, а за старата информация в мозъка. Ние видяхме, 
че новородения ни дух има ума на Помазаника, Неговия ум няма нужда да се 
обновява, той е характеристиката на новото ни естество. Ние сме един дух с 
Господа, по тази причина имаме и едни желания, едни цели и едни ценности. 
Новороденият дух може да е едно бебе в Помазаника, но той има всички 
атрибути и характеристики на Съвършения Дух. Също както едно плътско 
бебе има всички човешки характеристики още при раждането си – глава, торс, 
ръце, крака, мозък и органи – всичко! То се ражда човек! Новороденият дух е 
съвършен дух, защото е роден от Съвършения Дух, а Бог е направил всяко 
нещо да ражда според вида си. Знаете ли, че ако едно бебе не расте, то е болно? 
Ако вие не израствате с духа си (духовно), също сте болни! Но слава на Бог, 
днес Той ни дава лекарството – “Ще познаете истината и тя ще ви направи 
свободни”. Ще станете едно с истината, ще я преживеете, ще я запишете на 
своя харддиск в биокомпютъра си, като по този начин ще премахнете старата 
информация и ще станете свободни! Ще можете да правите с телата си това, 
което искате с духа си, защото ще ви управлява съвършения закон на 
свободата на Животворящия Дух, Който ще ви направи свободни от закона на 
греха и смъртта – Римл.8:2. Когато в Гал.5:22 апостол Павел говори за плода 
на духа, той има предвид плода на нашия новороден дух, който има ума на 
Помазаника и е едно с Духа, Чиято същност е всичко това – “... любов, радост, 
мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост и 
себеобуздание”. Исус казва в 15гл. от Ев. на Йоан, че Той е лозата, а ние сме 
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пръчките, че отделени от Него не можем да направим нищо, но ако 
пребъдваме в Него, ще даваме много плод! Не лозата дава плод, но пръчките, 
които черпят от всичко това, което е лозата. Святият Дух има тези качества в 
Себе Си, ала ние сме един дух с Него и поради това нашия дух ражда този плод 
и го имаме вътре в себе си. Всеки новороден дух, макар и бебе, има ума на 
Помазаника и плода на Духа в себе си завършен, защото това е обновеното му 
естество. Проблемът се състои в това – изисква се време до като направиш 
вътрешното естество да се изявява външно – на дело, реално, така че 
действията на тялото във всеки един момент и обстоятелство, да отговарят на 
скритата реалност! Ето това представлява “израстването”. Новороденият дух 
е поставен в позиция да управлява – има власт да промени старата 
информация в мозъка с нова от Божието Слово. Целта е да се стигне до този 
момент, когато стария софтуер ще е напълно променен и ще управлява тялото 
посредством мозъка, за да върши напълно волята на духа, който желае да 
прави неща воден от закона на Спасителя. В Римл.10:17 се казва, че вярата 
идва от слушане “диа риматос Христу”, т.е. учението за Помазаника! На друго 
място пише, че като гледаме на Исус, ние се променяме от слава в слава. От 
това новородения ни дух израства, но и информацията в мозъка ни се 
променя, понеже учението за Христос е записаната “Божия слава, слава като 
на Единородния от Отец” – Йн.1:14. Само така можем да се избавим от 
нежелани реакции и изпуснати думи не намясто – като четем Божието Слово, 
като Го слушаме, като Го говорим ( изповядваме ), като размишляваме върху 
Него и го вярваме, за да Го живеем в телата си. Каквото вкарваш през очите и 
ушите си, това излиза през устата и такива са делата ти. Колко време 
прекарваш на ден в четене, слушане, говорене и размишление върху 
Писанието? А колко време прекарваш в правене на други неща? Това 
съотношение ти дава реална представа за духовния ти живот! Това, което 
искаш да те владее, вкарвай в себе си и му давай приоритет в живота си. 
Вярата и почитта, която имаш в Словото, са катализатора на битието ти, 
което разбрахме прилича на пилотиране на самолет или космически кораб. Не 
е от особенна важност това, което виждаш или чувстваш по време на полета, а 
това, което показват уредите и книгата с инструкциите за управление. Едно от 
най-важните неща, на които трябва да се научи всеки пилот, е да не разчита 
на физическите си сетива по време на полет, защото те могат да го излъжат и 
това да коства живота му, но да се доверява единствено на уредите върху 
контролното табло. Датчикът за равновесие в човешкото тяло (вестибуларния 
апарат) не е предназначен да функционира, когато човек е отделен от земята 
или е в безтегловност – при това положение се получава т.нар. “виене на 
свят”, при което няма реална представа кое е горе и долу, ляво и дясно. При 
обръщане на самолета и връщането му в хоризонтално положение, този 
датчик не е в състояние да отчете точно по време маневрата. Той действа със 
закъснение и дава неточна информация на мозъка. В такъв момент най-важно 
е да се вярва на уредите, за да опази себе си и самолета, защото на контролното 
табло може да се виждат едни показания, а да се усеща съвсем различно 
положение. Вярата в Библията е нашето контролно табло, по което се движим, 
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а не осезанието ни. Ако в момента чувстваш едно в тялото си, а Словото казва 
друго, трябва да избереш на кого да вярваш. Ако ситуацията в живота ти 
казва едно, а Писанието друго, трябва да избереш на кого да вярваш. Това, на 
което даваш своето доверие и изповядваш, то ще управлява живота ти! Ако се 
управляваш от страх, от това, което виждаш, чуваш и чувстваш с тези 
толкова несъвършени датчици, които не са пригодени за работа извън 
честотата на своето възприятие, а не от книгата с инструкциите на Създателя, 
ще катастрофираш, ще позволиш на дявола да съсипе живота ти! Остави 
способите на света, защото не си от света, и се управлявай от принципите на 
Божието Царство, понеже принадлежиш на Него. 

    Разбрахте ли принципа и начина, по който да промените стария софтуер и 
да поставите на негово място друг, отговарящ на обновеното ви естество? 
Свържете живота си изцяло с Божието Слово и То ще си свърши работата, 
няма да остане безплодно – всичко ще стане естествено и без напъване. Нито 
едно дърво не се напъва да дава плод, а просто стои свързано към почвата. 
Стойте винаги свързани с Писанието поне с един от начините, било четене, 
говорене, слушане, гледане или размишление и ще достигнете до пълното 
мъжество в Помазаника. Само така ще сте неподвластни на закона за греха, 
болестта и смъртта, защото ще се управлявате от по-висш закон – закона на 
вярата! Можем да направим едно сравнение с физичните закони – закона за 
земното притегляне и закона за подемната сила, който е по-висш. Да вземем за 
пример един самолет, той стои прикован на земята под въздействието на 
закона за земното притегляне, но когато се запалят двигателите и се приложи 
закона за подемната сила, той го издига във въздуха без да унищожава 
гравитацията. Просто успява да я преодолее! Така е и със законът за вярата, 
той не отрича болестите и обстоятелствата, просто ги надвишава и ни прави 
независими от тях. Ако престанеш да се управляваш от закона на вярата в 
Библията, ти ще изключиш действието на по-висшия и ще станеш подвластен 
на по-низшия - закона за греха, болестта и смъртта, защото той не е 
унищожен! Когато изключиш източника на подемната сила в самолета – 
двигателя, той веднага започва да се управлява от закона за земното 
притегляне, защото него никой не го е премахнал! Мисля, че това е всичко, 
което е необходимо да се знае за тялото – как функционира принципно, как се 
управлява и как да се промени информацията, която го котролира, за да имаш 
успешен и здрав живот в Помазаника. 

    Вече видяхме какво представлява духа и какво тялото, така имаме 
изпълнена нашата формула -  Х (душа) = Човек – ( дух + тяло ).Сега нека 
видим какво остана за “Х” – душата на човека! 

                                      І І І. ДУШАТА  НА  ЧОВЕКА 

      Нека се върнем към сътворението. Да отидем в Бит.1:20, 21, 24 : 
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      “ И Бог каза: да произведе водата множества одушевени влечуги и птици 
да хвърчат над земята в небесния простор. И Бог създаде големите морски 
чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата 
произведе изобилно според видовете им и всяка крилата птица според вида и. 
И видя Бог, че беше добро.  ....  И Бог каза: Да произведе земята одушевени 
животни според видовете им – добитък, влечуги и земни зверове според 
видовете им и стана така.” 

     От тук разбираме, че Бог направи всяко живо същество по земята, във 
водата и в небесния простор според видовете им и ги нарече с едно общо 
название – ОДУШЕВЕНИ същества! Дори нашият начин на изразяване идва 
от тук, защото познаваме две големи земни групи – неодушевени и одушевени 
творения, т.е. такива, които нямат живот в себе си и такива, които го имат. 
Отворете на Лев.17:11 и прочетете: ”Защото живота на тялото е в кръвта...” 
От предния пасаж разбрахме, че живите същества се наричат “одушевени”, а 
от тук, че силата на живота е в кръвта им. В други преводи на същия стих се 
казва, че “душата на тялото е в кръвта”. В Числа.16:38, Мк.8:35 и Лк. 17:33 
можем да видим, че думите “душа” и “живот” , като се има предвид живота на 
тялото, са взаимозаменяеми! Живите същества, които Бог създаде, са 
одушевени същества и са живи поради силата на живот в себе си, която се 
намира в кръвта, т.е. душата . Те са живи, защото душата им ги прави такива. 
Да отидем в Ис.53:10 и да се запознаем с още едно пророчество за Помазаника: 

       “ Но Господ благоволи Той да бъде бит, предаде Го на печал; Когато 
направи душата Му принос за грях, ще види отново потомство и ще продължи 
дните си!” 

      Душата на Спасителя трябваше да бъде принесена в принос загрях! Това 
беше постановление от Закона, по силата на което можеше да се осъществи 
заместителната смърт и изкуплението на човека, до като той е в тялото си. Но 
до идването на Спасителя, Закона на Стария Завет постанови да се принася в 
принос за грях кръвта, в която е живота на тялото, от овни, козли и телци. Те 
бяха символ и същевременно израз на вярата в идващия Помазаник, кръвта 
на Когото ще бъде принесена в принос за гряха на цялото човечество веднъж 
завинаги! Така бе платена цената за изкуплението на човека и целта на 
Закона, за която беше даден – изпълнена! Още веднъж видяхме, че душата и 
живота на тялото, който се намира в кръвта, са едно и също нещо. Ако 
попитаме някои учен, който се занимава с генетика, той ще ни каже, че гените 
в телата на рибите, птиците, животните и на хората са различни, но въпреки 
това те работят на един и същ принцип, живи са поради кръвта, която имат в 
себе си. Силата на живот, която се намира в кръвта на животните и на 
човешкото тяло – душата, ги прави одушевени същества, т.е. живи. Да видим 
сега как бе създаден човека – Бит.2:7 : 

        “ И Господ-Бог съдаде човека от пръстта из земята и вдъхна в ноздрите му 
жизнено дихание и той стана жива душа.” 
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      Ноебходимо е да направим едно уточнение, защото нашия превод казва  
“жива душа”, но в оригинала е – “живо същество”. Каква информация ни дава 
този стих? От него разбираме, че Бог направи едно човешко тяло от пръстта 
из земята. От какво бе направено в действителност то? Ако вникнем в нещата, 
ще разберем, че след смъртта си човешкото тяло се разпада на това, от което е 
направено. Господ го сътвори от химичните елементи, от които бе направил 
земята, промени строежа и характера им и създаде едно тяло, в което има 
около 80% вода. Той го направи добре, в него имаше всички органи, всички 
кости, всякакъв вид мозък и също така – кръв. Имаше обаче един основен 
проблем – в него нямаше живот, беше мъртво! Ако Той го бе оставил в това му 
състояние, без да внесе в него външна сила или енергия, то щеше да деградира 
и да се разпадне на съставните си части. Това е вторият закон на 
термодинамиката, който също Бог сътвори! Господ обаче не го остави така, но 
внесе външна за тялото енергия, жизнена сила, която го оживотвори – вдъхна 
през ноздрите му жизнено дихание или дъх на живот. Съдателят не направи 
изкуствено дишане на човека, той му вдъхна през ноздрите нещо, което преди 
това го нямаше вътре – силата на живот, която като премина през носа, се 
установи в кръвта! От този момент тялото стана живо същество – сърцето 
започна да движи кръвта, белите дробове да вдишват въздух и всяка една 
система заработи със специфичната си функция. В Мат.27:51 – 53 се казва, че 
когато Помазаника издъхна, много тела на светии бяха възкресени, които 
светии излязоха от гробовете си след Неговото възкресение и се явиха на 
мнозина в Ерусалим! Как стана това? Още щом Спасителят издъхна, тези тела 
на светии възкръснаха – оживяха! Те бяха мъртви от столетия, но сега в тях 
влезе жизнена сила, костите се облякоха с плът и мускули, органите бяха 
възстановени, сърцето заби и дробовете дишаха въздух, защото гробовете се 
разпукнаха! Но в тях нямаше личности! Защо? Защото духовете им се 
намираха в Ада, в Аврамовото лоно и едва след като Господ Исус възкръсна, 
те излязоха от гробовете, защото Той ги беше извел от Ада! Тялото може да 
живее известно време без личност в себе си, особено ако Бог е заповядал това, 
а именно Той заповяда възкресението! Лично аз вярвам, че веднага след 
влизането на духовете, личностите в телата им, Господ ги е променил и ги е 
направил съвършени, за да дойдат с него в Небесата! Така ще е при 
възкресението на мъртвите – Езекил.37:1-10. Можете да го видите това и при 
нашето грабване, когато Господ ще промени душевните ни тела в духовни, 
прославени такива! Това е принцип! 

  Някои смятат, че Бог в този момент е вдъхнал през ноздрите на Адам 
неговия дух, защото думите на арамейски за “дух” и “дъх” са еднакви, но да 
видим дали наистина това твърдение е вярно. В Бит.6:17, 7:15, 7:22 се казва, че 
потопа ще изтреби всяка твар, която има в себе си жизнено дихание! Тук се 
говори за всяко живо същество по земята, а не само за хората, в противен 
случай, Ной нямаше нужда да взема със себе си животни! Животните също 
имат в себе си жизнено дихание, сила на живот, която се е установила в кръвта 
и се нарича душа, а те - одушевени същества!  
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Как сътвори Господ Небесното войнство и всичко останало? Чрез 
ДУМИ ! Той каза: ”Да бъде...” и то “стана”. Чрез Божието Слово бе сътворено 
всяко създание – материално, душевно или духовно. Той извикваше в 
съществувание всяко едно нещо, което не съществуваше преди това. Каза: 
”Михаил” и беше създаден архангел Михаил, каза:”Гавраил” и бе създаден 
архангел Гавраил и така всяко едно духовно същество. Той не сътвори нито 
един дух – личност, която има ум, чувства и воля, като ги издишаше. В 
Ис.40:26 се казва, че Бог е създал светилата и е извел множеството им с брой, 
като ги е извикал по име! Макар че образно издишането може да се приеме 
като изговаряне на думи – Пр.19:5, 9, тук не става въпрос за това, но се казва, 
че от Него излезе силата на живот, която оживотвори тялото на човека, точно 
по същия начин както и животните са станали живи същества. Да отворим на 
Бит.5:1, 2 и да видим още нещо: 

     “ Ето списъкът на Адамовото потомство. В деня, когато Бог сътвори 
човека, Той го направи по Божие подобие, създаде ги мъж и жена, благослови 
ги и ги  НАИМЕНУВА  човек, в деня, когато бяха създадени.” 

       Какво стана? Бог направи тялото на човека от химичните елементи на 
земята, оформи го, но то беше мъртво. След това вдъхна в ноздрите му сила на 
живот, която го оживотвори и се установи в кръвта. Така вече имаше едно 
живо същество, в което все още нямаше личност, която да го обитава. Тогава 
Господ го наименува, каза с думите на устата Си, които  създадоха всичко 
създадено – Човек или Адам! Какво си мислите за Божиите думи? Той няма 
едни, с които да създава и други, с които да води обикновен разговор. 
Разбирате ли, че Бог трябва много да внимава какво говори, защото всичко, 
което казва става реалност? Вижте принципа – Логос, Който е Дух, облече 
Себе Си в живо тяло, както всеки човешки дух се облича в живо тяло. Аз не 
знам кога човешкия дух влиза в тялото си, но при всички случаи той влиза в 
живо тяло, защото яйцеклетката и сперматозоида са живи преди да се 
съединят, когато се съединят образуват оплодена яъцеклетка, която 
продължава да е жива. От тук нататък тялото се развива, но то си е живо! 
Така бе и при сътворението на първото тяло, което стана дрехата на духовното 
същество Адам, с която Бог го облече. Когато стана това, Адам не беше гол, 
той бе духовно същество облечено в плът, създадена от химичните елементи на 
земята и оживотворена поради силата на живот в нея – душата, която се 
установи вкръвта. След като Човекът съгреши, той умря духовно, погледна за 
първи път единствено през естествените си очи, защото преди това живееше 
като всяко духовно същество – чрез вяра, и видя тялото си. Поради духовната 
си смърт, той бе загубил духовното си просветление и когато се погледна, 
Адам се отъждестви с тялото си и си каза: ”Ами, че аз съм ГОЛ !”. Той 
помисли дрехата за своето “Аз”. В ІКор.15:44, 46 се казва, че има два вида тела 
за хора – душевно и духовно. Какво определя имената им? Това, което ги 
оживотворява – при едното душата, а при другото – духа. Първото е направено 
от химичните елементи на земята и е предназначено за живеене в земните 
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условия, а второто е възкресено и неподвластно на физичните и химичните 
закони, защото е предназначено за живот в Божията Слава. Стих 49 на същата 
глава ни казва, че и двата вида тела са предназначени за облекло! Не знам 
дали сте забелязали, но Отец на никой човек след това не вдъхна отново в 
ноздрите жизнено дихание. Когато направи жената, Той взе материал от 
тялото на Адам, което вече беше живо. Не се казва, че в женското тяло пак бе 
вдъхната сила на живот, защото материята, от която Бог го сътвори, вече 
имаше тази сила в себе си. После те двамата придобиха дете, което получи 
силата си на живот от тази, която Ева получи от мъжа си. Така е и до днес – 
децата получават силата на живот в телата си  от своите родители. Тя се 
предава от поколение на поколение и си е същата тази сила на живот, която 
Отец вдъхна в ноздрите на Адам. И понеже всяко друго човешко тяло дойде от 
възпроизводителната сила на Адам, която Господ заложи във всяко едно 
създание – да ражда според вида си, в Евр.2:14 се казва, че децата са същества 
от общата плът и кръв! По тази причина можем да си направим извода, че 
всички хора или по-скоро техните тела имат една и съща душа – тази, която 
Създателя вдъхна в ноздрите на Адам, силата на живот, която се предава от 
поколение на поколение, предназначена да направи нашето плътско облекло 
живо! Ако тялото на някой човек спре да функционира, т.е. от него излезе 
силата на живот, той не може повече да остане на земята, но отива в духовния 
свят, на мястото, което преди това е избрал – при Бог посредством вяра в Исус 
или в Ада, поради неверието си! Ако представим всичко по-картинно, то 
изглежда така: ”Един космически кораб, който е материално средство за 
придвижване, се управлява от главен компютър, посредством компютърна 
мрежа и система от датчици. Той се движи поради горивото, което 
двигателите му употребяват. Ако това е електрически ток, то той задвижва 
както целия кораб, също така прави възможно и компютъра със своите 
периферни устройства и мрежи да работят. В това превозно средство седи 
личност, която го управлява и се придвижва с него. Каквито координати 
зададе той, т.е. каквато информация се заложи в главния компютър, в тази 
посока ще реагира кораба и този софтуер ще обуславя неговото поведение. 
Щом електрическият ток се изчерпи, по една или друга причина или поради 
дългата експлоатация системите излязат от строя, а може това да е само дори 
главния компютър, то целия кораб става негоден за употреба и личността в 
него не може да го използва повече по предназначение. Тогава се налага да го 
напусне и по силата на втория закон на термодинамиката, за определен 
период от време, превозното средство ще се разпадне на съставните си части. 
Личността обаче продължава да съществува! Внимавайте сега да не влезете в 
заблуда с преражданията от Будизма, защото Този, Който е създал кораба е 
определил със строги и непроменими закони, че на всяка личност се полага 
само една възможност за земно пилотиране и това не може да се промени! 
След това всеки застава пред Бог и дава отчет за своето пребиваване в 
повереното му превозно средство. 
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      Душата е тази, която свързва духа и тялото толкова силно, че всяко нещо, 
което става с пълтта, духа го усеща толкова естествено, все едно че на него се 
случва. Щом жизнената сила напусне тялото по една или друга причина, духа 
се отделя от него, защото няма какво да го задържи повече там. Толкова е 
силна връзката между дух, душа и тяло, че освен чрез Божието Слово, по 
никакъв друг начин не е възможно да се направи разлика между тях! В 
Числ.16:22; 27:16, Пс.35:15, Зах.12:1 и в Евр.12:9 се казва, че Бог е Баща на 
Духовете ни, поради тази причина, Той изпрати Спасителя да умре и да 
възкръсне, за да може с вяра в Него да бъде възкресен всеки мъртъв поради 
греховете си човешки дух. Духът е основната еденица – личност, той е най-
важен за Господ, защото е вечен! В ІКор.15:50 апостол Павел казва, че плът и 
кръв не могат да наследят Божието Царство, но Исус, когато възкръсна и се 
яви на учениците Си, им рече, че има меса и кости. Той обаче наследи 
Божието Царство! Какъв е извода? – “Комбинация от плът и кръв не може да 
наследи Божието царство, но такава от плът и кости може!”. Защо Спасителят 
не казва за кръв, а само за плът и кости? Раните Му бяха отворени, но кръв от 
тях не течеше. Къде беше тя? Явно е, че духовното тяло, за разлика от 
душевното няма кръв! Според Ис.53:10 кръвта на Исус и респективно душата 
Му, бяха принесени в принос за грях в Небесното светилище. Същото нещо се 
казва и в Евр.9:11, 12, че Помазаника, Който е първосвещеник, не влезе в 
Небесното светилище без кръв, но с кръв и то не от телци и козли, а със 
Собствената Си, с която ни изкупи! Възкресеното тяло на Изкупителя е 
уникално, никое същество преди това нямаше такова облекло. Духът като 
личност има форма, той не е въздух, но първото духовно нетленно тяло има 
единствено Исус. Виждаме, че то вече не притежава душа, че е неподвластно 
на земните закони и е вечно (неразрушимо), живо е, поради Духа Му, Който е 
вечен, за това не може да умре, да се разпадне или да спре да съществува! 
Така, да обобщим за последно – “Човекът е Дух, той е личност, която има ум, 
чувства и воля. На земята живее в одушевено тяло, което е живо поради 
силата на живот в него – душата, която се намира в кръвта. Информацията, 
която е инсталирана в мозъка му, обуславя неговото поведение. Нейната 
проямна предизвиква пропорционална такава и на реакциите му”! 

         Надявам се, че не сте спрели да следите, сравнявате и разсъждавате, 
защото изникват много въпроси! На доста места в Библията се казват неща 
характерни за духа, за личността, но се употребява думата “душа”. Как да си 
обясним това? Да се върнем към сътворението и ще разберем. Бит.6:3 – “И 
тогава рече Господ: Духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека. В 
блуждаенето си той е плът, за това дните му ще бъдат сто и двадесет години.” 
В арамейският език също не са съществували главни букви, препинателни 
знаци, глави и стихове, но дори и думите са се пишели слято една с друга, без 
интервал. Вижте какво казва стиха: ”И тогава рече Господ: Духът (личността 
на човека), който съм създал, няма вечно да живее в тялото си (защото в него 
влязоха греха и смъртта). В заблудата си (Адам беше заблуден от сатана, беше 
излъган да съгреши) той (духа) стана плът (отъждестви се с тялото си), за това 
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границата на неговото земно съществуване, ще е сто и двадесет години.” 
Спомнете си това, което казахме преди – Бог облече Адам (духовното 
същество) в плът, но след като умря духовно, той загуби духовното си 
просветление, погледна се и се заблуди, че беше гол, т.е. отъждестви се с 
плътта си. Помисли си, че тялото му, това е самия той. Много хора и днес си 
мислят същото, че тялото, това са те самите, но това не е истина, те се 
заблудени. Заедно с това се промени и цялата ценностна система на човека. 
Вече не се ръководеше от духовните си нужди, а от нуждите на плътта. Не 
оперираше с духовна сила, а с физическа, което предизвикваше потенето му. 
Наложи се Бог да снабди първата му мизерна плътска нужда – дрехи! Промени 
се целият му стандарт на живот – от господар, той се превърна в подвластен 
на Лъжеца, от духовен – в плътски, от вечноживеещ - в умиращ. Като казах, че 
Бог му направи дрехи, не си мислете, че е заклал една овца, одрал я и е 
наметнал с кървавата кожа човека. И такива разкази съм чувал, но е станало 
по друг начин. В Бит.3:21 се казва, че Бог им направи дрехи от кожа. Това не 
бяха някакви примитивни “флинстоунови” наметки. Какво си мислите за 
Създателя на световете – след всяко сътворение Той виждаше и казваше, че 
беше много добро! Кой научи хората да обработват кожи и да правят дрехи? 
Харесват ли ви съвременните кожени облекла, направени от хора, много са 
хубави, нали? Но тези, които Бог направи тогава, бяха несравнимо по-хубави! 
Творението никога няма да може да надмине Твореца, дявола се опита, но не 
успя. Човекът реши, че неговата същност е плът и никой не беше в състояние 
да убеди духовномъртвия, че това не е вярно. Хиляди години  хората са 
управлявани от това, което виждат и чувстват с физическите си сетива. Той си 
мислеше, че това е всичко и друго няма! В такава обстановка дойде 
посреднощ Никодим при Учителя и Той му каза, че трябва да се роди отново. 
Никодим не можа да проумее, как възрастен човек може да влезе втори път в 
утробата на майка си, той се мислеше за плът. Хората приемаха себе си за 
пълт, говореха за себе си като за плът и се виждаха по този начин. Това 
предизвика нов начин на изразяване. Дяволът излъга човека, че той е като 
животните, само дето е малко повече развит социално, иначе друга разлика 
няма. И понеже живота на тялото е в кръвта – душата на плътта, човечеството 
повярва, че и то като животните представлява душа и плът и приписа 
всичката си духовност – ум, чувства и воля, като атрибут на душата! Сатана 
не иска човек да знае, че не е душа, а вечен дух, защото ще загуби крехката си 
власт над него, понеже той държи хората в ръката си посредством страха от 
смъртта. Този страх контролира целия човешки живот на невярващите. 
Някои хора обаче са видели, че има и други преживявания извън тялото, но 
врага е побързал да им даде готов отговор, за да не открият истината. Така 
човекът се е оказал в капана на “прераждането” – Всяко нещо е личност, 
всяко животно, всеки камък и дърво, ние всички и заобикалящия ни свят 
заедно образуваме Бог, а такова нещо като висш Създател не съществува. Ти 
си вечножив в една или друга форма – ако си бил зъл, падаш в по-долно ниво, 
ако не си бил чак толкова лош, пак ще се родиш като човек, но ако само по 
някакъв начин прозреш истината, ще спреш да се прераждаш и ще се слееш с 
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вечността (вселенския висш разум) – това е голямата Цел! ТОВА  Е  НАЙ – 
ГОЛЯМАТА  И  ДОЛНА  ЛЪЖА ! Бог е категоричен в Словото Си – човека е 
духовно същество, животните и останалата природа – НЕ ! Никъде в Божият 
закон не се забранява убиването на животни, напротив, в Бит.9:3, Той ги дава 
като храна за хората, при едно условие – да не ядат месото с кръвта му, защото 
в нея е живота. Едно от първите привидни противоречия се намира в 3Йн.2ст.- 
“Възлюбени, моля се да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както 
благоуспява душата ти.” Този стих ми беше камък за препъване, защото си 
мислех, че той казва следното – “Скъпи, сега виждам, че душата ти 
благоуспява и си здрав, по тази причина се моля във всяка област да си така”. 
Но тук не се казва това! Апостол Йоан, който видя Откровението, бе открил 
един духовен принцип  и се молеше чрез него – “Толкова колкото благоуспява 
душата ти, само толкова ще си здрав и ще благоуспяваш във всичко”! Какво 
означава това? Според този начин на изразяване, ”душата” се отнася до 
делата на човек в тялото му, защото тя е силата на живот. Или иначе казано – 
“Понеже делата на плътта са явна мързост пред Бога, а да благоуспяваш, 
означава да успяваш в доброто войнстване на вярата”, то апостол Йоан казва 
– “Колкото успяваш да промениш информацията си в мозъка си, която 
управлява действията на тялото, и колокото повече достигаш до това, да го 
контролираш и да го караш да прави добро, според твоето новородено 
естество, толкова ще си здрав и ще благоуспяваш във всичко останало!” 
Благоуспяването в плътта е мярка за израстването на духа, защото вяра без 
дела е мъртва (Як.2:26), а праведния е призован да живее чрез вяра, не по друг 
начин, защото е новороден и съвъзкресен с Исус дух. Ако вярата ти не е 
променила твоето поведение, независимо от колко време си вярващ, ти си 
малко дете в Помазаника. Бог желае да израстваме и да живеем променен и 
свят живот, подобаващ на новото ни естество, да пребъдваме в Неговата 
победа неподвластни на грях, смърт и болести. Съществуват много места, в 
които се говори за душата като за личност, но вече трябва да сте разбрали, че 
това е само начин на изразяване. Не си мислете, че Бог има душа, понеже Той 
няма одушевено тяло, но говори по този начин, на нивото на хората, за да бъде 
разбран. Исус също говореше на народа така, но когато дойде Никодим, който 
беше учител и юдейски началник, от когото Той очакваше да бъде разбран, 
Учителя му каза ясно, че човека е дух и се нуждае от новорождение! На едно 
място се казва: ”Изработвайте със страх и трепет спасението на душите си”. 
Как да го разбираме? За какво става въпрос? Спасението на духа вече е 
изработено от Исус, то се приема по благодат и е началото на християнския 
живот. То не се изработва, а се получава безплатно, без заслуги, но чрез вяра, 
за да не се похвали никой. Като се има предвид, че думата за спасение, 
изцерение и освобождение на старогръцки е една и съща и че душата е живота 
на тялото, то можем да заключим, че тук се казва – “Направете с мъдрост 
(страха от Бог е начало на мъдростта)  и вяра (вярата не работи без 
страхопочитание – Евр.11:7) изцерението и освобождението да работят в 
телата ви”. Бог каза на Исус Навиев (ИН.1:3), че му дава цялата обещана земя, 
но само там където единствено стъпи крака му, само това ще е в 
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действителност негово. Това има духовен аспект за нас, защото Господ 
изработи всичко за хората – спасението, изцерението и освобождението, но 
само това, което приемат с вяра, само то ще работи в живота им реално. Той 
желае всичко да работи при нас, но отговорността за това си е изцяло наша. 
Дори ако аз повярвам за вас и ви положа ръце за изцерение и Бог ви освободи 
поради моята вяра, няма да е трудно, ако не сте утвърдени, после да дойде 
врага и да ви излъже отново, та като му повярвате, пак да се разболеете! Ако 
до сега не сте се убедили в казаното до тук, че човека е дух, който има ум, 
чувства и воля, направен по подобието на Бог, че живее в одушевено тяло, 
направено по образа Му (външната прилика), което е живо поради жизнената 
сила, която Създателя вдъхна в ноздрите на Адам и която премина в кръвта 
му, то на Небесата ще го разберете, но това ще е за сметка на духовното ви 
израстване! 

       Когато разбрах тази истина, тя промени живота ми напълно. Аз разбрах 
начина, по който да се справя с подчинението на тялото си. Спрях да се 
напъвам с човешки сили, просто започнах да вкарвам в себе си, по всякакъв 
начин, Божието Слово – чете, слушане, гледане, размишление и 
говорене(изповед). Тази истина ме стимулира, отвори духовните ми очи, за да 
разбера, че като духовно същество, аз съм жив посредством Словото и че То е 
извора на успешния духовен живот. Изобилието на словото в мен произведе 
духовна сила – вяра, чрез която промяната в начина ми на живот стана 
естествена и лека, без плътско напъване. Божиите думи никога не се върщат 
празни, те винаги произвеждат плод! Успях да разбера какво е състоянието и 
на другите християни това ми помогна да не ги осъждам, но да се моля за тях. 
Те са новородени духове, затворени в тела с необновена информация в мозъка 
си, които обикновено правят това, което не искат, защото желание за добро 
имат, но не и сила да го направят. Когато някой ме конфронтира, аз няма да 
му отвърна на плътско ниво, няма да споря с него, нито ще се карам или бия, 
но ще смъмря дявола, който предизвиква всеки раздор, а за човека ще се моля, 
както правеше Учителя! Това ми гарантира, че ще имам сто процента 
положителен резултат! Другото нещо, което това откровение изгради в мен, е 
видението за служението ми, защото хората погиват от нямане на знание, а 
това, което Бог ми е дал, ме прави отговорен да го приложа в собствения си 
живот и посредством личното ми свидетелство, да бъдат освободени много 
хора от лъжите и опресията на врага.  
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                                        ІХ.ГЛАВА              

 

              “  ПРОСТОТАТА  НА  ЕВАНГЕЛИЕТО  “    

                           
        Един здравомислещ човек би могъл да си зададе много въпроси, но има 
три въпроса, на които много малка част от християните знаят правилния 
отговор, който е един и същ, те са: 

        - Защо Бог създаде човека? 

        - Защо човек се жени или омъжва? 

        - Защо семейството създава деца? 

     Ако успеем да дадем правилен отговор на първия въпрос, то той ще 
задоволи напълно и останалите два, защото човека беше създаден по Божия 
образ и подобие. Защо Му трябваше на Създателят да прави едно същество 
подобно на Себе Си? Той вече имаше неизброимо множество от ангели, 
серафими и херувими в Небесата, които Му служеха и го правеха много добре, 
следователно Той не се е нуждаел от нов слуга. Излиза, че човекът не е 
създаден, за да бъде нечий слуга! Бог е Дух, казва Библията, Той обитава 
Небесата (Духовния Свят), които са съвършения свят, едва ли Му е бил 
необходим материален свят, който не е в състояние да Го побере. Тогава защо 
Му бе необходимо да създава космоса, безбройните планети и звезди, а също 
така земята и нейната флора и фауна? Отговорът се намира в Бит.1:26-29 – 

        “ И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Нашето подобие и 
нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над 
цялата земя и над всяко животно, което пълзи поземята. И Бог създаде човека 
по Своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. И Бог ги 
благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята 
и я обладайте и владейте над морските риби, над въздушните птици и над 
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всяко живо същество, което се движи по земята. И Бог рече: Вижте, давам ви 
всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което 
има в себе си плод на семеносно дърво, те ще ви бъдат за храна.”   

          Виждате ли пределно ясния отговор? Човекът беше създаден, за да 
ВЛАДЕЕ ! Не беше създавано до този момент друго такова същество, на което 
да му бъде дадена власт. Ангелите, серафимите и херувимите са просто слуги, 
но Господ сътвори едно напълно различно създание от тях, облече го в дреха 
от плът и му даде власт – направи някой, който бе Негово копие, за да владее 
както Него! Но ако Бог владееше духовния свят, какво трябваше да владее 
новото творение – Адам? Пс.8:6 ни дава още по пълна картина и отговор –  

     “Ти Си го направил само малко по-долен от Бог ( елоим ) и със слава и чест 
Си го овенчал. Поставил Си го господар над делата на ръцете Си, всичко Си 
подчинил под нозете му.” 

       С пълна увереност можем да кажем, че Бог създаде цялата вселена, 
всичкия материален свят, за да го покори под властта на човека, защото 
Библията казва, че и звездите са ръкотворение на Господ. Адам не беше 
създаден малко по-долен от ангелите и другите духовни творения, а от 
Твореца. Той беше богът на материалния свят и по този въпрос се казва: ”... 
богове сте вие...”. Първото нещо, което Отец направи, когато го създаде, бе да 
го благослови и да му даде власт, защото за това го беше създал! Ето го 
отговорът на първия въпрос – “Бог създаде някой подобен на Себе Си, за да 
има кого да благославя!”. Винаги, когато Той е търсил някого от хората, го е 
правил с една единствена цел - да го благослови. Погледнете в Бит.12:2, 
мястото, където Господ се показва на Аврам. Той му казва на първо място – 
“...ще те благословя...!”. Кой е Отец? Този, Който дава добри неща, от Когото 
слиза всеки добър дар, така ни казва Писанието. Дори вижте, че Той 
заповядва в Закона, да Му се припомня, да ни благославя. Това не е, защото 
Всевишния би могъл да го забрави, нали?    Втор.26:15 – 

       “ Погледни от Святото Си жилище, от Небесата и благослови людете Си 
Израйля и земята, която Си ни дал, според както Си се клел на бащите ни – 
земя, където текат мляко и мед. Днес Господ Твоя Бог ти заповядва да 
изпълниш тези повеления и съдби!...” 

       Вярвам, че знаете наизуст Йн.3:16, какво се казва там – че Той даде и то не 
нещо посредствено, но най-скъпото Си – Своя Единствен възлюбен Син, 
защо? Защото Той е Този, Който дава само най-доброто, понеже ни е 
възлюбил! Ние бяхме създадени, за да бъдем като Него. В ІКор.9:7 ни се казва 
да даваме на драго сърце, защо? Защото Бог е такъв, Той винаги дава на драго 
сърце и желае и ние да сме като Него! Проблемът на хората никога не е бил в 
това, че Отец не е искал да им даде някога нещо, а в това от кого те избират да 
получат, от кого приемат! На сцената има двама, които дават – Единия е 
Господ, Който винаги дава най-доброто на драго сърце, а другия е дявола, 
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който винаги предлага най-лошото, но обвито в измамна и бляскава опаковка. 
Отец дава винаги нещо, с което да благослови хората и да ги направи 
щастливи, а врага – за да ги излъже, ограби, погуби и раздели! За голямо 
съжаление Адам избра да получи от неправилния източник и последиците 
бяха   пагубни. Днес всеки от нас стои пред същия избор – да избере от кого да 
получи – от Своя Небесен Баща, Който дава всяко нещо щедро и изобилно, за 
да живее или от сатана, който лъже, за да се облагодетелства! Досетихте ли се 
вече какъв е отговора и на останалите два въпроса? 

       - Човек се жени или омъжва, за да  има кого да благославя, за да има на 
кого да дава добри неща! 

       - Семейството създава деца, за да има кого да благославя, за да има на кого 
да дава добри неща! 

        Вие защо сте се омъжили или оженили, а защо създавате деца? Ако 
вашите мотиви на са били Божиите, сега можете да приемете Неговата любов 
и Неговите мотиви и да Му позоволите да промени живота ви, защото Той 
желае да ви даде на драго сърце и то най-доброто. Ако семейството ви не е 
това, за което говорим тук и не отразява духовната реалност, започнете да 
давате на своя съпруг или съпруга само най-доброто от себе си, на децата си – 
само най-доброто от себе си и ще видите как семената ви ще дадат добри 
плодове и как семейството ви ще стане най-прекрасното и най-желаното място 
за живеене! Какво обаче означава на “драго сърце”? Чели ли сте, че Бог иска 
да даваме без да очакваме да получим обратно? Исус ни заръча, когато искаме 
да дадем благотворителен обяд, да не каним тези, които могат после нас да 
поканят и да ни върнат жеста, но да съберем от улицата просяците и бедните, 
които ще бъдат истински благословени, без да можем ние да получим нещо от 
тях! Ето това означава “да даваш на драго сърце”. Така прави Отец - не 
очаква и не задължава тези, на които дава, да Му върнат обратно! Той би 
желал, но никога не би насилил! Всъщност ние никога нищо не бихме могли 
да Му дадем! Когато благославя, Неговия ум не се занимава със сметки какво 
ще получи обратно, а се концентрира върху това –да даде най-доброто от Себе 
Си. Такива трябва да бъдем и ние в отношението си към брачния партньор и 
децата си. Единствено на себеподобните си можем да даваме добри неща и да 
ги благославяме. Единственото желание на Господ е ние да изберем да 
получаваме само от Него, защото никой друг не може да ни даде най-доброто! 
Поради тази причина Исус казва, че счита това, което ние бихме направили на 
хората, все едно, че сме го направили на Него. Нека днес да изберем да 
получаваме единствено от Небесния ни Баща, не от врага, за да бъдем 
благословени и за да бъдем за благословение на хората, които Той иска да 
благослови! За това Спасителят ни заръчва да правим това на другите, което 
искаме да бъде направено на нас. Нека да навлезем по-дълбоко в нещата и да 
разгледаме какви са нашите взаимоотношения с Бог, защото поради незнание, 
много вярващи живеят така все едно, че Той е мъртъв или пък се е скъсила 
ръката Му. Голяма част от Християните не познават Завета си и за това са 
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блъскани и завличани от всеки вятър на лъжливо учение. Да отидем заедно в 
Евр.9:15 – 

        “ Той е посредник на Нов Завет по тази причина, така че призованите да 
получат обещаното вечно наследство, чрез смъртта станала за изкупване на 
престъпленията, извършени при Първия Завет.” 

        На старогръцки език думата “завет” е “диатики”, което означава – 
наредба, разпореждане, завещание, последна воля, договор. Сега можем да 
разберем, че Спасителя е посредник на един Нов Договор, чрез който ние 
получаваме наследството обещано от Отец. Нашите взаимоотношения с Бог са 
договорни, те не са на база чувства и не се променят поради нещо, което Той 
или ние чувстваме. Ние можем да кажем, че обичаме Баща Си и с чувства, но 
те не бива да са тези, които определят действията ни спрямо Него или хората. 
На местата, където се казва, че Бог ни е възлюбил или там, където се казва 
ние да възлюбим, се употребява глагола “агаписо”, който означава да обичаш 
с решението на волята си, независимо от чувствата! Отец никога не се е 
ръководел от чувствата Си и горещо желае и ние да не го правим. Така 
нашите взаимоотношения се опростяват, можем да имаме сигурност и 
спокойствие. Чувствата идват и си отиват, те са непостоянни, ако оставиш да 
ръководят живота ти, все едно си оставил кораб да бъде управляван от 
вълните. По този начин никога няма да стигнеш до желаното място, но 
плавателния съд ще бъде блъскан безмилостно, до като бъде разбит и потопен. 
Ако в твоя християнски живот правиш неща воден от това, което чувстваш в 
момента, до никъде няма да стигнеш. Това означава, че ти си взел решение, 
макар и неволно, да приемаш от дявола, вместо от Бог. Просто бъди като 
Него, прави нещата както Той ги прави и ще имаш добър успех! 

      Как можем да бъдем страна по този “Нов Договор”, на който Исус стана 
посредник, какво да направим, за да може той да стане валиден за нас? 
Отговорът намираме в Римл.10:9   -  

       “ Защото ако ( ОМОЛОГИСИС ) се съгласиш  (споразумееш, направиш 
договор ) с речта на устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че 
Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.” 

     Отец ни казва какъв е начина да влезеш в договорни отношения с Него – 
като кажеш на глас в съгласие със Словото Му, че Исус е “КИРИЕ”  (Който 
има сила и власт, Някой опълномощен ) и повярваш със сърцето си (духа си), 
че Бог Го е възкресил от мъртвите! Тук няма място за никакви чувства! 
Когато видиш и осъзнаеш, че живота ти няма никакъв смисъл и посока, 
просто протягаш ръката си към протегната десница на Отец и приемаш 
Неговите условия, включваш се в Неговите норми на даване и приемане. Това 
са договорни, законни взаимоотношения между две лица, доброволно 
сключени и вечновалидни! Той те прави Свое дете, законен наследник на 
Царството, гражданин с гражадански права, Заветен Човек! Много е важен 
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отговора на въпроса – “ Кога и как Господ написа всяка точка от договора, 
който днес ни предлага на драго сърце?”. При всички положения Той го 
направи преди хиляди години, преди създаването на първия човек! Творецът 
ни имаше в ума си още преди създанието на света, който направи за нас. Отец 
седна един ден, без да е принуждаван от никого, съвсем сам, в съзнание и със 
свободната Си воля написа един прекрасен  ДОГОВОР! Той е толкова 
невероятен, че мнозина не могат да повярват в него. Но преди да разгледаме 
предмета на договора, нека разберем какви са условията за сключване на 
договор между две страни. За да може да се сключи договор между две страни, 
е необходимо и двете да са достойни за това. Бог винаги е бил достойната 
страна по Договора и Той направи Адам също като достойна такава. Човекът 
обаче избра да се свърже с друга личност, което му донесе проклятие вместо 
благословение и смърт вместо вечен живот. В това си състояние той вече не 
можеше да бъде достойна страна по Договора и мечтата на Отец като че ли 
беше пропаднала. Бог обаче не се проваля! Хиляди години на земята нямаше 
достойна страна, но Господ беше обещал, че един ден ще се роди този човек и 
Той ще спаси света. Когато Исус беше роден на земята, мечтата на Бог да 
благослови човека, бе на път да се изпълни. Това бе времето да се направи 
законен договор между Небесата и земята и Отец не се забави да декларира 
пред света: ”Този е Моят възлюбен Син, в Когото е моето благоволение!”. 
Исус беше Заветен човек, договорен човек и това управляваше живота Му. 
Ако някой бе успял да Го убие преди да отиде на кръста и доброволно да даде 
живота Си, което както виждаме от Библията беше невъзможно, Той пак 
щеше да възкръсне от мъртвите, поради договора Му с Отец, но това никак 
нямаше да ни ползва, тъй като щяхме да останем недостойна страна! Да видим 
сега какъв беше предмета на договора в най-общ аспект, а по-подробно ще го 
разгледаме по-нататък. Спасителят ни казва, че всяко нещо, което ни говори, 
не го казва от Себе Си, но каквото е чул от Баща Си, това изрича. 
Следователно всяко нещо, което  е проповядвал, първо Му е било казано от 
Отец лично за Него Самия и то е било валидно и за земния Му живот. В 
Новият Завет има седем места, в които се казва какъв е предмета на договора, 
като Изкупителя ни го предава и за нас.Йн.14:13;  15:7, 16; 16:23, 24; ІЙн.5:14, 
15 –  

         “ КАКВОТО  И  ДА  ПОИСКАШ, ЩЕ  ТИ  ГО  ДАМ !!! “ 

 Невероятно е, но е факт! Няма нещо, което Исус да е поискал и Бог да 
не Му Го е дал. Тази Божествена мечта се изпълни изцяло в живота на 
Помазаника – винаги да избира да получава добри неща единствено от Отец! 
И при Него дойде врага и се опита да Му предложи услугите си, но Той вече бе 
взел твърдо решение да не приема нищо от никой друг източник на даване, 
освен от  Всесвятия. Вземи и ти същото решение! Ако се нуждаеш от пари, не 
ги получавай от сатана (по неговия начин, като крадеш, убиваш и разделяш), 
получи ги от Бог, като се покориш на Словото, което казва: ”Давайте и ще ви 
се дава добра мярка, стръскана ще ви се дава в пазухата ви...” Това, което 
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дявола предлага, често пъти изглежда по-логично, по-достъпно и по-
привлекателно, но води към болест, банкрут, бедност и смърт. Това, което 
Създателят предлага, почти винаги изглежда невъзможно, нелогично и 
неестествено, но винаги неговия изход е здраве, успех, богатство и живот! 
Вземи решение да приемаш винаги, единствено и само от Бог, по Неговия 
начин и от Неговите ресурси в Слава. Когато разсъждавам за Твореца и за 
делата Му в живота ми, аз ги разпознавам с помощта на въпроса: ”Това добро 
ли е за мен, аз бих ли го направил за моите деца, ако имам тази възможност?”. 
Това винаги работи! Ако нещо се случи в живота ви, много лесно можете да 
разпознаете неговия източник. Помислете само, то добро ли е за вас и вие 
лично бихте ли го направили за децата си, ако имахте тази възможност! В 
случай, че в мислите си успявате да излезете по-добър от вашия източник на 
получаване, то бъдете сигурни, че това не е Бог. Ние не можем да бъдем по-
добри от Него в никакъв случай, така казва Исус в Мат.7:11 и това е вярно. 
Ако аз съм по-добър от Бога, в Който вярвам и Който контролира живота ми, 
то не бих искал да правя с Него какъвто и да бил договор, нито пък да живеем 
заедно във вечността. Бащата на Спасителя е по-добър от всички хора и аз Му 
имам пълно доверие, защото съм Го опитал! Той те насърчава да вкусиш от 
невероятния живот с Него и Неговото снабдяване. Как договорът сключен 
между Отец и Сина стана валиден за нас? Как станахме достойна страна по 
него? Или иначе казано – “Защо проповядваме Исус и то разпнат”? Не знам за 
вас, но аз дълго време не разбирах защо апостол Павел бе взел решение да 
проповядва единствено разпънатия Помазаник. Обикновено се вдъхновявах 
от мощното Му възкресение от мъртвите. Но, вижте само - на кръста нямаше 
никаква победа, там беше принесена вечната и вседостатъчна жертва, бяха 
натрупани греха и проклетията, защо да проповядваме поражението? Мислех 
така, защото никога до тогава не бях осъзнавал ясно стойността на пролятата 
Заветна кръв!Евр.9:11, 12 – 

       “ А понеже Помазаника дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, 
Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, т.е. 
не от настоящото творение, веднъж за винаги в светилището и то не с кръв от 
козли и от телци, но със Собствената Си кръв и придоби за нас вечно 
изкупление.” 

      Какво представлява кръвта на Завета? Тя е цената на човешкия живот, 
стойността му и не може да бъде измерена, тя е безценна за нас! Тя е печата на 
договора, който го прави законнодействащ за нас. Тя е единственото ни 
достойнство пред Бог, обаче съвършено достатъчно, за да ни направи достойна 
страна по договора! Когато започнах да разбирам това, за първи път можех да 
падна искрено пред нозете на Господ и доброволно да Му ги обсипя с целувки, 
както направи онази жена в къщата на фарисея. О, тази скъпоценна кръв ни 
осигури Божественото снабдяване на всичките ни нужди за пълноценен живот. 
Тази кръв се проля за греховете на всеки човек, тя има силата да ги покрие и 
заличи така, все едно че никога не са съществували. Единственото условие е 
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да повярваш със сърцето си ( с духа си, искрено ), че Бог възкреси Исус от 
мъртвите и да направиш договор с думите на устата си, като се съгласиш със 
Словото, че Спасителя е Този, Който имаше да дойде, Опълномощения, 
Господ! Толкова невероятно лесно е! Кръвта на Божия Агнец  направи 
възможна тази благодат за нас – Божието съвършено снабдяване във всяка 
една сфера на живота ти, достъпно и законно. Никави заслуги не се изискват 
от повярвалите, просто да изберат да приемат от правилния източник и 
всичко ще им се подари – “Каквото и да поискаш в името на Исус, поради 
кръвта на Завета, ще ти се даде”! По времето на старшния съд този свят няма 
да бъде съден въз основа на делата му, а по отношението, което е имал към 
пролятата кръв на Помазаника – Евр.10:29 – 

         “Колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи онзи, който е потъпкал 
Божия Син и е счел за просто нещо проляната при Завета кръв, с която е 
осветен и е оскърбил Духа на благодатта?” 

         Какво е твоето отношение към кръвта на Спасителя? Считаш ли я за 
просто нещо или е скъпоценна за теб? Отговаря ли живота ти на безценността 
на тази кръв? Здавам тези въпроси, за да си дадеш ясна предценка, защото 
има хиляди християни, които са били излъгани и живеят своя живот все едно, 
че кръвта на Божия Син е просто нещо. Осъзнаваш ли колко силно е това, 
което Бог ти е обещал? В Старият Завет Той направи много обещания и в 
2Кор.1:20 се казва, че “ТЕ” са “ДА” за нас поради Исус, но погледнете в 
Евр.8:6, че Новия Завет е узаконен върху по-превъзходни обещания! Колко по-
превъзходно от всяко друго обещание е това – “Каквото и да поискаш, ще ти 
го дам!”? И то е наше. Не е ли пророкувано за това в Пр.10:24 – 

      “ ...а желанието на праведните ще се изпълни.” 

        Може би се питаш дали това се отнася за теб, защото си бил поучаван, че 
си недостоен и грешен, но виж какво казва Библията в 2Кор.5:21 – “Поради 
Исус, ние сме направени ПРАВЕДНИ пред Бог”! Ти си праведен чрез вяра и 
изповед! Може би се питаш – “Не рискува ли Отец като ни дава такова 
безгранично обещание”? НЕ! Защото Той обещава в Ерем.31:33, 34 и го 
повтаря в Евр.10:16, 17 – 

      “ Ето Заветът, който ще направя с тях; След онези дни, казва Господ, ще 
положа законите си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им и беззаконията 
им няма да помня вече.” 

        Когато ние повярвахме, Той ни новороди, направи сърцата ни (духовете 
ни) нови и записа пътищата Си на тях, даде ни ума на Помазаника, за да 
имаме само добри желания, защото е пророкувано в Пр.11:23 – 

          “ Желаното от праведните е САМО  ДОБРО !!! “ 
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       Бог е напълно спокоен за децата Си, защото Сам се е погрижил за тях – дал 
им е ново естество, вложил е Своите мисли в умовете им и ги е направил 
способни да имат само добри желания, които Той да изпълни. За нас се казва в 
ІТим.6:17-19, че Бог ни дава всичко изобилно, за да се наслаждаваме, за да 
правим добро, за да богатеем с добри дела, за да бъдем щедри и съчуствителни, 
за да събираме за себе си добра основа за бъдещето и да се хванем за истинския 
живот! За нас се казва в Евангелието според Йоан, че Той ще ни даде всичко, 
за да се прослави Отец в Сина и за да бъде радостта ни пълна. Вземи решение 
да спреш да живееш все едно, че кръвта на Помазаника е просто нещо и 
заживей според нейната скъпоценност, защото  единствено тя може да 
гарантира, че това, в което вярваш, ще се изпълни и същевременно тя е 
нещото поради, което могат мечтите ти да станат реалност! 

       Казвал ли вие е някой: ”Да, Бог е любящ Баща, но не забравяй, че Той е и 
праведен Съдия!”? Това винаги е имало за цел да ви стресне, да ви обезсърчи 
и да спре порива на сърцето ви, но искам да ви покажа, че няма нищо по-
прекрасно от това, да знаеш, че Отец е праведен Съдия. В Лк.18:1-8 е записана 
една притча, с която Исус ни показва как трябва да се молим, искам да ви 
покажа директния превод от гръцки на ст.7, 8 и после ще коментираме –  

         “ А Бог да не би да не отдаде гражданското право и да не защити 
избраните Си, които по СЪЩИЯ  НАЧИН викат към Него ден и нощ и 
дълготърпят? Казвам ви, ще им отдаде гражданското им право и ще ги 
защити, при това скоро ( веднага, на часа).” 

      В тази притча Спасителя говори за една вдовица, която отива при един 
неправеден съдия, за да изисква гражданското си право. Първоначално той не 
и го отдава, но след малко време решава, че му е омръзнала настйчивостта и и 
отсъжда в нейна полза. Тук Господ прави паралел с Праведния Съдия – Бог. 
Казахме, че според договора ни с Него, ние имаме граждански права. Какво си 
мислите, че ще отсъди Праведния Съдия, когато отидеш пред Него, там пред 
съдийския престол, където кръвта на Помазаника вика, пледира добри неща 
за нас и потвърждава нашата законност? Той не може да не изпълни 
договорните Си обещания, защото не може да се отрече от Себе Си. 
Праведният Съдия ще ни отдаде гражданското ни право и ще ни защити на 
часа, без да се бави, както го правеше за Исус. Той просто е откъм нас!!! Чели 
ли сте някога Евр.4:16, как Бог ви насърчава да дойдете пред Неговия 
престол, за да получите. Той не казва, че може би ще получите, но за да 
получите. Тук има гаранция, увереност, сигурност и всичко това е поради 
скъпоценната кръв на Помазаника. Нека ви преведа стиха: 

        “ Да отидем (да излезем насреща, да се втурнем) следователно (наистина, 
в действителност) при трона на благоволението (милостта, радостта, любовта, 
наградата, подаръка, благосклонността, прелестта) и тогава (при тези 
обстоятелства, в този случай) да говорим свободно (открито да се изкажем), за 
да получим милост (радост, любов, благоволение...) и да намерим едиствената 
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помощ (подкрепа, защита, помощна войска, спомагателно средство) в удобно 
време (благосъстояние, съдържателен живот).” 

       Как ви звучи, а? Не каза ли Исус в Йн.15:16 –“ Искайте...” и пак в Мат.7:7 
и не гарантира ли, че ще получим? Не ни ли казва в притчата, да изискваме 
правото си както онази вдовица – “Отдай ми правото ми!”? Бог винаги е бил 
Този, Който дава, от нас се иска да отидем смело, с увереност, поради вярата 
си в пролятата кръв на Помазаника и да поискаме. Религията ти казва, че 
това е аругантно, но Библията те насърчава да го направиш! Кого ще 
послушаш? От кого ще избереш да получиш съвет и благословение – от човек, 
от сатана или от Божието Слово? Не ние избрахме това да бъде така, а 
Създателя! В Йн.15:16 Господ ни казва: ”Не вие избрахте Мен, но Аз –вас...”. 
Не ние определихме правилата, а Той. Не си мислете, че някой може да Го 
насили, изнуди или подкупи, защото Бог владее над световете и в Неговата 
ръка е всичко! Не можеш да получиш от Твореца, освен по Неговите правила  
и по Неговия начин! Радвай се и се весели, защото Той не е само любящ Баща, 
но е и Праведен Съдия, Който има власт и сила да ти даде съвсем законно 
всичко, което би Му поискал в името на Исус! Наистина е много важно да 
разберем, че не бихме получили нищо, без да го направим по правилния 
начин, по законния начин, който Отец е определил. В Мат.20:29-34 има 
написана една история, която  реално се е случила и ние можем да се поучим 
от нея, как можем да получим от Господ. Тя разказва как Той минава покрай 
двама слепи и ги ПОДМИНАВА ! Исус не се спря при тях, не ги изцери, но ги  
ПОДМИНА ! Звучи невероятно, но е факт. Господ не просто мина покрай тях, 
но щеше да си отиде, ако те не бяха започнали да викат: ”Смили се за нас, 
Господи, Сине Давидов!”. Думите им Го спряха, но не Го накараха да направи 
нещо за тях, въпреки че бяха думи на вяра. Това бе неопределена молитва, 
просто молитва по принцип, която не довежда до определен резултат. Така се 
молят православните свещеници, дано биха и те се поучили от тази история. 
Не казавам, че Спасителя не искаше, не, Той просто живееше по законите на 
Царството, един от които можем да видим тук, изразен в Неговите действия. 
Вижте, Господ не бе нито сляп, нито глупав, видял е, че тези хора са слепи, че 
Го молят за милост, за да ги изцери и със сигурност е знаел какво искат, 
защото знае какво има в сърцето на всеки човек, но въпреки това попита: 
”Какво искате да ви сторя?”. И едва когато от техните уста излезе точната 
конкретна нужда, тогава Той положи ръце на тях и ги изцери. Направихте ли 
си извода, какъв принцип е представен тук? Спомнете си това, което  се казва 
в Римл.10:9 , че не достатъчно да вярваш само със сърцето си, че Бог възкреси 
Исус от мъртвите, но трябва да декларираш с думите на устата си, че Той е 
твой Господ! Разбирате ли, че думите са от голямо значение за духовния свят, 
това е духовен закон – да назовеш точната си нужда с думите на устата си, 
конкретно и ясно, а не просто да викаш по принцип за милост. Отец желае да 
искаме от Него и ни го казва пряко в Йн.16:24, но да го правим по правилния 
начин! Много християни се страхуват да искат от Бог или нарочно не го 
правят, защото си мислят, че така са Му по-угодни. Така ги е научила 
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религията – “Не занимавай Великия Цар с твоите мизерни нужди, о, ти червей 
недостоен, защото си Негов роб и пред Святото Му лице, трябва само да 
мълчиш!”. Дяволът силно желае ние нищо да не искаме от своя Небесен Баща, 
защото знае, че Той ще ни го даде и когато това стане, неговите хомоти ще 
започнат да се късат като паяжина, а хората да се освобождават и да хвалят 
Господа с цялото си сърце. Друга широко разпространена лъжа е, че можем да 
искаме от Него само нематериални неща, защото Той се интересува само от 
духовното. Но ако погледнем в живота на Исус, ще видим, че нито една, 
каквато и да била, човешка нужда не Му беше чужда – Господ нахрани 
гладните, изцери болните, освободи духовновързаните, благослови децата, 
помогна на Петър и на другарите му да хванат голямо количество риба, 
направи вино на сватбата в Кана Галилейска. Някои християни са видели 
това, но дявола е успял да ги излъже, че трябва да искат снабдяването само на 
първостепенните им нужди, понеже в Господната молитва Изкупителя се моли 
за насъщния хляб. Но това не е цялата истина, врага никога не цитира цялото 
Слово, а само малка част извадена от контекстта. Учителят казава: 
”ИСКАЙТЕ  И  ЩЕ  ВИ  СЕ ДАДЕ, ЗА  ДА  БЪДЕ  РАДОСТТА  ВИ  
ПЪЛНА!”. Библията ни нарича “посланици” на земята от страна на 
Помазаника. Какъв човек е посланика? Той е пратеник, представител на 
своята страна в чужда. Нека вземем за пример посланика на САЩ у нас. Той 
работи в посолството, което е територия на неговата страна и е важна 
политическа личност. Живее според стандартите на държавата си и получава 
съответното възнаграждение, което не се влияе от финансовата обстановка в 
родината ни. Вози се в кола, която отговаря на поста му и благосъстоянието 
на мястото, от където идва. Иначе казано – той живее у нас така, все едно че се 
намира в Щатите! Не се ли казва и за нас така във Фил.4:19? Искам да ви го 
преведа от гръцки: 

         “ А моят Бог ще насити ( напълни, удовлетвори, построи, изгради) в 
изобилие всяка ваша нужда (потребност, необходимост, желание, искане, дълг, 
задължение) според (съобразно, съгласно, според силите си) Своето изобилие 
(богатство, благосъстояние, имотност, парична мощ, съкровище, блясък, 
разкош, лукс, щастие) в слава (мнение, представа, мисъл, принцип, учение, 
репотация,  реноме, достойнство, чест, великолепие, блясък, сила, власт, 
авторитет) в Помазания Спасител.” 

       Апосотол Павел гарантира, че Бог ще изпълни всяка твоя молба за нужда, 
повече от достатъчно, в лукс и разкош, защото ти си дете на най-Великия Цар 
– посланик на Царя на царете и на Господа на господарите! За Него е без 
значение къде се намираш сега – на земята или в Небесата, щом си в 
Помазаника, Той е поел грижата за теб, според това, което има като ресурси в 
Своето Царство. Исус направи възможно за нас, чрез скъпоценната Си кръв, 
да бъдем включени в неизчерпаемото снабдяване на Отец. Той не е беден, слаб 
и немощен, за да не може да ни даде нищо. Всичкото злато и сребро на света е 
Негово, всичко е направено от Него, за Него и Чрез Него, което означава, че 
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щом ние сме в Него, то, то е направено за нас! Спасителят се молеше да бъде 
волята на Бог, такава каквато е на Небесата, такава да бъде и на земята, 
защото желае да живеем тук, все едно че сме вече в Небесния си дом. Всъщност 
за нас нищо не ще се промени, когато отидем при Господ, защото вече сме 
нови създания, единственото нещо, което ще е различно, ще е възкресеното ни 
тяло, в което ще се облечем. При Създателя няма бедност, недостиг и липса, 
няма болести, слабост и немощ, няма грях, смърт и сълзи, а има ПЪЛНОТА и  
ИЗОБИЛИЕ  от  ВСИЧКО ! Може би са ви казвали някога да не правите 
домовете си такива, каквито би ви се искало, защото ние не градим земно 
царство. Има обаче една подробност – домовете ни не са земно царство, те са 
домове на посланиците на Всесилния, те са посолствата на Божието Царство и 
би било добре да изглеждат както подобава на Великия Цар – първо като 
духовна обстановка (любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, 
милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание, здраве, духовна сила и мощ, 
която разрушава всеки хомот) и после като материална, защото духовното 
изобилие винаги прави възможна материалната част! Нека видим как стояха 
нещата при Учителя. Не разбирам защо, след като четем едно и също 
Евангелие, го правим толкова различно и защо религията Го представя като 
бедняк? Не се ли казва в Мат.2:11, че Мъдреците Му принесоха злато? Нека 
разберем какви са били тези мъдреци.В Пс.72:10,11 се казва: 

          “Царете на Тарсис и на островите ще донесат подаръци. 

             Царете на Шева и на Сева ще Му поднесат дарове. 

             Да! Ще Му се поклонят всички царе....” 

                             и  стих 15 : 

          “ ... и на Него ще се даде от Шевското злато.” 

         Това пророчество се изпълни в Мат.2:11, тези мъдреци бяха царе от 
Изток. Те не дойдоха като обикновени хора, но по всяка вероятност са дошли 
със свита. Те не идваха при кого да е, а да се поклонят на Великия Цар. Какви 
подаръци си представяте, че са носели на Великия Цар, пред когото се 
прекланят всички царе? Надявам се не символични, а царски подаръци! Не 
даде ли Авраам на Салимския цар Мелхиседек царски дял от плячката – 10% 
от всичко? На великият Цар се донесоха царски дарове – злато, ливан и 
смирна и като оставим символичната им значимост, която не отричам в 
никакъв случай, ще забележим, че владетелите Му принесоха царски дял от 
злато и аромати, които имаха голяма парична стойност. Бог винаги се е 
грижил да задоволи материалната страна на заветните Си хора – вижте 
Авраам, Исаак и Яков, ами Йосиф, а не изведе ли Израел от робство с 
всичкото египетско злато, а какво да кажем за Давид, Соломон, Данаил, 
Седрах, Месах и Авденаго? Заветните хора на ЕЛ-ШАДАЙ  не бяха бедни! В 
Мат.4:13 се казва, че Исус напусна бащиния дом и се настани в Капернаум 
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край езерото. В Мат.9:10 пише, че Той седна на трапезата с грешниците и 
бирниците в Къщата, в която ги бе поканил – това беше Неговата къща, 
защото се случи в същия град. В Мат.9:28 Спасителят изцерява двама слепи, 
като влезе ВКЪЩИ. В Марк9:33 виждаме Учителя да идва в Капернаум и да 
влиза ВКЪЩИ, какво ни показва това? Той Си купи къща на брега на морето 
и се засели в Капернаум! Изкупителят не беше беден. Не се обличаше бедно – в 
Йн 19:23 се казва, че дрехата Му бе изтъкана цяла, т.е. без шевове и без ръбове, 
това не е била проста евтина дреха! Няма начин да не е така, защото Словото 
бе писано за Него и в Пр.15:6 се казва : 

          “ В дома на Праведния има ГОЛЯМО изобилие!” 

       Първо - Исус беше единствения Праведен човек по онова време, второ – 
Праведния има къща (дом) и трето – в нея има не какво да е изобилие, но 
ГОЛЯМО  ИЗОБИЛИЕ ! Въобще погледнете на служението Му и вижте, че 
човек, който има Силата на Духа не можеш да Го вкараш в бедност. Той 
имаше хора, които Му служеха с имота си и Библията казва, че те бяха знатни! 
Но освен това  - потрябваха Му пари за храмовия данък и Спасителя изпрати 
Петър да улови една риба, в чиито уста имаше точно необходимата сума и то 
не само за Него, но забележете – и за служителя Му, тове не е обикновено! 
Виното свърши на една сватба в Кана Галилейска и Учителя превърна  водата 
във вино и то не какво да е вино, но се казва от “познавача” – “по-доброто”. 
На два пъти Той нахрани хиляди хора пресито само с няколко хляба и малко 
риби. Когато учениците Му – професионални рибари, не можаха да уловят 
нищо през цялата нощ, Изкупителя им каза къде точно да хвърлят мрежите си 
и те толкова се напълниха, че за малко да потопят лодката. Ето такъв човек 
не можеш да го накараш да стои беден. Ако решиш да Му вземеш нещо, няма 
да успееш, защото Той ще ти го даде доброволно преди да си успял да го 
направиш, понеже така учеше, а и правеше милостиня! Дори и всичко да 
раздаде на бедните, пак няма как да остане беден. Ще отиде с приятелите си на 
рибилов, ще напълнят всички лодки до пръсване с риба и ще я продадат на 
пазара, сетете се само колко пари ще изкарат. Там където има силата на Духа, 
има свобода, не кавза ли така Писанието, че там, където е Господния Дух, там 
има свобода! Свобода от какво? От всичко! Думата “свобода” означава 
“независимост” – финансова, духовна, здравна – всякаква! И в Римл.8:2 се 
потвърждава – “Законът на Духа те прави свободен, независим от законите, 
които владеят земята”, а Господ определено бе Независим, та дори и от закона 
за земното притегляне, защото ходеше по водата! 

        Влезнах в тази тема за земните блага, за да разруша лъжите на дявола, но 
искам да ви кажа, че те са най-малката част от списъка с благословенията, 
които имаме в Исус и въпреки това Бог желае нищо да не ни липсва. Сега 
искам нещо друго да ви покажа, то се отнася до Неговото служение, но е пряко 
свързано с нашето. Навсякъде, където Спасителят правеше нещо за някого, на 
гръцки е употребена думата “терапефо”, която означава – служа, прислужвам, 
приятелски третирам, грижа се за някого, облекчавам, лекувам с грижи. 
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Обаче когато другите хора получаваха от Него чрез вярата си и Той им казва: 
”Твоята вяра те ...”, се употребяват думите “Созо” – (спасявам, лекувам, 
освобождавам)  и  “Сотирия” – (да спася, да запазя, да съхраня, да освободя, да 
избавя, да направя някого невредим или неповреден). По този начин 
Писанието прави разлика и ни дава едно откровение. Исус беше достойната 
страна по Завета и получаваше безспорно всяко нещо, което би поискал. По 
този начин Той служеше (терапефо) на хората със Собствената Си вяра. 
Когато изпрати апостолите в Мат.10:8 болни да изцеряват, мъртви да 
възкресяват, прокажени да очистват и да гонят бесове, на практика те бяха 
предизвикани да отидат и да служат (терапефо) на нуждаещите се, както Него. 
Едно е да имаш вяра за някоя своя нужда и да я получиш (“созо” или 
“сотирия”), съвсем друго е да го направиш за хората (терапефо). Казахме 
същото нещо, когато говорихме за кръщението с Духа – новорождението, 
осветяването ти е твоят кладенец за лична употреба, твоето получаване 
“созо”, но кръщението в Духа, е сила за служение “терапефо”, което те прави 
съпричастен на Исусовото служение! Ние сме призвани чрез Йн.14:12 и 
Мк.16:17, 18 да вършим делата на Господ посредством вярата си. Може дори 
хората, на които говориш да не повярват, но стига да ти разрешат да им 
положиш ръка с вяра, то силата на Духа ще потвърди Евангелието, защото то 
не е просто хубави думи, но се потвърждава от Святия Дух и Сила! 

       Нека да обобщим: “ Поради скъпоценната кръв на Завета, вярващите 
имат легално и законно право на пълнотата в Помазаника тук и сега, т.е. на 
земята и то в реално време и Господ ни казва да го изискваме настоятелно ден 
и нощ с вяра, като гарантира, че Отец ще отвърне веднага!”. 

      В Йн.10:10 Учителят казва:” ... Аз дойдох, за да имате живот притежавайки 
го изобилно (от гр. – Перисон – прекомерно, богато, необикновено, 
забележителен, отличен, повече от достатъчен, излизащ извън всякаква 
мярка, разкошен)!” 

       От тук нататък, до края на книгата, ще разгледаме какво е цялото 
съдържание на нашия Заветен договор, който Спасителя Помазаник 
подпечата с драгоценната Си кръв! Искам добре да се запознаете с всяко 
нещо, което той съдържа, за да се потопите в пълнотата му и да научите 
отговорността, която имате като Заветни хора на Бог. За основа на Завета 
Създателят положи заместителната смърт на Христос. Това, което Той 
преживя от арестуването Му в Гетсиманската градина до секунда преди 
възкресението, го направи, за да не го изживяваме ние! Отец не желае ти да 
отиваш на кръста, Той не желае да умираш и да отиваш в Ада, Неговото 
желание е да живее вечно с нас в мир и любов! В Гал.3:13, 14 се казва, че 
Помазаника ни изкупи от проклетията на Закона, за да може благословението 
на Авраам да се даде на нас! Как да разбираме това? Първо трябва да 
разберем от какво ни изкупи Господ. Да изкупиш някого, означава да го 
откупиш, както се купува вещ или роб. Ние бяхме поробени от Закона и 
поради това, че не бяхме в състояние да го изпълним, паднахме под проклетия. 
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Отворете на Втор.28:15-68, тук са описани проклетиите, тяхната същност, как 
и защо идват. Прочетете пасажа няколко пъти и групирайте проклетиите на 
групи. Получаваме три големи такива – Бедност, Болест, Смърт! Помазаникът 
ни изкупи с огромна цена от проклетията, за да не сме им подвластни, за да не 
живеем по този начин – да не сме бедни, болни и умиращи. Исус дойде за това 
и го направи – Лк.4:18,19: 

       “Духът на Господ е върху Мен, защото Ме е помазал: 

         - Да кажа добрите новини на бедните; 

         - Да проглася освобождение на пленените и проглеждане на слепите; 

         - Да пусна на свобода угнетените; 

         - Да проглася благоприятната Господна година.” 

         Спасителят наистина ни издигна над властта на бедността, болестта и 
смъртта, но Той не ни остави във вакуум пространството – просто изкупени, а 
направи възможен за нас достъпа до всяко благословение дадено на Авраам. С 
какво бе благославен Авраам? В Бит.12гл. -  25гл. е показан неговия живот, 
прочете го внимателно няколко пъти, защото това са неща, които съдържа 
нашия Заветен договор. В Бит.24:1 пише, че Господ беше благословил Авраам 
във  ВСИЧКО! Така, нямаше нещо, с което той да не бе благословен. 
Преглеждайки живота му отново и отново, можем да определим три групи 
благословения, както ако прочетем Втор.28:1-14. Авраам бе богат, здрав и 
доживя до дълбока старост, но има един стих В Бит.15:1, който най-добре 
рисува нещата: 

         “ ... Не се бой, Аврааме, Аз съм твой щит, наградата ти е извънаредно 
голяма.” 

      За каква награда говори тук Господ? Изглежда, че най-мъдрият човек на 
Стария Завет – Соломон, като наследник на Авраам, е размишлявал върху 
това и Бог му е показал какво значи, защото в Пр.22:4 се казава: 

           “ Наградата на смирението, на страха от Господа е – 

                      БОГАТСТВО, СЛАВА  И  ЖИВОТ !” 

         Виждате ли как заместителната смърт на кръста промени нещата? Исус 
беше беден, болен и умиращ на кръста, за да не сме ние бедни, болни и 
умиращи, но освен това получихме и Аврамовото благословение – богатство, 
здраве и живот. В Еф.1:3 се казава, че Бог ни е благословил в Помазаника с 
Всяко духовно благословение, което съществува в Небесата. На гръцки език 
думата “благословил” буквално означава – “направил щастливи”. Исус желае 
да бъдем щастливи и за това направи всичко възможно, за да го постигне и го 
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постигна! Той ни даде пълнотата на живота – Йн.10:10, Господ не желае нищо 
да ни липсва и за това направи земята и всичко, което е в нея, за да ни го даде 
и да сме щастливи! Необходимо е да разберем мащабния поглед, с който Отец 
гледа на нещата. Неговото желание е да ни направи щастливи във всяка една 
сфера на живота – пълнота, не просто нещо, а ИЗОБИЛИЕ ! Той не иска нищо 
да ни куца, за това се е заел да го направи според Своето Богатство в Слава, а 
Той има много – Фил.4:19. Помазаникът получи всичко като награда, защото 
можа да спази закона и да изпълни повеленията му, но на нас ни се даде като 
благодат – незаслужена милост, без заслуги и напъване, единствено чрез вяра. 
Кръвта Му направи това възможно!    

     Веднъж дойде при мен обвинителя – дявола и ми каза: ”Ти нямаш 
правилни мотиви, защото искаш да получиш нещата като се опитваш да ги 
заслужиш!”. Тогава взех решение да му отговоря подобаващо. Взех един бял 
лист и черен маркер и казах: ”Сега ще го напиша, за да знае целия духовен 
свят моите мотиви, защото само Бог познава мислите на сърцата ни!”. 
Написах: 

         “ Аз не очаквам моя Бог да ме благославя като награда за добрите ми 
дела, но поради Завета, който имам с Него и който Помазаника узакони и за 
мен чрез кръвта Си, както и поради обещанията дадени на Авраам!” 

      Закачих го на стената и запуших лъжливата му уста завинаги по този 
въпрос. Това е правилен и Библейски мотив, който Създателя зачита. Върхът 
на всичко е, че Сам Той е определил нещата да стават по БЛАГОДАТ. 
Изниква въпроса – “Как тогава работи и става всичко?”. Зах.4:6 отговаря на 
този въпрос така: 

      “Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ на Силите!” 

       И Бог изпрати Святият Дух на Петдесятница, за да изпълни това! Духът 
живее в нас, Той е Бог и е Всемогъщ, Неограничен е и прави всичко възможно, 
за да ни въведе в мъжеството на вярата и в пълнотата на Завета. Исус е 
нашата Почивка, се казва в посланието към Евреите, защото Той ни върна 
във времето, когато беше създаден Адам – Бог го създаде на шестия ден и го 
въведе в почивката на седмия – мястото, където няма напъване, но всичко е 
по благодат – ПОЧИВКА! По тази причина и днес Господ продължава да вика 
всеки човек с думите Си от Мат.11:28-30 – 

       “ Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени и Аз ще ви 
успокоя. Вземете Моето иго върху си и се научете от Мене, защото съм кротък 
и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си ( живота на земята ). 
Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко.” 

      Когато дойдеш при Спасителя и Го приемеш за свой Господ, Той става 
твоята почивка от всяко нещо в живота ти, понеже Духът идва да живее в теб, 
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за да прави Завета да работи реално. Заветът на Спасителя Помазаник има 
три основни направления – Спасение, Осиновяване и Доброволен служител. 
Всеки  повярвал влиза директно в първите две, чрез вяра и поради кръвта на 
Исус, но третата е само за доброволци, за тези които искат, без някой да ги 
насилва! Апостол Павел описва живота като състезание и казва, че само 
състезаващите се ще получат награда. В ІКор.3гл. той говори за съдилището 
на Помазаника през, което ще премине всеки вярващ. Там няма да бъдем 
осъждани от Него, но Господ ще раздава наградите на служителите Си, които 
са служили според дадената им благодат. Всички деца на Царството ще са 
събрани  в това време, но награда ще получат само “състезателите”. 
Останалите ще останат с Него, но ще съжаляват за пропуснатата възможност 
и Спасителя ще се наложи да им обърше всяка сълза. Не пропускайте 
реалната възможност да влезете в мъжеството на вярата и в пълнотата на 
Завета, защото това е Божията воля за нас! 

                                    А. “ С П А С Е Н И Е “ 

       За голямо съжаление религията и дявола са се постарали така да омотаят 
нещата, че хората да не знаят какво точно означава думата СПАСЕНИЕ, а 
това е от огромна важност за нас. 

      В гръцкият оригинал на Новия Завет са използвани две думи, които са 
преведени на български език като “Спасение” – “созо” и “сотирия”. И именно, 
защото хората не знаят пълното значение на думите, дявола е успял да излъже 
много от тях, че Бог се интересува само от духовните неща, че не е волята Му 
да са здрави, че болестите са изпитания и Той си служи с тях, за да ги научи на 
нещо и т.н. Всъщност Святият никога не е разделял духовните неща от 
естествените, напротив, опитва се да ни научи, че са пряко свързани. Исус 
също показа това, когато каза на парализирания, че му се прощават греховете. 
Той разбираше връзката между болестта и греха, за разлика от стоящите там 
религиозни водачи. Болният се изправи, взе постелката си и всички бяха 
очудени, защото Спасителя му каза: ”Стани и ходи!”. Бог никога не е разделял 
прощаването на греховете от изцерението и освобождението. Спокойно можем 
да вземем за пример Пс.103:2-5 –  

      “Благославяй, душе моя, Господа и не забравяй нито едно от всичките Му 
благодеяния: 

      - Който прощава всичките ти беззакония; 

      - Изцерява всичките ти болести; 

      - Изкупва от рова живота ти; 

      - Овенчава те с милосърдие и благи милости; 
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      - Насища с блага украшението ти; 

      - Младостта ти се подновява като на орел.” 

      Дано не ви притеснява още начина на изписване на стиховете, но вече 
уточнихме, че на арамейски не е имало главни букви, препинателни знаци и 
всичко се е пишело слято. Бъдете спокойни и се вгедайте в съдържанието! 
Създателят ни призовава да не забравяме нито едно от всичките добри неща, 
които е направил за нас, защото Той прави само добро. Забележете как са 
подредени  те и вижте, че нищо не липсва! Първо Бог се справя с беззаконията 
ни, които са пречка за всичко останало, което Той иска да ни даде. Веднага 
след това стоят всичките ни болести, което красноречиво говори, че щом 
греховете са премахнати, със същото желание Господ изцерява и всяка болест 
и не иска да минава нито миг, в който да сме болни повече, защото няма 
причина за това! Следва изкупването на живота – щом няма грях, щом няма 
болест, то няма и причина за смърт, понеже греха отвори пътя към земята за 
болестите и смъртта. А щом има живот, то какъв да бъде той – попитайте Го! 
И Господ ви отговаря – “Наситен, изпълнен, изобилно снабден с милосърдие и 
благи милости, насищане с блага”! Тук се говори за материални и реални 
неща – във всяка една сфера на живота. И продължава, че младостта, т.е. 
силата ни се подновява, за да можем да успеем да преживеем и да се насладим 
на удоволствието от Божественото подсигуряване с изобилен живот! 

     Думата “Созо” се превежда така – запазвам, спасявам, лекувам, пазя, 
браня, освобождавам, съхранявам, пощадявам. Думата “Сотирия” означава – 
1.Спасение, запазване, съхранение, освобождаване, избавяне; 2.Благо, добро 
сътояние, щастие, здраве, помилване; 3.Спасително средство, безопастност, 
сигурност; 4. Да спасиш, да запазиш, да направиш някого невредим или 
неповреден. Надявам се виждате пълнотата на преведената дума “Спасение”, 
че тя се свързва с прощеване на греховете( помилване ), както и с изцерение и 
освобождение. Трите неща вървят ръка за ръка и Бог никога не ги е разделял 
едно от друго - никога! Заместете навсякъде в Новия Завет, когато го четете, 
думата “Спасение” с “Изцерение” и “Освобождение”и ще имате нов прочит и 
пълнота на истината – пълното откровение за Спасението, което Исус направи 
за нас! В Мат.8:17 авторът цитира пророк Исая и казва: 

      “За да се СБЪДНЕ реченото от пророк Исая, който каза: 

Той взе нашите АСТЕНИАС ( слабост, немощ, незначителност, болест, 
бедност, нужда ). И  НОСУС ( болест, мор, епидемия, епилепсия, безумие, 
лудост, гноясване на рана, зло, нещастие, беда, мъка, страдание, порок, недъг, 
вина, безрасъдна страст, чума, напаст, язва ) ни понесе.”   

      Как се чувствате сега? Усещате ли как влизаме в дълбочината на 
Божествената река? Усмивка, очудване, радост, може дори и да извикаш, 
защото Той е достоен за хваление! Спасителят понесе нашите болести, 
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нещастия, беди, мъки и страдания, за да нямаме сега болести, нещастия, беди, 
мъки и страдания – това е Божията воля за нас! Той понесе нашите вина, 
недъг и пороци, за да сме днес оневинени, съвършени и непорочни – без петно 
или бръчка. Спасителят взе нашите нужди, за да ни ги върне снабдени, 
нашите слабости и немощи, за да ни направи силни и мощни, нашата бедност, 
за да ни направи богати, нашата незначителност, за да ни направи Царе и 
Свещеници на Бог, защото за Него имаме голяма значимост, поради 
скъпоценната Му кръв! Нека прочетем пак Римл.10:9 – “Ако направиш 
договор с думите на устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че 
Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се СПАСИШ, ИЗЦЕРИШ И 
ОСВОБОДИШ !”. Почвате ли да разбирате? Толкова колкото сте спасени, 
точно толкова сте изцерени и освободени! 

        Искам по-подробно да разгледаме трите страни на Спасението. 

         А. Прощаване на греховете: 

         Исус плати цената, като принесе вседостатъчна жертва веднъж за винаги 
– Своята кръв, която напълно е унищожила дори почерка, с който бяха 
написани греховете ни. Как можеш да станеш съпричастен на това? 
Изповядай пред Бог всеки грях, за който се сетиш, като го назовеш с точното 
му име, с което Библията го нарича. Ако си лъгал, кажи: ”Лъгах!”, ако си 
прелюбодействал или блудствал, кажи: ”Прелюбодействах!” или “Блудствах!” 
и т.н. Бъди искрен и прям! Какво става след това? ІЙн.1:9 дава този отговор: 

         “Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости 
греховете  и да ни очисти от всяка неправда.” 

        Не се питай повече: ”Простил ли е или не?”, защото Той е верен да го 
направи. Пс.103:12 казва, че ще отдалечи беззаконията ти колкото стои Изток 
от Запад, а в Евр.10:17 – “И греховете и беззаконията им няма да помня вече”. 
Ето така прощава Бог! Знаеш ли колко е далече Изток от Запад? Господ спира 
да помни греховете ти все едно, че никога не са съществували. Спасителят 
плати за всичките ти грехове – минали, настоящи и бъдещи. Не че желае да 
вършиш грехове, но ако случайно направиш, веднага го изповядай пред Него, 
покай се и така ще ти се прости и ще бъде забравен! 

       Б.Освобождение: 

       Всеки човек, чиито грехове са простени и забравени, е Спасен и е преведен 
от царството на Врага в Божието Царство, Господар, на което е самия 
Спасител. Като законен поданик на Святия Духовен свят, ти не си подвластен 
повече на никакво демонично влияние, присъствие или угнетение. Исус 
гонеше бесовете от угнетените и те се намираха свободни, защото това е 
Божията воля, понеже тъмнината и светлината нямат нищо общо. Ти имаш 
право на свобода! Как става това? 
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       “ Покорявайте се на Бога, но  СЪПРОТИВЕТЕ  се на дявола и той ще бяга 
от вас !” 

       Прочетохме в Гал.3гл., че Учителя ни осигури освобождение от 
проклетията на Закона. Ти имаш право на свобода от  БЕДНОСТ, 
НЕДОИМЪК, ГОЛОТА  и  ОСКЪДНОСТ, не се съгласявай да живееш повече 
под тяхната власт! Ти имаш право на свобода от всяка Египетска язва ( става 
въпрос за язвите и страданията, които предизвика Моисей в Египет чрез 
силата на Бог, поради коравосърдечието на Фараона). Свободен си дори от 
всяка болест неспомената в книгата на Закона, защото Той ги понесе на 
кръста. Разбираш ли, че не е нормално за теб и семейството ти, да имате дори 
една незначителна хрема? – Съвършено здраве! Учителят осигури свободата 
ти от всякакво пристрастяване  и зависимост – наркотици, цигари, алкохол, 
лекарства и т.н. Твоят живот не зависи от хората, времето и обстоятелствата, 
защото Бог е над тях. Живей свободно и хвали Спасителя далеч от грях, 
немощ, скръб и смърт. 

 Искай мъдрост от Бога, за това – кое причинява проблемите в твоя 
живот, ако това е грях – изповядай го и се покай, ако е проклятие – виж защо 
стои, намери корена му, ако той е грях, вече знаеш какво да правиш и след 
това разчупи силата на проклятието в името на Исус! Ако проблема е 
причинен от нечист дух – смъмри го в името на Исус, което е над всяко друго 
име и го изгони веднъж за винаги! 

       В.Изцерение: 

        Спомнете си случката в Лк.17:12-19, където десет прокажени са изпратени 
от Господ при свещениците и те се очистиха, но само един се върна, за да Му 
благодари. В 15ст. се казва, че човека видя, че е  ИАТИ  (излекуван), но в 19 ст. 
Той му казва, че вярата му го е  СЕСОКЕН  ( съхрани, направи незасегнат, 
неповпреден, запазен). Разбирате ли вече? Всички прокажени отидоха при 
свещениците и се излекуваха, т.е. вече нямаха гнезда на проказа, но по тях 
останаха всички белези и недостатъци, които болестта бе причинила. Този 
обаче, който се върна да благодари, поради вярата си, не просто се изцери, но 
беше възтановен напълно, все едно, че никога не е бил болен! Ти може би си 
опериран и нямаш някой орган – бъбрек, тестис или детеродни органи и т.н., в 
Исус можеш да имаш пълно възтановяване, дори ако си се родил с пороци или 
недъзи. Има такива свиделства на хора преживели възтановяване на телата 
си, Господ иска да го направи и за теб, защото това е Божията воля за твоя 
живот! Йн.10:10 ни казва, че дяволът идва само да открадне, да заколи и да 
раздели, но Исус има за теб нов живот. Тук не се говори за някакъв ремонт на 
живота ти, но за нов живот, изцяло обновен и непокътнат! Може би твоят 
живот е ударен от дявола в областта на семейството – ти си пред развод или 
вече си разведен, Бог има за него не просто изцерение, а напълно 
възтановяване – възкресение, изпълване с Божията любов и пълнота. Може би 
твоят бизнес е ударен – ти си пред фалит или вече фалирал, но Той има 
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оживотворяване за него, изцяло нов и проспериращ, защото в Пс.1 ти се 
обещава да благоуспяваш във всяко едно начинание. Създателят иска да 
имаш пълно обновление във всички сфери от живота ти. Не мога да пропусна 
да ви насърча и с освобождението от проклятието, което падна върху хората 
поради греха на Адам и Ева. На Адам се каза:”...проклета да бъде земята 
поради тебе, 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...” (Бит.2:17-19). А за Ева: ”... Ще ти преумножа скръбта в 
бременността, със скръб ще раждаш децата си и на мъжа ти ще бъде 
подчинено всяко твое желание и той ще те владее”. Спасителят ни върна във 
времето преди грехопадението, когато Човека живееше не в прокълната земя, 
а в Едем, което означава “Изобилие”, не се е прехранвал със скръб, не са му се 
раждали тръни и бодили и не е ял хляб с пот на лицето си. Ако преди 
грехопадението бяха се сдобили с деца, жената нямаше да има скръб по време 
на бременността и раждането. Желанията и бяха подчинени само на Бог и Той 
единствен владееше над нея. Как ви се струва? Ако имаш земя и я 
обработваш, излез и и кажи, че е свободна от проклетия, че не и позволяваш 
да ти ражда повече тръни и бодили. Речи и да бъде плодородна и с малко труд 
да има големи добиви, на всяка шеста година да дава реколта като за три 
години, за да я оставиш да си почива на всяка седма и да нямаш оскъдица чак 
до прибирането на продукцията от осмата година! Мислите ли, че това е 
невъзможно, Бог не се е променил. Той каза това на Евреите, въпреки, че 
поради неверието си, те никога не успяха да влязат в тази благодат, но ти 
можеш! Вие жени можете да имате безскръбна бременност и безпроблемно 
раждане! 

                                      Б. “ О С И Н О В Я В А Н Е “ 

     В Йн.1:12 апостолът ни казва, че на тези, които приеха Исус, се даде право 
да се нарекат деца на Бог. Искам да разберем какво на практика означава да 
си дете...на Създателя! 

       Децата са същества, които са създадени или по-точно родени по образа и 
подобието на родителите си. Те са покорени под тяхната власт и са поставени 
под защитата им. Родителите снабдяват всичките им нужди според 
възможностите си и начина си на мислене. Библията казва в Йн.3:1-13, че 
човек трябва да бъде роден отново, за да влезе в Божието Царство, като се 
уточнява, че това не се отнася за второ влизане и излизане от майчината 
утроба, а за раждане от Святия Дух. Така, когато човек повярва със сърцето 
си,  че Бог е възкресил Исус от мъртвите и го изповяда за свой Господ, тогава 
идва Божия Дух и го новоражда. Какво става всъщност? Поради греха, ние 
бяхме духовномъртви, врагове на Създателя и имахме характера и действията 
на своя господар – сатана. При тези обстоятелства не е възможно да служим на 
Бог и да Му бъдем деца, защото бяхме деца на Злия. Когато дойде Духа, въз 
основа на вярата и изповедта ни, Той ни съвъзкреси духовно с Помазаника 
(Еф.2:6). Духовномъртвата ни същност не беше просто събудена от дълъг сън, 
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тя представляваше грях и смърт, но беше обновена изкорен, направена 
праведност и живот, нямаща нищо общо със старото естество – както е 
писано: ”Ето, старото премина, вече всичко стана ново”. Сега, когато сме 
родени от Него, ние имаме Неговото подобие и естество, Неговата същност, 
покорили сме се доброволно под “могъщата Му ръка и Той ни е възвисил 
своевременно”, така че ни е поставил да седим на Божия трон в Небесата с 
Помазаника (Еф.2:6). При тези условия Бог е наш ЩИТ (Бит.15:1) и се е заел 
да се грижи за нас според Своите възможности и начин на мислене. 
Припомнете си Неговите възможности от Фил.4:19 и вижте начина Му на 
мислене в Йн.10:10, така ще бъдете напълно уверени в любовта Му. 

        Първата стъпка на “осиновяването” е да бъдеш роден от Духа, при което 
се обновяваш без недостатък, носиш Неговото естество, имаш умът на 
Помазаника (ІКор.2:16) и вечен живот със Спасителя. Библията ти обещава, 
че ако по някакъв начин все пак тялото ти умре преди Той да е дошъл да 
грабне Църквата, то ще бъде възкресено, съобразно възкресеното тяло на 
Господ, по време на “Грабването”, а ако е живо, то тогава, ще бъде променено 
в миг на око, в прославено. Бъди сигурен, че и в двата случая, то ще бъде 
подобно на тялото на Помазаника и няма да претърпиш никаква загуба, но 
волята на Бог е да се запазят непокътнати до Господнето пришествие – духа, 
душата и тялото ти (ІСол.5:23). Святият Баща не желае да ти липсва нищо, 
което Той има, защото може и иска да ти го даде! Поради кръвта на Исус и 
новорождението от Духа ние станахме пълноправни членове на Божието 
семейство и се ползваме от всички ресурси на Небесата. Най-показателна в 
случая е притчата за “блудния син” – Лк.15:11-32. Прочетете я внимателно 
няколко пъти и вникнете в Неговия характер. Синът взима своя дял от 
наследството и Бащата не му отказва, а го дава, въпреки че знае какво ще 
стане. Когато младежът дойде на себе си и осъзна състоянието си, до което го 
бе довела заблудата му (че ще е по-добре далеч от Родителя си), той взе 
решение да се върне и да помоли за прошка, като не искаше дори  син да се 
нарече. Забележителна е реакцията на Бащата – Той му прости и се зарадва за 
“оживяването му от мъртвите”, призна го за свой син, сложи пръстен на 
ръката му и промени дрехите му. Колко картинно и точно е нарисувал 
Учителя нашето “Осиновяване” – когато се осъзнаеш и видиш до какво те е 
довела заблудата ти и живота далече от Бог, ти вземаш решение и отиваш да 
Го молиш за милост, разбирайки своето недостойнство. Той се зарадва на 
твоето “оживяване от мъртвите”, осигурява ти нова дреха (бялата дреха на 
правдата и изцерено тяло, което чака своето възкресение), слага ти пръстен на 
ръката, чрез което официално те признава за син и сънаследник с Помазаника 
с всички правомощия и пълномощия (власт и авторитет в целия духовен 
свят). Какъв прекрасен Баща! Поради тази причина в Еф.1:3 се казва, че Бог 
не те е лишил от нито едно Свое благословение, което има в Небесата, а ти е 
дал  всяко от тях. В Помазаникът ти и аз не сме по-малко синове от 
Спасителя, Който направи това възможно. Небесният ни Баща се е 
самозадължил да снабдява всяка наша нужда и да прави всяко нещо, което 



 

 

 

116 

бихме могли да поискаме. Като пълноправни синове и наследници на 
Царството ние се управляваме от духовните закони и живеем според тях. 
Законът за сеене и жънене е един от основните закони в него, чрез него се 
осъществява снабдяването на земята. Бог така е направил нещата, че никой 
сребролюбец и егоист да не може да получи нищо от Небесата, но тези, които 
обичат да дават на драго сърце като Него, отварят духовните врати за 
Свръхестественото снабдяване, през които идва благословение без мярка и 
жътва от 3 000%,6 000% и 10 000%. Създателят  ти дава семе за сеене 
(необходимо за всяка сфера от живота – добри дела, любов, милост, мъдрост, 
финансии, щедрост, всласт, сила и т.н.), а после ти го преумножава, за да 
дадеш плод в света и той да бъде траен (за вечен живот). Освен това всеки от 
нас вярващите е облечен  с Помазаника и Неговото Помазание – Святия Дух, 
Което ни учи на всичко и остава завинаги. Чрез Него живота ни вече не е 
естествен, а свръхестествен, дори получаваме право на ангелска помощ, 
защото Той изпраща служителите Си, за да ни помагат. Незнам дали го 
осъзнавате, но още сега ние вече царуваме с Помазаника в Небесни места? 
Размишлявайте върху това и нека осъзнаването му ви въведе в мъжеството на 
вярата, носейки пълната отговорност и сериозност на високото положение, в 
което сме поставени! 

        В. “Д О Б Р О В О Л Е Н    С Л У Ж И Т Е Л “ 

        Това е единственото нещо, без което можеш да се спасиш и да отидеш в 
Небето, но там гарантирано ще съжаляваш, че си го пропуснал. Сам решаваш 
дали да си останеш просто син или да  продължиш делото на Учителя, 
работейки за спасението на колкото се може повече хора. Кръщението в 
Святия Дух ти дава реална възможност да живееш на земята така, както живя 
Спасителя и да вършиш делата Му. Какво вършеше Той? На първо място за 
Него Бог бе реален  -  Изкупителят не измерваше времето за молитва, често 
дори го правеше по цяла нощ, обичаше да разговаря с Отец и да си почива в 
Него. Слушаше това, което Бог Му говореше и го предаваше на народа, нищо 
не казваше от Себе Си. Искам да ви дам един съвет във връзка с това – “Не 
доукрасявайте Евангелието, когато го предавате на друг човек, говорете 
единствено и само Божието Слово, защото само за него Библията ви 
гарантира, че ще даде плод и няма да се върне празно”! Ако решите да станете 
съслужители с Христос, започнете с четене, слушане, размишление и говорене 
на Словото. Прекарвайте време в хваление и молитва и живейте реално с 
Отец, нека Неговото невидимо присъствие в живота да ви съпътства 
навсякъде, осъзнавайки този факт, дори без да го чувствате. Задълбочете се в 
истинското поклонение и хваление, това много ще ви помогне за навлизане в 
същината на духовността. На второ място Учителят се управляваше от 
съвършения закон на свободата на Духа – Закона на вярата и любовта. 
Разберете, че невидимият духовен свят е дори по-реален от физическия и тези 
неща, за които Словото говори, макар и незрими, могат да работят наистина 
за вас, така че чудесата да се случват не като изключение, а като 
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закономерност и следствие на интимната ви връзка с Духа. Свръхестествените 
преживявания съпътстват проповядването на Евангелието, така беше по 
времето на апостолите, същото е и сега, нищо не се е променило, защото Бог не 
се е променил. Със силата на Христос върху вас, вие можете да вършите 
делата Му, но сте и длъжни, защото хората са наистина угнетявани от дявола. 
Кажете им добрите новини, демони гонете, прокажени очиствайте, мъртви 
възкресявайте, на болни полагайте ръце и ги изцерявайте. От нищо не се 
страхувайте, защото имате най-мощните духовни оръжия в Исус и 
непробиваем щит на вярата, който ще ви опази от всички огнени стрели на 
лукавия. Подвизавайте се в доброто поприще на вярата и служете за 
благословение, защото само състезателите ще бъдат наградени в деня на 
Христовия съд. 
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                                               З А К Л Ю Ч Е Н И Е : 

 

 

        След всичко, което научихте в тази книга, вярвам, че не сте същите, че 
вашето сърце е откликнало на Божията любов и сте опознали  Създателя 
повече от колкото, когато започнахте да я четете. Вярвам, че пред вас се 
разкри Стария Завет ясен и разбираем, че научихте какво е служението на 
ангелите, които все още са приятели и служещи духове на заветните хора и се 
посветихте в тайната на Голготската жертва. Обичайте Господа с цялото си 
сърце, с целия си ум и разбиране и с всичките си сили, защото Той пръв ни 
възлюби! 

      А ако не сте били вярващ, но сега сте осъзнали, че Бог ви е възлюбил, че е 
платил за опрощението на греховете ви, че без Исус живота ви няма смисъл и 
е празен и пуст, призовете Го и Го поканете в живота си с тази молитва: 

         “Господи Исусе, аз вярвам, че Ти дойде в плът на земятя, че Ти понесе 
моите грехове и плати за тях, като умря на кръста, че възкръсна на третия ден 
и сега седиш отдясно на Бог далеч по-горе от всяка власт, сила и господство и 
всяко име и всеки чин, с които се наименуват не само в този свят, но и в 
бъдещия. Моля Те, ела в живота ми, новороди ме и бъди от днес мой Бог и 
Цар. Прости греховете ми и запиши името ми в книгата на живота в Небесата. 
Благодаря Ти, че сега Ти Си мой Баща и че се грижиш за мен, че съм Твой син 
(Твоя дъщеря) и съм на път към Дома!” 

                                                                                                                      АМИН !  
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