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ПОСВЕЩЕНИЕ 

 

На моето семейство, което отново 

самопожертвувателно ме даде за 

Царството; на Боб и Ръш и Гари, които ми 

помогнаха да си припомня предишното 

обучение; На чичо Джим, който първи ме 

накара да преклоня коляно пред Исус и 

може би най-специално на моя пръв 

учител – благодаря ти, мамо. 
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БЛАГОДАРНОСТИ 
 

На многото, които ми помогнаха да родя и  

развия този проект, за съм дълбоко 

благодарен. На Санди, Род, Лоран и на 

Гари Мец и неговите окончателни 

наставления – благословен съм чрез добре 

свършената от вас работа. Нека тази 

основа да ни послужи добре за задачите, 

към които сме призовани.  

 

 

Работникът трябва един ден да завземе 

властта, за да издигне нова организация на 

труда; той трябва да премахне от пътя си 

старата политика, която подкрепя старите 

институции, ако не иска да загуби рая на 

земята, както направиха старите 

християни, които го пренебрегнаха и 

презряха. 

КАРЛ МАРКС 

Обръщение към Хагския конгрес (1872)  

 

 

П Р Е Д Г О В О Р – Спуснат в района на битката 
 

ие сте въвлечен в смъртна битка между две противникови световни 

системи за контрола над тази планета. При раждането си сте били 

спуснати в района на битката. Макар че много християни не осъзнават 

непосредствената близост на тази битка, всеки един от нас е въвлечен, защото нито 

една от двете воюващи “суперсили” няма да позволи кой да е от нас да остане 

неутрален. Тази война се води както с идеи, така и с груба сила. В нашия живот (или, 

може би, ако продължи, в дните на нашите деца), тя ще премине в крайна 

конфронтация. 

Това е върховната битка между Бог и Сатана, между Божието царство и 

светската система, между Исус Христос и дявола. Очертани са фронтовите линии, 

предизвикателството е отправено и няма връщане назад. Макар на външен вид нещата 

да изглеждат “нормални,” армиите продължават да нарастват, докато “се опълчават 

земните [на светската система] царе против Господа и Неговия Помазаник 

[Църквата].”
1
Ние се приближаваме към времето на огъня на земята. 

Единствената надежда за свободата е в Бога – Бога, изработващ Своя план за 

вековете чрез Своя народ, Църквата. Християните и само християните от всички хора 

на земята могат да притежават моралната ревност и идеологическата последователност, 

                                                           
1
 Псалм 2:2 
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необходими да се мобилизират войските на правдата за успешно противопоставяне. Те 

единствени притежават моралното гориво и истината, която освобождава.
2
 

Християните, под водителството и в силата на Святия Дух, са единствената видима 

надежда за един свят, обхванат от нарастващ страх, отчаяние и робство. 

 

Призив за християнски герои 
Тази книга е призив за християнски герои, за християни, които ще застанат за 

вярата и ще следват правдата и в собствения си живот, и в обществото: без значение 

какво ще струва това. 

Тази книга ще (1) покаже ясно необходимостта от “завземане (в победа) докато 

Христос дойде”;
3
 (2) изяви начините, по които враговете на Божия морален ред се 

опитват да унищожат не само нашите общества, но и бъдещето на децата ни; (3) покаже 

как можете да намерите вашето място на служение в битката;
4
 и (5) ви научи 

библейските принципи в разбирането и формирането на политическите и 

икономическите събития.
5
 Тя също ще ви шокира. 

Християните не могат да си позволят да гледат на света през счупени лещи, 

смесвайки и нагаждайки християнските принципи към принципите на Противника. 

Християните трябва да гледат, живеят и действат с цялостен християнски мироглед, за 

да могат успешно да съучастват в крайната победа на Господа в Неговото дело. 

Единствено този християнски мироглед ще позволи на Църквата да пробие през 

димната завеса на заблуждението, обвила полето на битката за умовете на хората. 

Истинското християнство признава, че Божието Слово говори за всичко, което човекът 

е и което прави – и се занимава с върховни проблеми. Истинското християнство търси 

свят, подреден по такъв начин, че Неговото царство да идва и Неговата воля да се 

върши на земята, както е на небето.
6
 

 

Страдания, смърт и силни мъже и жени 
Защото ще се повдигне народ против народ, и  

царство против царство. . . . но всичко това ще бъде  

само начало на страдания (Матей 24:7, 8).  

Аз не съм обзет от стремежа към “прокобяване,” а съм обхванат от идеята за 

обещаното изкупление на грешния свят. Исус говори за смутните последни дни като 

“начало на страдания.” Предстоят ни болки и страдания, но резултатът ще бъде живот, 

а не смърт, раждане, а не унищожение. Ние, християните, можем, трябва и сме длъжни 

да изиграем нашата решителна роля в този процес на болки и раждане, докато Господ 

се подготвя за Своето завръщане. Аз съм убеден от внимателното изследване на 

Писанията, че ние няма защо – всъщност никога не бива – да се предаваме и да 

оставяме Сатана да има каква да е неоспорима власт на земята. Сатана е побойник, 

който управлява със страх и заблуда. Християнските освободители трябва да заявят 

истината: Сатана е победен враг, победен на кръста. Ние, християните, имаме 

задължение пред нашия Господар и Учител да доведем победата на Христос и Неговото 

послание на изкупление за освобождение на народите. Нашето послание за Христовото 

                                                           
2
 Йоан 8:32, 36 

3
 Лука 19:13 

4
 Ефесяни 4:7; 1 Петрово 4:10 

5
 Ефесяни 3:10 

6
 Матей 6:10 
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царство е предназначено да освобождава хората лично, в семействата им, общностите, 

нациите и дори в целия свят. 

 Истинската свобода се оценява по степента, до която обществото зачита 

човешкото достойнство, признавайки хората като създадени по Божия образ.
7
 В крайна 

сметка отхвърлянето на Бога означава отричането на стойността на човека. Колкото по-

истински християнско е едно общество, толкова повече то е морално, свободно, 

производително и цивилизовано. Обратно, колкото по-малко християнско е то, толкова 

повече бедност, експлоатация, безнадеждност и смърт съществуват. В нашия случай, 

докато западният свят се движеше към двадесети век, той отхвърли ограниченията на 

историческите християнски ценности и постави на тяхно място фройдистката 

психология, научния социализъм и еволюционния релативизъм, довеждайки ни век на 

смърт. Еволюцията ни учи, че човекът, бивайки “еволюираща кал,” няма специално 

право на живот и че всички взаимоотношения са основани на морала на силата на 

оцеляване на най-пригодените. Един еволюиращ свят узаконява и е основан върху 

невероятна жестокост. Широко разпространеното възприемане на еволюцията ни е 

дало най-варварския период в историята. 

 

Векът на смъртта 
Над сто и петдесет милиона човешки същества са били убити през този век (без 

да броим военновременните жертви) в ръцете на мъчители, чрез планиран глад, от 

екзекутори или при аборти.
8
 

Къде беше Църквата при всичко това? Предимно глуха, няма и сляпа – правейки 

нищо повече от кръстосвайки ръцете си и чакайки Исус да дойде. 

Милиони умряха в Съветския Съюз, Камбоджа, Югоизточна Азия, Китай, 

Африка, Афганистан и други страни. Милиони умряха и в утробите на своите майки. 

Това е най-кървавият век в историята.
9
 Тези милиони върху милиони трупове са 

предимно жертвите на антихристиянски правителства и/или идеологии, които 

отхвърлят Божиите морални абсолюти. Когато ценностите станат относителни, 

относителна става и стойността на човешкия живот. 

Това е уникален век на идеологическа война в глобален мащаб. Докато 

религиозно заблудените от Инквизицията избиваха хиляди, светските хуманисти, 

марксистите и аборционистите избиваха и продължават да избиват милиони. Тези 

безбройни жертви умират, защото християните не успяват да анулират смъртните 

присъди, издадени от светската система над тях. Да бъдеш политически дисидент или 

неродено дете, “неудобно” за стила на живот на майката, не трябва да бъдат 

престъпления, заслужаващи смърт. 

Бавната смърт също е епидемична. Свързаните със секса болести ни водят към 

медицински холокост. Употребата на наркотици е извън контрол; държавното 

“образование” е някакво недоразумение; световният дълг се разраства до смазващи 

размери; либералната социална политика систематично унищожава негърското 

семейство; а престъпниците разоряват миролюбивите у нас, докато марксистите 

унищожават свободолюбивите по света. 

 

Ние губим позиции дори в евангелизирането! 

                                                           
7
 Битие 1:26 

8
 Wall Street Journal, July 7, 1986. War Isn’t This Century’s Biggest Killer. 

9
 Пак там 
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Да разгледаме настоящите размери на нашите евангелизаторски загуби. За 

последните петдесет години мюсюлманската религия се е увеличила по размер с 500%; 

хиндуизмът със 117%; будизмът с 63%, а християнството само с 47%. Не само сме 

загубили политически две трети от планетата след 1917 в полза на марксистите, но сега 

губим и религиозния свят.
10

 

 

Въпросът: Как стигнахме до това бедствие? 
Не търсете другаде причините за този морален рак – търсете ги в Църквата. 

Народите са в мизерия и християнската цивилизация загива повече поради лъжливото 

учение в Църквата, отколкото поради световния грях или мощта на Сатана. Църквата е 

мястото, където Бог избира да действа и да освобождава, докато Той “стои в Божия 

събор.”
11

 Когато Църквата се оттегля от обществото, институциите се разлагат и все 

повече ще практикуват нечовешки мерзости. Народите загиват, защото Църквата се е 

оттеглила от формирането на техните закони и влиянието върху техните общество. 

Християнското оттегляне довежда разлагане, колапс и смърт. Но няма причина за това 

християнско бягство от битката: Исус ни обеща, че “по-велик е Оня, Който е в нас, от 

онзи, който е в света” (1 Йоан 4:4). 

Теологичното заблуждение ни е довело до оттегляне от обществото и почти 

изключителна загриженост само за вътрешния църковен живот. Тъй като природата 

поглъща вакуума, светската държава е нахлула, за да запълни вакуума на обществото 

без ценности. Тя е установила своите безбожни стандарти за човека, стандарти на 

относителни ценности и нарастваща деградация. Твърде дълго Църквата е стояла 

настрана от света и се е опитвала да омаловажава своето ускоряващо се затъване в 

тресавището на разложението. Но ние все още не сме осъзнали, че именно нашето 

оттегляне от активната роля в грижата и обучението на народите е главната причина 

за това нарастващо самоунищожение. Нашата погрешна теология е донесла бедствие за 

народите. 

 

Отговорът 
Време е да обърнем това разпадане на цивилизацията. Време е да си придобием 

отново нашата определена от Бога роля да бъдем “сол и светлина и град, поставен на 

хълм.”
12

 

За да бъдем освободители на народите и наистина да ги обучаваме, Църквата 

трябва отново да придобие социално, политическо и културно влияние върху целия 

свят за Христа. Трябва да се намесим, както Исус се намеси. Намесата означава, че 

Църквата трябва да действа и да освободи себе си, преди да се заеме с работата по 

обучение на народите.
13

 Трябва да позволим на Бога да освободи Църквата, така че да 

можем да бъдем безпрепятствен проводник на истинската свобода, от Бога към всички 

хора. Пътят към свободата започва с признаването на вашето собствено робство и 

посвещението ви да се избавите от него. Съвременните християни са позволили да ги 

вкарат в гета, набутани в ъгъла, където забавляваме себе си и демонстрираме предимно 

нашата загриженост за небесното бъдеще. Избягали сме от бойното поле на тази земя, 

вместо решително да действаме да доведем Божията мощ да побеждава всред него.
14

 

                                                           
10

 The Church Around the World, April 1986. 
11

 Псалм 82:1; 1 Коринтяни 6:19 
12

 Матей 5:13-16 
13

 Матей 28:18-20 
14

 Псалм 110:2 
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Силни мъже за силни времена 
Време е да напуснем нашето християнско гето. Време е Църквата да си вземе 

обратно плана за промяна от светската система. Време е да наложим Божията истина 

над лъжите на Неговия враг. Битката обещава да бъде яростна, защото на повечето 

хора, включително на християните, са им промити мозъците от светската система. Ние, 

християните, обикновено имаме спасени души и светски умове. Спомнете си, обаче, че 

Царят на Славата язди начело на нашата армия. И Той вече е обявил, че е “Цар на 

царете и Господар на господарите” (Откровение 19:16). 

Осмелете се да посрещнете предизвикателството. Бог вербува християнски мъже 

и жени точно като вас, които могат да обучат наново умовете си и са квалифицирани да 

носят Неговата праведност и справедливост на затворниците. Нека тази книга ви научи 

как да станете жизнено важни, като станете “сол на земята.” Нека на надгробния ви 

камък да пише: 

“ИМАШЕ СМИСЪЛ ОТ ЖИВОТА НА ТАЗИ ДУША.” 

 

 

Затова каза: Някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си 

царска власт и да се върне. И повика десетима от слугите си и даде им десет мнаси; и 

рече им: Търгувайте [завземайте] докле дойда.  

(Лука 19:12-13) 

 

 

Г Л А В А   П Ъ Р В А – Завземаме, докато Той дойде 
 

 така, вие искате да живеете християнски живот, който наистина 

променя хората и нещата? Чудесно. Зовът за ефективна Църква и личен 

живот със смисъл може да ни доведе само до трудната работа на ясното 

мислене. Ясното мислене започва със задаване на правилните въпроси. Нека да 

започнем с някои основни въпроси и малко трудна работа, преди да стигнем до по-

”вълнуващите” проблеми на нашето пътуване към жизнена Църква и променящи света 

християни. 

Как се оказа светът в бъркотията, в която е днес? Какво общо има 

унищожаването на нашето общество с Църквата? Какво участие имам аз в тази битка за 

народите като индивидуален християнин? Как мога да намеря своето собствено 

служение? Тези са въпросите, които обикновено ми задават най-напред, когато набирам 

християни да се присъединят към Христовата армия, за да освобождават своите народи. 

Отговорите на тези въпроси образуват основата на тази книга. Нека започнем с 

“основните начала” на нашата ситуация. 

 

Духовният закон е в основата на всички неща 
Няма човешки дейности, от които Бог да не е заинтересован или да не се 

намесва. Исус е Господар на всичко и се грижи и занимава с всичко, което съществува. 

И 
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Но Той не е източникът на проблемите на света. Проблемите произхождат от духовното 

непокорство. В основата си те са резултатът от пренебрегването и/или неправилното 

прилагане на законите на Божията вселена. 

Бог е създал и наредил причинно-следствена вселена. Цялото човечество действа 

в начертаните му граници – дори когато някои сегменти от човечеството мразят Бога и 

Неговите закони. Духовните и природните закони са всеобхватни и неумолими. 

Гравитацията е създадена от Бога и действа независимо дали вярвате в нея или не. 

Божиите закони, духовни или природни, действат в реалния свят, тук и сега. 

Библията е изпълнена с Божии закони, които човекът трябва да използва в 

интегрирането на всяка част от своя живот за успешен духовен и физически живот. 

Библията е “инструкция на производителя.” Бог е създал земята, човека и всички 

закони, които управляват Неговото създание. Нищо не може да остане извън Божиите 

духовни закони. Науката, икономиката, политиката и всички други страни на човешкия 

живот работят правилно само до степента, до която те са в покорство към Божиите 

закони. Днес обществото се разпада, защото то все повече се превръща в духовен 

престъпник, като систематично нарушава Божиите закони. 

 

Непокорният свят 
Светската система е в бунт против Бога и голяма част от Църквата отказва да 

отправи предизвикателство към този бунт или дори да го критикува. Ние сме 

позволили на Сатана да ни убеди, че световните проблеми не са “духовни” и затова не 

са част от работата на Църквата. Вместо да изследваме Божието Слово и да станем 

експерти в познаването и прилагането на духовния закон във всяка област на човешкия 

живот, ние изследваме само дотолкова, доколкото да променим душата на човека, но не 

и неговия свят. Превърнали сме Бога в “моралист,” вместо да гледаме на Него като на 

съзидателен управител. Оставили сме нечестивите да ограбят Божия склад, като сме 

доволни просто да извадим на безопасност няколко от клиентите на склада. Не сме се 

противопоставили на злото и не сме се опитали да издигнем Божиите закони пред 

всички хора. Накратко, провалили сме се в обучаването на народите, защото не сме ги 

научили да се покоряват на “всичко, което е заповядал” във всяка област на човешкия 

живот.
15

 

 

Църквата е Божият попечител 
Когато пазителят на земята, Божията Църква, заспи на работата си, всеки страда. 

Всяка страна на човешкото общество е засегната от нашата блага занемареност. На нас 

ни е поверено настойничество над Божието Слово, а Божието Слово е мястото, където 

се намират изцелението и здравето на народите. Общо взето, християните са прилагали 

Божието Слово само към Църквата. Ние сме оставили неспасените да живеят по 

техните “собствени закони,” тъй като си мислим, че законите на Книгата не важат 

извън Църквата. Резултатът е един изоставен свят от хора, които се задушават в 

примката на своето собствено непокорство. Когато Църквата изпада в теологична 

грешка, светът страда. Исус остави Църквата за Свой представител, за да завзема, 

докато Той се върне.
16

 Ако Църквата изостави своята грижа и отговорност за народите, 

светът става като дадена под наем собственост, изоставена от наемателя, подложена на 

вандализъм и унищожение. Точно такава е сегашната ситуация. Заради лъжливата 

                                                           
15

 Матей 28:20 
16

 Лука 19:12-15; Матей 25:14-23 
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доктрина на оттеглянето, Църквата е изоставила народите. Моравата и лехите са 

обрасли и вандалите са унищожили къщата. Вандалите са онези противни на Бога 

ръководители, които са заразили народите с политически и социални програми, 

напълно противоречащи на законите на Божията вселена. 

 

Развързване на попечителя 
Божието Слово има отговори на всички човешки проблеми. Исус не каза, че 

само тези в Църквата ще живеят чрез всяко слово от Бога, а че човекът, тоест всяко 

отделно човешко същество, може да живее успешно само чрез Божието Слово.
17

 

Божието Слово е вратата към благословението и свободата. Ключът за тази врата към 

благословението е даден на Църквата, за да води народите към истинската свобода.
18

 

Нашият проблем е, че ние не сме използвали тези ключове да решим проблемите, които 

убиват света. 

Матей 12:29 предупреждава, че грабежът е възможен само когато “силният 

човек” е вързан: “Или как може някой да влезе в къщата на силния и да му ограби 

покъщнината, ако първом не върже силния? Тогава ще ограби къщата му.” Исус ни 

казва как да ограбим чуждата собственост: вържете силния. Христовата собственост е 

светът, народите.
19

 Ние, членовете на Неговото тяло, Църквата, сме “силният човек,” 

който трябва да пази и защитава Христовите народи. За да ограбиш народите от Бога, 

първо трябва да вържеш Църквата. Лъжливите доктрини на бягство и заблуждение са 

ни оковали и са ни направили безсилни да спрем разпадането на народите. Нашите 

врагове нямат нужда да убиват християнството, те трябва само да ни накарат да 

изоставим нашата отговорност за другите и да ни дадат фикс идеята за бягство към 

“тортата в небето.” Като ни ангажират с други неща, Божиите врагове могат да правят с 

народите каквото си поискат. 

 

Оковите на врага 
Лъжите на врага са като хамелеон в разнообразното им изразяване, но ядрото на 

всички тях е едно и също: “Дайте ни реалния свят и вие, християните, можете да 

правите каквото си поискате с ‘духовното’ бъдеще!” “Оставете народите,” ни казва 

лъжливото учение. “Те принадлежат на Сатана. Вземете небето и бъдете доволни. 

Освен това, Исус каза, че Неговото царство “не е от този свят.” Сатана Му предложи 

народите, когато Го изкушаваше в пустинята, но Той отказа. Исус не е заинтересуван 

да работи чрез Църквата, за да повлияе върху света. Той просто възнамерява да го съди 

при Своето второ идване.  

Навсякъде в Писанието светът е описан като нечестив, зъл и трябва да бъде 

избягван на всяка цена. Трябва да бягаме от него. Земята принадлежи на Сатана. 

Намесата в делата на този свят, особено в политиката, ще ви изврати и ще ви отвлече от 

спасяване на души за небесното царство. Когато християните изоставят 

евангелизирането и спасяването на души заради работата за социалното благовестие, те 

напълно изгубват Бога.” 

Звучат ли ви познато подобни аргументи? Можете ли да се сетите и за други 

стихове, които “пораженците” могат да извадят от контекста, за да ви докажат, че 

трябва да се оттеглите от обществото и народите? Изненадва ли ви, че най-мощните 

                                                           
17

 Матей 4:4 
18

 Матей 16:18, 19 
19

 Псалм 2:8; 24:1; 82:8; и т.н. 
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духовни атаки идват от злоупотребата със стихове? Не би трябвало да ви изненадва. 

Прочетете отново изкушението към Христос (Матей 4:1-11). Исус и Сатана се 

сблъскаха в пустинята, като правилното използване на Писанието беше центъра на 

тяхната битка. Сатана непрекъснато използва Писанието против християнина, за да го 

убеждава, че проблемите на реалния свят не са работа на Църквата. 

 

Свободата в Божието Слово 
Тъй като земята ще изгори,

20
 означава ли това, че християните трябва да оставят 

грижата за нея и нейните народи на врага? Не. Никога! На християните им е заповядано 

да обучават и да се грижат за народите, като ги учат да се подчиняват на Божиите 

закони и да преуспяват.
21

 Трябва да проявяваме същата грижа и внимание за нашата 

преходна земя, както проявяваме за нашите тленни тела. Телата ни ще се разпаднат, 

когато умрем, но не сме спрели да ядем, да спим, да се къпем, обличаме и грижим за 

себе си, нали? Тогава защо трябва да изоставяме грижата за земята на нашия Баща? 

В Битие Бог каза на човека какво очаква от него да прави във времето си на 

земята. “Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и завладейте я, и владейте...” 

(Битие 1:26-28). Тази заповед никога не е била променяна. Исус дойде да освободи 

Своите хора от силата на греха, за да могат да се покорят на този стар Божий закон.
22

 

Божията цел за човека е да ни доведе до покорство чрез изкупителното дело но 

Исус Христос, така че Бог и човекът да бъдат примирени и да работят заедно. Бог иска 

ние да управляваме под Него над света. Бог е призовал хора за Себе Си, за да 

съуправляват като Негови съдружници.
23

 Бог никога не е спасявал Своя народ за 

вечност на седене върху облаци, носене на златни чехли и свирене на арфи. Той ни е 

спасил за ръководство в Неговото Царство, както тук на земята, така и в идещия век.
24

 

За християните бъдещето е сега. Ние сме вече в учебната програма на Неговото 

Царство.
25

 Всеки от нас, които сме били очистени в Неговата кръв, е влязъл в обучение 

за цар и ние трябва да “царуваме в този живот.”
26

 

 

Непокорството води до лишаване от наследство 
Библията започва с определянето на Бога като абсолютния Създател.

27
 Той е 

създал земята и Той е нейния произход и единствен собственик.
28

 Бог все още 

притежава абсолютно всичко на земята, включително народите.
29

 

Адам и Ева бяха направени по Божия образ.
30

 Адам беше Божият първороден 

земен син, законният наследник на целия свят. Бог направи света за човека и след това 

постави човека над света.
31

 Над целия свят. Светът беше законното притежание на 

човека дотогава, докато човекът беше верен на Бога. 

                                                           
20

 2 Петрово 3:10 
21

 Матей 28:19 
22

 Римляни 8:2-4 
23

 Ефесяни 1:17, 18 
24

 Римляни 8:17; Евреи 2:5 
25

 Колосяни 1:13 
26

 Римляни 5:17 
27

 Битие 1:1 
28

 Псалм 24:1 
29

 Псалм 2:8; 8:28; Битие 14:19; Второзаконие 10:14; Изход 19:5; и т.н. 
30

 Битие 1:26 
31

 Битие 1:28 
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Но Адам се оттегли от общението си с Бога, като се поддаде на лъжливото 

обещание на Сатана, че няма да умре, ако не се покори на Бога, а всъщност би бил на 

същото ниво като Бога, защото ще “познава доброто и злото” (Битие 3:5). Адам избра 

да вярва на лъжата на Сатана вместо на Божията заповед. 

Хората все още подражават на греха на Адам днес. Светският хуманизъм 

изтласква християнството от обществената арена, като обявява, “Ние всички сме като 

Бога. Всеки от нас може да решава своя собствен морал, своята собствена етика и 

закони, своята собствена съдба. Всичко, от което имаме нужда, е вътре в нас. Не се 

нуждаем от Бога и със сигурност не се нуждаем от вас, строгите християни.” 

Божият отговор към Адам беше незабавен и ясен. Той изгони Адам и Ева от 

Едемската градина, лишавайки ги от всичките Си богатства.
32

 От този ден нататък те 

станаха юридически лишени от наследство деца. Така е с всяко човешко същество още 

при раждането. Все още сме създадени по Божия образ, но този образ е изкривен и ние 

се раждаме като лишени от наследство деца. 

Чрез Адам ние сме избрали да отхвърлим Божията власт и така губим Неговото 

наследство и Неговата власт. Сатана се стреми да управлява света чрез падналите 

човешки същества. Той самият няма достатъчно сила. Човечеството все още е 

човечество, създадено по Божия образ. Господството е все още Божие назначение за 

човека, не дяволско. Божието назначение за човека да упражнява господство на земята 

е все още в сила. Няма причина Божият изкупен народ да позволява на Сатана каква да 

е власт. Сатана и неговите демони плашат, изкушават и объркват хората, но не могат да 

управляват Божията земя без съгласието на хората. Сатана е господар, но не над 

Божията земя, а над извратената светска система, построена от неговите земни 

последователи. Само неверието на християните дава на Сатана неговата власт над 

народите. 

 

Покорството води към притежание 
Бог иска днес християните да наложат ред на земята от Негово име. Исусовите 

думи са много ясни в Матей 28:18-20: “Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. 

Идете прочее, научете всичките народи…като ги учите да пазят всичко, що съм ви 

заповядал.” 

Като последният Адам, Исус си възвърна собствеността над земята след Своето 

славно възкресение. Нотариалният акт за собственост над народите е опръскан с кръв 

документ, който Исус придоби на кръста. Той ограби “началствата и властите” и ги 

изведе на показ явно (Колосяни 2:10, 15). Сатана е богът на извратената светска 

система, но той определено не притежава земята, нито пък обявения настойник на 

земята, Църквата. 

Исус има всяка власт на земята и всяка власт над народите – сега! И Той ще 

упражнява тази власт чрез Църквата. Сатана, неизкупените хора и всички нечестиви 

сили на ада не искат вие да знаете тази най-важна истина. Църквата е “политическа”, 

независимо дали ви харесва или не, защото тя е Божият извор на управленческа 

мъдрост и закон за народите на Неговата земя. Църквата е “стълб и подпорка на 

истината” (1 Тимотей 3:15) и тя единствена има ключовете, които могат да освободят 

народите. Исус ни даде тези ключове. Ние трябва да ги използваме! 

 

Църквата не е . . . 
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Ако ние трябва да завземаме докато Той дойде и да се грижим за Неговите 

притежания, то трябва да разбираме как Бог гледа на Църквата и как очаква тя да 

представлява Неговите интереси на земята. Трябва да виждаме Църквата така, както 

Бог я вижда, като Негов представител и пазител на собствеността на Господаря. 

Църквата не е сграда. Повечето християни осъзнават опасността от 

отъждествяване на Божия народ с тухлите и дървото, но все още можем да допускаме 

грешка, ако отъждествяваме себе си твърде силно с определено място – там където 

провеждаме публичните си събрания. Ако го правим, ние се затваряме в “гето”, 

оттегляйки се от заобикалящите ни проблеми на нашето общество. Ако бъдем 

подведени да отъждествяваме Божия народ и неговите цели просто с посещение в 

определена сграда, вместо да гледаме на Божиите хора като на духовни агенти, 

действащи от Божие име на земята, тогава сме изпаднали в мисленето на “гето-

християнството”. 

Църквата не е събрание. Много хора са спрели да гледат на Църквата като на 

сграда само за да бъдат подведени да вярват, че целта на Църквата е да провежда 

събрание след събрание. Много лесно е да попаднеш в тази клопка, тъй като общението 

на светиите е жизнено важно за духовното здраве и нашите събрания са мястото, 

където ние се покланяме на Бога и се учим. Но, колкото и съществени да са събранията, 

Църквата не е събрание. 

 

Църквата: Божият съд в служба на народите 
Църквата не е сграда от камък, но ние сме храм от живи камъни (1 Петрово 2:9). 

Ние не сме поредица от събирания, ние сме място, където Бог се събира. Ние сме 

мястото, където “Бог стои” (Псалм 82:1). 

Това означава, че Бог няма друга група от хора на земята, чрез които да действа 

свободно. Бог иска да се справи с несправедливостта чрез Църквата. Бог иска да 

помогне на бедните чрез Църквата. Бог иска да помогне на сирачетата чрез Църквата. 

Бог е решил, че всяко действие на божествен контрол на земята преди завръщането на 

Христос ще бъде чрез Църквата. Тя е мястото, където “Той стои.”  

Църквата е призвана да бъде лъч светлина за народите, като ги предизвиква да 

излязат от тъмнината. Светлината на Църквата трябва да бъде толкова ярка и толкова 

завладяваща, че народите да сменят своите вериги и дрипи за свободата и праведните 

одежди на Христос. Светлината на Църквата трябва да огрее всяко кътче и всеки 

процеп на човешкото робство и плен. Евангелизирането трябва да бъде естествен 

резултат от естествените взаимоотношения на всеки християнин с хората около него. 

То никога не трябва да бъде понижавано до положение на “специална програма”, което 

го препятства от незабавен достъп до нуждаещите се. 

Църквата трябва да се освободи от лъжливото учение и лъжливите идеи за себе 

си. Тя трябва да осъзнае, че Божият план е за отговорно ръководство на нашето 

общество, не за сатанинската лъжа на изолираното християнско гето. Повечето 

църковни членове са настроени за напускане на планетата и нейните проблеми 

възможно най-бързо, за да отидат на небето. Но Бог е настроил сърцето Си към хората 

на земята и напредъка на Неговото царство тук на тази земя като първостепенно 

задължение на Църквата. Бог иска да управлява чрез нас. Докато ние се стараем да се 

освободим от земята и нейните проблеми, Бог се стреми към земята и грижата за 

нейните хора. Нека да вървим в Божията посока – към нуждите на хората и грижата за 

Неговата планета! Нека да заемем поста си и да не го изоставяме. 
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. . . ако Ме обичаш,. . .паси овцете Ми. 

(Йоан 21:17) 

 

 

Г Л А В А   В Т О Р А – Грижата и обучението на Божиите 

народи  
 

 така, Църквата трябва да “завзема, докато Той дойде” – какво означава 

това? То определено е нещо повече от просто да провеждаме все по-

големи и по-големи събирания до Второто идване. Завземането, за което 

Библията говори, е активно, не пасивно. Църквата е силният човек, който Бог е оставил 

за Свой настойник на земята до завръщането на Неговия Син. Като настойници, ние 

имаме задължения и отговорности, които Бог очаква от нас да изпълним като Негови 

служители. Нашата вярност в изпълнението на тези отговорности отразява нашето 

разбиране за Божията любов към народите. 

 

Божията любов към народите 
Божията любов към народите е изявена и показана в цялата Библия, от Битие до 

Откровение. Неговата любов е изразена чрез Неговата власт и праведен съд над 

народите.
33

 В Битие виждаме Авраам, нашия “баща във вярата” (Римляни 4:16), обявен 

за баща на много народи, както и на много вярващи: 
 

Авраам непременно ще стане велик и силен народ и чрез него ще се 

благословят всичките народи на земята (Битие 18:18). 
 

В книгата Откровение, Божието непресъхващо посвещение към 

благосъстоянието на народите продължава във вечността с тези нежни думи: 
 

След това ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която 

извираше от престола на Бога и на Агнето…И от двете страни на 

реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, 

като даваше плод всеки месец; и листата на дървото бяха за изцеление 

на народите (Откровение 22:1-2). 
 

“Народите” не означава “голяма съвкупност от хора.” Бог се интересува от 

индивиди, всъщност Той ги е “изкупил” с кръвта на Своя Син,
34

 но Той също се грижи 

и за обществените единици (семейства, общности, правителства, народи). Бог обича 

народите и колкото по-близо ние, християните, идваме до сърцето Му, толкова повече 

чувстваме Неговото страдание за тях и толкова повече можем да отворим сърцата си за 

Неговото поръчение да работим за тяхното освобождение. 

 

Народите като Христово наследство 
Предназначението на народите е в центъра на бъдещите планове на Христос. 

Неговото поръчение след възкресението към учениците беше да чакат в Ерусалим 

                                                           
33

 Псалм 82:8 
34

 Деяния 20:28 
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докато получат сила от Святия Дух.
35

 Защо трябваше да получат Божията сила? За да я 

изразходват на затворените си църковни събирания? Просто за да говорят на езици или 

да се наслаждават на църковните служби? Не! Те получиха Божията сила по същата 

причина, заради която вие и аз я получихме – да доведем спасение за изгубените и 

изцеление и освобождение за народите.
36

 

В Псалм 2:8 се казва, че народите са дадени от Бащата на нашия Господ за 

Негово притежание: “Поискай от Мене, и Аз ще Ти дам народите за Твое наследство, и 

Земните краища за Твое притежание.” 

Ние сме сънаследници на Христа,
37

 следователно народите са станали 

настойничество на Неговата невяста, Църквата. Те са наши, защото са Негови. Ако 

обичаме Исус, ще зачитаме Неговото посвещение към Неговия Баща да се грижим за 

подаръка на Бащата към Исус. 

Народите наистина принадлежат на Бога и Той иска да ги върне от сатанинската 

система, която ги е заробила. Християнската намеса в политическите проблеми на 

народите става овчарската тояга, чрез която християните водят заблудилите се народи у 

дома при техния Създател и Пастир. Като се опрем на Божието Слово и настояваме за 

прилагането на Неговите принципи във всички области на обществото, ние повлияваме 

народите да ни последват. Бог не желае да използва скръб, бедност и страдания, за да 

ги накара да обърнат сърцата си към дома, но ги използва, когато пастирската грижа за 

народите се окаже неефективна. Нашата немарливост помага за довеждането на Божия 

съд върху тях. Християнската намеса в делата на народите е най-мощния начин да бъде 

призовано цялото население към Христос. Тя поставя призивите на благовестието във 

вестника, в стаичката за гласуване, по телевизията, дори в ежедневните разговори на 

невярващите. На поданиците на Царството им е заповядано да увещават всички хора 

към социално, икономическо и политическо покорство пред библейските принципи. 

Когато го правим, всички хора, където и да са в обществото, ще трябва да се срещнат с 

претенциите на Исус Христос – не защото ходят на църква, а защото не могат да 

избягат от Неговото Слово като преобладаваща тема на разговорите за нов начин на 

структуриране на нацията. Ние довеждаме Божието Слово при тях, вместо да ги караме 

да идват на нашите събрания! 

 

Да открием предназначението на народите 
 

Всичките народи, които си направил, ще дойдат и ще се поклонят пред 

Тебе, Господи (Псалм 86:9). 
 

Народите, както хората, имат цел и предназначение, за което Бог ги е създал. 

Работата на Църквата като земен настойник на Бащата и учител на Неговите народи е 

да води не само индивидите към тяхното лично предназначение (спасение), но също и 

да води цели народи към тяхното предназначение (национално изкупление). Народите 

са проводници на Божия космически план: 
 

Направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото 

лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите 

                                                           
35

 Деяния 1:4, 5 
36

 Деяния 1:8 
37

 Римляни 8:17 
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на заселищата им; за да търсят Бога, та дано биха Го напипали и 

намерили, ако и да не е Той далеч от всеки един от нас (Деяния 17:26, 27).  
 

Божието предназначение за народите 
Бог иска както народите, така и индивидите да Му се покоряват, така че да 

преуспяват по всякакъв начин и да изпълняват своето уникално предназначение в 

Божия върховен план. Грехът не е просто “да правиш погрешното нещо.” Той всъщност 

създава бариера между хората и Божието благословение за тях. Той ги отделя от 

тяхното предназначение. Чрез покаяние и обучение народите, както и индивидите, 

биват водени към духовна и земна яснота относно това, за което са създадени. В този 

смисъл истински патриот е онзи, който обича народа си и копнее да го види да 

изпълнява Божиите цели за него. Тази идея за Божие увещание и обучение за да бъдат 

подготвени хората и народите в изпълнението на тяхното предназначение може да се 

открие в Писанието в следния ред: 

 

1. Стандартът на поведение, който Бог изисква от нас. 

2. Благословението и творческия живот, които ще опитаме, ако се покорим на 

Неговия стандарт (нашето предназначение). 

3. Бедността и смъртта, които ще опитаме, ако не се покорим на Бога и вървим в 

собствения си самоопределен закон. 

 

Покорството към Божиите закони води хората и народите към тяхното 

предназначение и място на служение. Когато не се покорят, те излизат от пътя. Когато 

са покорни, доказателството на благословението ясно утвърждава решението им да се 

съобразяват с Божието Слово. С други думи, Библията е предназначена от Бога да бъде 

очевиден термометър, който регистрира здраве или опасност в този свят, когато 

хората измерват живота си според това, което Бог им обещава като награда или 

наказание за покорството пред Неговите закони. Наистина можете да си отбелязвате 

докъде е стигнал резултатът преди да умрете. 

Например, беше обещано на Израел, освен другите неща, че народ, който се 

покорява на Божиите морални закони, може да очаква положително салдо на 

плащанията и положение на световен лидер в международната търговия и финансовите 

пазари.
38

 Беше също обещано, че непокорството към Божия закон ще произведе народ в 

дълг, зависимост и робство към чужди народи.
39

 Божието Слово е пълно с този вид 

насърчения и увещания за индивиди, семейства, църкви, компании и дори цели нации. 

Работата на Църквата е да служи като лекар на народите, диагностирайки 

техните здравни нужди, като сравнява здравните им характеристики със здравната 

карта, която Бог е положил в Своето Слово. Ако те са болни, ние трябва да знаем защо 

е така и какво трябва да правим. 

 

 

 

 

Грижата на Бога за Неговия създаден свят 
 

                                                           
38

 Второзаконие 15:6; 28:12-131 
39

 Второзаконие 28:25, 29, 43, 44 
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Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да 

не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот (Йоан 

3:16). 
 

Световният ред, който Бог е създал за човека, за да се грижи за него и да го 

управлява, и за който Исус умря, е наречен “космос” в оригиналния гръцки текст на 

Новия Завет. Думата kosmos има интересен произход, който отразява Божията 

благосклонна грижа за населения свят. Думата идва от komeo, което означава 

“внимавам за, грижа се за, налагам ред.” Това значение съвпада с Божия първоначален 

“мандат за господство” за човека, очертан в Битие 1:26-28. Там на човека е казано, че 

той трябва да владее земята в завет с Бога, прилагайки Божиите закони на нея, така че 

тя да изпълнява своето предназначение и да процъфтява. Светът е бил обезобразен от 

хиляди години на грях и смърт, но Бог е дал на християните инструментите – Божието 

Слово и личния дар на Святия Дух – за да господстват.
40

 

Покорството към Божиите закони освобождава повече от просто индивидуално 

благословение за онези, които са спасени по благодат. Покорството също освобождава 

Божиите благословения за космоса.
41

 Исусовата смърт на кръста плати наказанието за 

непокорството и благословенията, обещани от Божието Слово на индивидите и 

народите, са достъпни чрез властта и наредбата на Святия Дух. 

“Добрата вест,” която християните носят на народите, е освобождение, не 

робство под религиозна тирания. Помислете за по-широките приложения на любимия 

стих на Църквата, “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за 

да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3:16). Разбира 

се, Божията любов включва индивида. Но този стих изявява ясно, че Бог обича 

създадения свят (космос)! Христовата жертва осигури също освобождението на 

народите, така че Неговите богатства сега са техни! Това е невероятната добра вест! 

Божията любов към Неговото създание надминава просто любовта към човека и 

Христовото възкресение освобождава тази любов към целия създаден ред. Той 

наистина обича създадения свят достатъчно, щом като даде Исус, за да го освободи! 

 

Как да обучаваме един народ? 
 

Управлението и мирът непрестанно ще се увеличават на Давидовия 

престол и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез 

правосъдие и чрез правда от сега и до века. Ревността на Господа на 

Силите ще извърши това (Исая 9:7). 
 

Както вече знаем, на християните им е възложено да се грижат и да обучават 

народите. Грижата за тях означава да довеждат над тях Божия мир, а Божият мир идва 

от Божието управление. Не може да има мир без Божието управление, както ни казва 

Исая. Управлението предхожда мира. Когато Христос дойде на земята, започна 

процесът на разширяване на Неговия мир на света. Писанието ни казва, че Божието 

управление няма край и е всеобхватно. Работата на Църквата е да остави Бог да 

установи Христовото управление над народите чрез нея. Така че в основата си 
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обучаването на народите включва процес на откриване как Божието управление 

действа чрез хората. 

Как може Църквата даже да започне да се занимава с глобалната задача да се 

грижи за народите? Откъде да започнем? 

Бог не изисква да се захванем с всичко наведнъж. Бог не иска да нарисуваме 

пълната картина преди да ни е научил и да ни е дал възможност да я рисуваме 

постепенно. 

Бог е разчупил човешкия свят на много малки единици за управление. Има пет 

естествени единици на управление или сфери в космоса, които съставят царството на 

Божието управление. Всяко управление попада в една от тези пет категории: 

Индивидът (Самоуправление)
42

 

Семейството (Семейно управление)
43

 

Местната църква (Църковно управление)
44

 

Икономиката (Икономическо управление)
45

 

Държавата (Държавно управление)
46

 

Божието Слово е установило стандарти за управление на всяка една от тези 

единици или сфери и всяка една се благославя за покорство към тези стандарти или 

страда заради непокорство. Бог държи човека отговорен да управлява всяка една от 

тези пет сфери на човешката дейност според Божиите насоки за нея и очаква от 

съвместното им действие да получи добра възвръщаемост върху Своите инвестиции.
47

 

С други думи, Бог не иска просто ред на земята, Той иска нарастващо благословение. 

Бог е организиран и подреден, управлявайки чрез тези системи. Ние трябва да 

учим хората и народите какво Бог изисква от тях лично в техните семейства, в 

църквите, в тяхното икономическо настойничество и накрая в техните държавни 

институции. Обучението на цялостния човек представлява пълнотата на поръчението, 

което Исус даде на Своята Църква.
48

 Не можем да пренебрегнем нито една от тези пет 

управленчески сфери, ако искаме да се покорим на Великото Поръчение на Господа. Да 

обучаваш един народ означава да научиш хората да се покорят напълно и да достигнат 

своите пълни възможности във всяка една от петте сфери. Народ от такива хора е народ 

под Божието управление и живее в Неговия мир. 

Царството или управлението на Бога не е просто въодушевление или ангелски 

крила или вълнуващи преживявания. То е Божият определен ред, действащ хармонично 

между петте сфери, като Святият Дух поддържа екологичния баланс на властта с 

придружаващи благословения на здраве и мир.
49

 

 

Тирания и баланс 

                                                           
42

 Притчи 16:32; 25:28; Лука 9:23; Деяния 24:25; 1 Коринтяни 9:25; 2 Коринтяни 10:5; Галатяни 5:22-24; 2 

Тимотей 1:7; Евреи 12:11; 2 Петрово 2:9-19 
43

 Битие 2:18; 3:16; Второзаконие 6:1-9; Ефесяни 5:21-31; Колосяни 3:18 
44

 Матей 18:18-20; 22:21; 1 Тимотей 3:1-15; 5:17-22; Тит 1:6-9; 1 Солунци 5:17; Евреи 13:7, 17; 1 Петрово 

5:1-5 
45

 Изход 20:15-17; Числа 27:1-9; Второзаконие 8:17-18; 28:1-18; Притчи 6:1-5; 10:2; 11:4; 13:22; 15:16; 

23:4-5; Филипяни4:19; Евреи 7:4-10; 1 Коринтяни 9:6 
46

 Изход 18:19-23; Второзаконие 1:13-17; 2 Царе 23:3-4; Псалм 2:10-12; Притчи 8:12-16; 11:11; 14:34: 

29:12; Исая 10:1; Римляни 13:1-7; 1 Тимотей 1:8-10 
47

 Лука 19:21-23 
48

 Матей 28:18-20 
49

 Римляни ч4:17 
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Божието Слово дава единствената надежда за правилното разполагане на 

властта между тези пет управленчески сфери. Светската система е не само в бунт 

против Бога, тя е в бунт против балансираното действие на тези пет единици на 

управление, предназначени от Бога да наложат ред в Неговия космос. От Църквата се 

очаква да научи народите как да намерят правилното използване на властта и 

управлението. Ето как Църквата трябва да поправя несправедливостта в един народ и 

да го води в желания от Бога ред. 

Нека да погледнем една диаграма, която помага да обясним тази истина: 

 

 

Забележете, че Църквата е в центъра на тази диаграма. Христос е над Църквата, а 

Божият трон на справедливост и праведност е над всичко.
50

 Църквата трябва да бъде 

свещеническия, учителския и пророческия глас към света. Нейната отговорност е 

правилно да тълкува Божието Слово към всички форми на управление. Нейната работа 

е да издига Словото пред всички институции, включително към себе си, като критерий 

за човешко поведение. 

Новият Завет ни учи: 
 

Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за 

поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек 

усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело (2 Тимотей 

3:16-17). 
 

“Всичкото Писание” означава точно това, всичкото Писание. Не само стиховете 

за личното спасение. Не само стиховете за грабването. Не само Новия Завет. Това 

                                                           
50

 Псалм 89:14 
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“всичко Писание” означава цялата Библия, Стария и Новия Завет, стиховете за 

структурирането на обществения ред, както и изцелението на индивидите. Моля 

спомнете си, че Новият Завет не беше дори написан, когато Павел говореше за властта 

на Божието Слово. Вярващите от времето на Павел са мислели, че “Писанието” 

означава просто Стария Завет! 

 

Разделение на властта 
Християнската философия на управлението във всяка една от тези пет сфери 

съдържа възможността да се осигури властта да е правилно поддържана и 

пропорционално балансирана във всяка управленческа институция. Библията ни дава 

тези инструкции. 

Тирания не е някаква черна фигура в нощта, появила се изведнъж насред 

обществото. Тиранията е злоупотреба с властта. Тиранията идва от неправилното 

натрупване на власт в една институция или сфера. Цялото съвременно общество 

навлиза все по-дълбоко в тирания под заблудителния принцип на централизацията. 

Противниците на Бога непрекъснато прехвърлят все повече власт на държавата, 

орязвайки нашата лична свобода и лишавайки от живот нашите семейства, църкви и 

икономики. Централизацията на властта в държавата е най-опасната тенденция в света 

днес. 

Първото изречение на Обществения Договор на Русо е жива реалност днес, 

около двеста години след като е било написано за първи път (1762): “Човекът е роден 

свободен; и навсякъде той е във вериги.” Макар че човекът може да се роди без 

съзнание за робство, Библията ни казва, че човекът се ражда роб на греха. Въпреки 

това, Русо е прав, че хората навсякъде са във вериги. Ако човекът въобще иска да е 

свободен, той трябва да замени веригите на греха за Христовата свобода – свобода във 

всички области на живота. Свободата може да царува само когато Христос царува във 

всичко.
51

 Всяка една от петте управленчески единици, които Бог е назначил – 

индивидът, семейството, Църквата, икономическият/търговският свят и държавното 

управление – трябва да подчини себе си на целите на Христос, откривайки своя 

периметър на власт и отговорност единствено в Неговото управление. 

 

Войната срещу тиранията 
Ако Христос не царува, тогава или индивида, или семейството, или Църквата, 

или търговския свят, или държавата ще израсне като заблудителен център на 

човешкото внимание. Хората винаги ще обожествяват една или друга страна на 

създанието. Плътският човек винаги ще се покланя на създаденото вместо на 

Създателя.
52

 Дори Църквата, колкото и странно да изглежда, може да бъде издигната до 

тиранична власт в живота на християнина, изпадайки от баланс както с Господа, така и 

с другите институции на човешкото общество. 

 

Държавата като бог 
В нашия съвременен свят държавата е тази, която е издигнала главата си в 

нечестив опит да замести Христос като централна фигура в целия човешки живот. 

Държавата, в съвременната политическа теория, все повече изисква индивидът, 

семейството, търговския свят и Църквата да се поклонят пред нея и да я поставят на 
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първо място като “бог.” Противниците на християнството твърдят, че държавата е 

“волята на народа.” Всъщност, така държавата подтиска волята на индивида под 

колективната тирания. 

Държавата изискваше върховната лоялност и в Христовите времена. Войната 

тогава беше между Христос и Цезаря. Всичко се повтаря отново. Обаче, заслугата на 

ранната Църква е, че на Христос бяха нужни само 300 години, за да тържествува над 

Цезаря чрез Своята Църква. Наследството от нашите християнски братя е наследство на 

победа над тиранията, не поражение от тираните. Но победата изисква християнска 

вяра и активност и това е, което трябва да се възстанови в Църквата днес. 

Когато държавата започне да говори за себе си като “гласът на народа,” 

внимавайте! Някой бюрократ или политик има намерение да прокара закон или 

административно постановление, което ще изпразни джобовете ви, ограничи вашата 

лична свобода или ще отнеме живота ви. Държавата не е бог, но ще се опита да завземе 

цялата власт за себе си, наричайки себе си “гласът на народа.” 

 

Индивидът като Бог 
 

Безумният не се наслаждава от благоразумието, но само от изявяване на 

сърцето си (Притчи 18:2). 
 

Когато нашият живот се съсредоточи в личното удоволствие и удобство и когато 

целта на живота ни е да разкрием всяко кътче на нашето чудесно малко “аз,” се появява 

тирания. Прекаленото внимание върху “аз” ще превърне всеки и всичко в обекти, 

чиято единствена стойност е в тяхната способност да задоволяват нашите егоистични 

копнежи. Хората биват лишени от човешката си същност, когато станат обекти, 

превръщайки се в жертви на експлоатация, смет за изхвърляне. Всичко, което не се 

цени заради уникалното му създаване от Бога, е пренебрегнато чрез действието на 

еволюционната арогантност. Марксистите и декадентският Запад са еднакво способни 

да превръщат човешките същества в “неща.” 

Неродените деца са наречени “тъкан”; жените са наречени сексуални обекти; 

сексът е удоволствие сам за себе си и е отделен от любовта; децата са експлоатирани 

емоционално и физически за тяхното използване като персонални стимуланти; 

малцинствата стават второкласни граждани и “враг.” В света на себереализацията и 

концентрирани в себе си вселени, “аз”-ът е “бог” и законът на този “бог” е 

експлоатация, лични “права” и експлоатация на другите. 

 

Семейството като бог 
Когато семейството измести Христос от центъра, то произвежда трибализъм или 

кланово общество, което пречи на човека да се кооперира в по-големи общности. 

Възможността за единство извън семейството е премахната. Ако семейството не е 

балансирано, никоя друга обществена институция не може да оцелее. Божието Царство 

отслабва и се разпада, когато семейството става тиранично. Индивидуалните членове 

на семейството гледат на своите физически семейства като на единствена област на 

своята дейност в живота, изоставяйки божествения план тяхното семейство да 

сътрудничи хармонично с другите институции на царството. Класическото поучение 

на Исус по този въпрос е: 
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И някой си Му рече: Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да 

Ти говорят. А Той в отговор рече на този, който Му каза: Коя е майка Ми 

и кои са братята Ми? И като простря ръка към учениците Си, рече: Ето 

майка Ми и братята Ми! Защото, който върши волята на Баща Ми, 

който е на небесата, той Ми е брат и сестра и майка. (Матей 12:47-50).  
 

Семейството е нашата домашна база, но, колкото и важно да е, то не е 

върховната власт. Единствено Христос е. 

 

Местната църква като бог 
Може ли местната църква да стане тиранин? Да. Всяка институция, назначена от 

Бога, може да стане тиранична, когато твърди, че е най-мощната, и заслужава 

покорството на всички останали. Индивидът трябва да отговаря пред Бога,
53

 

семейството трябва да отговаря пред Бога,
54

 местната църква трябва да отговаря пред 

Бога,
55

 търговският свят трябва да отговаря пред Бога
56

 и народите трябва да отговарят 

пред Бога.
57

 Всички трябва да се преклонят единствено пред Него.
58

 Христовото 

управление довежда мир, защото то балансира всички претенции за върховна власт. 

Когато местната църква узурпира трона, който по право принадлежи на Исус 

Христос, членовете жертват своите индивидуални взаимоотношения с Христос за 

организационния живот на църквата. Семействата в църквата губят своето уникално 

естествено единство и се разчупват на парчета, плаващи в морето на църковните 

дейности и задължения. Отговорната обществена и икономическа дейност се снижава 

да ограничените и краткосрочни нужди на местната църква. Действащите задължения 

към другите четири сфери се считат за враждебни и разрушителни и местната църква 

става “закон сама за себе си.” Тиранията на ниво местна църква е грозна карикатура на 

истинското предназначение на Църквата в Божия ред. 

 

Пазарът като бог 
 

Понеже, какво се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота 

си? (Марк 8:36)  
 

Когато икономиката стане център на живота, това произвежда безмилостна 

експлоатация на човек от човека и алчен материализъм. 

Капитализъм, в библейски смисъл, е издигането на индивиди, използващи 

частната собственост да произвеждат растеж. Библията недвусмислено поддържа 

правото на индивида на частна собственост и свързаната с него отговорност да бъде 

добър настойник, да произвежда растеж. 

Но какво става, когато икономическите въпроси станат наш “бог”? Служителите 

не са лоялни към своите работодатели: те са лоялни само към парите и облагите. 

Работодателите не са лоялни към своите служители: лоялни са само към големите 

печалби. Профсъюзите минават всякакви граници, за да натрупват привилегии за 
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 Откровение 2:4-5 
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 Второзаконие 14:22 
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 Псалм 72:11 
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работниците, а корпоративните тирани експлоатират работниците си в надпреварата за 

всемогъщия долар. Корпорациите не работят за доброто на обществото, а работят за 

доброто на своите балансови сметки. Персоналът не дава най-доброто от себе си, а само 

минимума, изискван от закона. Привилегированите професии и профсъюзите често 

създават небрежна работа, а необузданото частно предприемачество жестоко 

експлоатира работниците. 

Онези, които боготворят държавата, ни казват, че решението за икономическата 

експлоатация е държавата да вземе собствеността над средствата за производство, 

разширявайки тиранията на държавата в нова област. Дори добронамерените християни 

са увлечени от тази заблудителна философия под маската на “теологията на 

освобождението,” която замества Христос с икономическа “справедливост” (добита 

чрез насилствена революция). Тя пада в обратната клопка на експлоататорския 

комерсиализъм; вместо да експлоатира човека по икономически причини, тя 

унищожава способността на човека да бъде творец чрез развиване на собствена частна 

собственост. 

 

Лъжебоговете на провала 
Когато индивидът застане в центъра, имаме анархия; когато семейството стане 

център, имаме феодализъм; когато Църквата се опита да заема мястото на Христос, 

имаме религиозна тирания; когато пазарът се опита да измести Христос, имаме 

безличен, безмилостен капитализъм; и когато държавата се опита да заеме мястото на 

Христос, имаме смъртоносен авторитаризъм. 

Истинският библейски плурализъм, онзи неуловим баланс между различни 

институции и отговорности, е възможен само когато Христос е в центъра на всички 

неща и всяка човешка институция се поддържа в правилен баланс. Точно този баланс е 

това, което Църквата трябва да прави и умножава в света около нас. 

Божието Слово е най-ценното притежание на Църквата, защото в него има 

живот. То единствено ни казва как да гледаме на Бога, на себе си, на подреждането на 

целия живот и на върховната действителност. То не е зависимо от нищо, непроменимо, 

разбираемо и точно. То е очилата, през които Църквата трябва да гледа на всички неща 

(християнски мироглед). Правилното използване на Божието Слово е най-важното 

настойничество на Църквата, от което произлиза единствената надежда за народите. 

Ако не им даваме цялото Божие Слово за цялостния живот на народите, ние им даваме 

само част от Христа – недостатъчна за да ги освободи. Всички хора са задължени да 

живеят според него (Матей 4:4), всички хора ще бъдат съдени според него
59

 и всички 

обществени закони трябва да бъдат установени според неговите стандарти.
60

 

 

Гордостта на притежанието 
Всеки, който някога е притежавал бизнес, знае разликата между отношението на 

служителя и отношението на собственика. Собственикът се грижи за всичко, от 

почистването на пода до попълването на данъчните декларации. Служителят спира да 

работи точно в края на работното време и обикновено гледа само своята работа. 

Собственикът е заинтересуван от цялата дейност, докато служителят не може да 

погледне отвъд собствените си интереси. 
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Нашият Баща призовава в Неговата Църква да израсне едно цяло поколение от 

вярващи, които да станат съсобственици с Него.
61

 Той копнее ние да поливаме, и да 

обучаваме, и да подрязваме и да се грижим за Неговото лозе. Настойници, всичко, 

което народите правят, е наша грижа; те са част от бизнеса на нашия Баща. Нека 

престанем да бъдем служители и да поемем отговорностите си като наследници! Нека 

обучим народите, като ги учим онова, което Бог изисква както от индивидите, така и от 

другите четири сфери на Божието земно управление. 

 

 

И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места; ще възстановиш 

основите на много поколения; и ще те нарекат Поправител на развалините; 

Възобновител на пътища за население. 

 (Исая 58:12) 

 

 

Г Л А В А   Т Р Е Т А – Да си възвърнем силата на Ранната 

Църква 
 

апочвайки от малка и презряна група от мъже и жени, ранната Църква 

принуди най-могъщата цивилизация на света да падне на своите 

религиозни колене, когато християнството и неговото благовестие 

покориха Рим за три века. 

Ако ранната Църква е мислела, че трябва да се оттегли от заобикалящото я 

общество, както ние си мислим, тя никога не би успяла. Управителите не бягат и 

бягащите не управляват! Аз съм завинаги благодарен, че ранната Църква не е тълкувала 

благовестието на Царството по начина, по който го тълкува голяма част от Църквата 

днес. Ако го беше направила, човешката история би била несравнимо по-мрачна. 

Как проверявате вярата на някого? Слушате какво ви казва или гледате какво 

прави? Всеки би се съгласил, че действията на хората проповядват техните убеждения 

далеч по-силно и далеч по-убедително, отколкото техните думи. Ако искаме да открием 

основите на силата на християнското благовестие, когато живият пример на 

благовестието наистина е освобождавал народите, трябва да изследваме действията на 

ранната Църква. Техните действия ни казват какво в действителност е означавало за тях 

да се покоряват на Великото Поръчение да “обучават народите.” Те са били 20 века по-

близо до Исус от нас и техният критерий за “освободен народ” далеч превъзхожда 

нашия. 

 

Да поставим лъжливата система под краката ни 
Едно нещо знаем със сигурност за тези ранни освободители на народите – 

тяхното послание е докоснало нещо повече от просто душите на хората. То е сграбчило 

лъжливата система на световния ред на Сатана и е строшило главата й.
62

 Ранните 

християни са преобърнали света: 
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Но като не ги намериха, завлякоха Ясона и някои от братята пред 

градоначалниците и викаха: Тия, които изопачиха света, дойдоха и тук; 

и Ясон ги е приел; и те всички действат против Кесаревите укази, 

казвайки, че имало друг цар, Исус (Деяния 17:6, 7). 
 

Има друг цар освен Цезар! Този цар е “Цар на царете,” на икономическия ред, 

църквите, семействата и индивидите. Той е Господарят на Славата, нашият велик Бог и 

Спасител, Исус Христос.
63

 

Какво е благовестие? Какъв е лъжливият световен ред, който Сатана е 

установил, чрез който е заробил народите и се противопоставя на Христовото 

благовестие? Как е тълкувала ранната Църква “битката за народите”? На тези въпроси 

ще отговорим в тази глава. 

 

Какво е благовестие? 
Всички общества се нуждаят от “морално гориво,” за да поддържат уважението 

на своите поданици. Бог е направил всички хора религиозни. Единственият въпрос е 

дали човекът ще се обърне към Христовата религия или към своята собствена. Този 

“формиран от Бога вакуум,” както някои го наричат, трябва да бъде изпълнен с нечие 

благовестие. Всички хора са религиозни, дори когато богът, на който са избрали да се 

покланят е “аз”-ът или могъществото на държавата. Нечие благовестие винаги 

управлява или се опитва да управлява кораба. 

Всяко благовестие (истинското или лъжливо) е изградено от три съставки: 

1. Придружаващите факти на благовестието 

2. Целта, към която ни водят тези факти 

3. Духът, с който се прилага на практика благовестието 

Когато Исус каза, че Неговото Царство не е от реда на светската система,
64

 Той 

имаше предвид, че Неговият възглед върху фактите, целта и духа на действителността е 

напълно противоположен на благовестието на този лъжлив световен ред. Битката за 

народите е битка между две благовестия. 

 

Фактите на нашето благовестие 
Християните трябва да се съгласят със следните седем факта на християнското 

благовестие: 

1. Създанието. Бог разкрива Себе Си като Създател и работник, който търси 

общение със Своите създания като им възлага работа от Свое име.
65

 

2. Господство. Бог поставя човека на земята, за да напълни земята със Своето 

предназначение за нея.
66

 

3. Спасение. Човекът е изпаднал в грях по свой избор и, защото Бог обича човека, 

Бог е осигурил Спасител – Исус Христос – да спаси човека от неговия грях и да 

му подари достъп до Бога и благословенията на покорното общение с Него. 

4. Въплъщение. Бог стана плът в Христа, умря за нашите грехове, възкръсна на 

третия ден – според Писанието – и, ограбил силите на Сатана, противопоставили 

Му се на кръста, се възвиси на небето като Господар на вселената, притежаващ 

всяка власт. 
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5. Съд. Христос ще се завърне физически на земята, за да съди всички хора за 

техните решения относно Неговата истина и след това, заедно със Своята 

Църква, ще въведе съвършеното управление на Бога на Неговата земя чрез 

Своето Царство. 

6. Откровение. Бог е открил Своята съвършена воля за всички хора чрез 

специалното откровение на Своето Слово – Библията – и демонстрира Своето 

присъствие и закони в подредения свят на Своето създание. 

7. Отговорност. Всички хора са длъжни да отговорят на Божия призив за 

покорство, да наредят делата си според Неговите закони и принципи и да 

приемат Божията власт, за да Му угодят докато растат в делото и зрялостта, 

които Бог е определил за тях. 

 

Целта на нашето благовестие 
Какво трябва да правим вие и аз с тези факти? Каква е целта на това християнско 

благовестие? Аз вярвам, че отговорът е прост: да утвърдим това благовестие на земята 

и да предизвикаме, с пълно убеждение, онези системи на мислене и действие, които се 

съпротивляват на Христовото благовестие. Ако това е истинско благовестие, върховно 

благовестие и благовестие, според което ще бъдат съдени всички хора и народи, тогава 

то е благовестие, което принуждава онези, които наистина вярват в него, смело да го 

утвърждават както вътре в себе си, така и в цели общества. То е благовестие, чрез което 

всички системи на противоположно мислене, индивидуално и национално, трябва да 

бъдат изложени на показ и разклатени. 
 

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

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

събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига 

високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се 

покорява на Христа (2 Коринтяни 10:3-5). 
 

Духът на нашето благовестие 
Духът, в който се проповядва това благовестие, трябва да бъде дух с чувство за 

върховна власт. Божието Слово не греши, светът греши. Няма нужда да се извиняваме 

на света за това, че сме показали голотата му. Трябва само да му предложим изцеление 

и действащи решения. Трябва да предизвикаме до смърт всичко, което заробва и 

ограбва човека, оставяйки го празен и безплоден. Трябва да го убедим, че грехът 

всъщност е препятствие към творчество и благословение, а не просто отказ да се 

подчини на един деспотичен Бог. Бог обича човека достатъчно, за да го покани в 

Своята работа като младши съдружник. 

Трябва да бъдем войнствени в атаката си срещу заблудителните стени, които 

заробват народите, но нежни към самите затворници, които считат нашето говорене за 

заплаха към познатата рутина на затворническия живот. Трябва да атакуваме идеите, не 

хората. Битката за земята се губи или печели според начина на мислене на хората и 

чрез благовестието, което управителите налагат на масите.
67

 Нашето благовестие е 

благовестие на войнствена истина и служеща любов. 

 

Светската система: Благовестие на експлоатация 
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Сатана също има благовестие. То приема много форми, но неговото същностно 

ядро е това: Христовото благовестие е непълно. Системата на Сатана, която Библията 

също нарича “света,” се управлява от Сатана
68

 и е установена като лъжлив световен 

ред, обратен на начина, по който Бог иска да управлява Своя космос. Сатана не 

притежава нито земята, нито Божия космос; той обаче иска Църквата да повярва, че ги 

притежава, така че да не отправя предизвикателство срещу Неговото управление или да 

утвърждава Христовото управление. Моля забележете, че мощта на Сатана е насочена 

към човешкия възглед за действителността. Той контролира всички политически 

системи до степента, до която контролира ума: 
 

...невярващите, чийто ум богът на тоя свят е заслепил, за да ги не озари 

светлината от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога 

(2 Коринтяни 4:4). 
 

Световният ред на Сатана е мощен само толкова, колкото е здрава примката на 

заблуждението, която връзва ума ни. Освободете Църквата и идещият върховен 

конфликт ще изправи едни срещу други на земята всички сили на небето и ада. Имайте 

смелост. Аз съм чел последните страници на Библията: ние печелим! 

Дяволският ред е съставен от три основни подсистеми. Основата е невидима, но 

много реална, и поддържа видимите системи, действащи на земята. Сатана е сплел в 

едно трите, защото знае, че Божието слово казва, че “тройното въже не се къса скоро” 

(Еклесиаст 4:12) и винаги подражава на Божиите структури – те винаги работят. 

Световният ред на Сатана е основан върху демонични началства и власти, поставени 

над националните граници
69

 и управлявани от дяволска йерархична верига.
70

 Върху 

тази невидима основа той е издигнал две видими системи на робство: (1) лъжливите 

религиозни системи и (2) лъжливия политико-икономически ред. 

 

Демоничните основи 
Божият невидим ред поддържа Неговата видима Църква, а невидимите власти на 

Сатана поддържат неговите земни марионетки. За да атакуваме дяволския световен ред, 

трябва първо да се молим срещу неговите духовни основи. Освободителите, които 

атакуват видимия политически или религиозен ред без първо да използват своите 

400мм молитвени оръдия, за да отслабят неговите духовни основи, са обречени на 

поражение. В битката за народите молитвата не е нещо “духовно,” тя е необходима за 

оцеляването! 

Демоничните сили, защитаващи интересите на Сатана, са организирани на 

основата на контролиране на определени национални граници. Царството на Сатана е 

установено според границите на народите, подражавайки на Божия план, защото Бог 

нарежда човешките дела чрез народите.
71

 Следователно, ефективната молитва в тази 

битка трябва да бъде насочена срещу конкретните демонични структури, управляващи 

конкретни народи. 

 

Лъжливият политико-икономически ред 
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Противниковият политико-икономически ред на Сатана е машина, 

предназначена да поддържа тираничната корупция. На повечето места днес парите на 

икономическите ръководители поставят на власт политическите ръководители, като 

влияят на масите. Помните ли “златното правило”? Който държи златото, прави 

правилата! Политическите ръководители, купени от икономическите ръководители, 

избират съдебните ръководители. Властта на съдиите им позволява да тълкуват как ще 

действат законите на системата. Конкретно, те установяват правилата за работа на 

икономическия ред. 

Парите поставят във властта ръководители, които от своя страна избират 

тълкувателите на закона, които на свой ред установяват правилата за действие на 

търговските участници. Всичко това е добре подредено и се свежда до пари и ресурси. 

Не е зло само по себе си, но става зло, защото стандартите се поставят от 

икономическата печалба, а не от Божиите закони. 

 

Божият политически ред за народите 
Преди да продължим нашето изследване на политическата система на Сатана, 

трябва да вмъкна тук няколко бързи забележки за това как е построен Божият 

политически ред за народите. 

Както вече видяхме, Божието управление трябва да действа чрез хармония и 

покорство на принципите за петте сфери на управление. Божият управленчески модел е 

разделени, но взаимосвързани власти. Общество, съобразено с Божието Царство в 

държавното управление, е структурирано по този начин: 

Божият Законов Ред (Писанието) 

1. Определя принципите на националната конституция 

2. Определя изискванията за ръководителите 

3. Определя изискванията за правото на гласуване на индивида 

4. Налага Божия Закон 

В тази система всички хора са равни пред Божия закон и еднакво отговорни пред 

него. Тази система е всъщност основата, върху която е установено управлението на 

Съединените Щати, дори и при днешната корупция. 

 

Религиозната робска система на Сатана 
Нека да се върнем сега към нашия анализ за това как е структурирана светската 

система. Религиозните системи на човека са изградени върху една от тези две лъжливи 

презумпции относно действителността: (1) Делата в този свят нямат стойност за Бога, 

защото Той е “духовен” и се интересува само от индивидуалното духовно 

усъвършенстване (всички системи на себереализация) или (2) Човекът е в основата си 

добър и може да постигне своето предназначение, като преустрои своята среда. Ако е 

подходящо образован и подготвен, със своята собствена мощ той може да изработи 

пътя си към изцелението и спасението (светския хуманизъм). Всички религиозни 

системи, формирани от човека, могат да се категоризират общо в един от тези двата 

заблудителни възгледа за действителността. Примери за някои системи на 

себереализация са будизмът, конфуцианството, розенкройцерите и спиритуализмът. 

Клоновете на светския хуманизъм, прегърнали “спасението” чрез средата, включват: 

марксизма/социализма, рационализма и еволюционизма. 

 

Противоположният възглед на християнството 
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Християнството утвърждава, че човекът трябва да бъде персонално изкупен чрез 

Божията мощ и че неговата политическа среда трябва да се структурира според 

Божиите закони. Бог се интересува от политическата среда, в която се изработва 

личното предназначение на човека. Ислямът, за разлика от християнството, вярва, че 

покорството пред Божиите персонални и обществени закони е възможно чрез 

собствената сила на човека, без да има нужда от спасител (Исус) или източник на сила 

(Святия Дух). 

Всички общества са “религиозни,” дори и противните на Бога. Защо? Защото 

“религия” е ценностната система, която хората използват, за да съставят законите, 

управляващи живота им. Религията е възглед за действителността, по който се 

установяват законите, наказващи определено поведение и награждаващи друго 

поведение. Всеки закон е религиозен, защото утвърждава някакъв морален кодекс за 

хората. (Повече за това ще говорим в Глава Пета.) 

 

Религията в обществото 
Всички религиозни системи имат две основни функции в политико-

икономическия ред: (1) да узаконят настоящия политически ред (или рискуват 

самоунищожение); и (2) Да осигурят моралното гориво, което узаконява ценностите и 

заявените цели на обществото. 

Религиозното гориво на светските хуманисти е свободата на човека от Божия 

закон чрез социално инженерство (социализъм) или издигане на личната свобода до 

нивото на абсолютно право (декадентски капитализъм). Казано по друг начин, 

човешките религии са в съюз с политико-икономическия ред, който поддържат. Те са 

“се продали” и обикновено са разрешени само до степента, до която подкрепят 

държавата. 

Лъжливите религиозни системи на лъжливия световен ред на Сатана са наречени 

“блудница” в Библията.
72

 Те са се продали на корупцията на политическия ред. 

Истинското християнство, от друга страна, е наречено Христова невяста.
73

 То не се 

продава, за да оправдае извратения политически ред на светската система, но го 

смъмря, поучава, предизвиква и го учи да приведе законите си и икономическия ред в 

съответствие с Христовите заповеди.
74

 Битката за народите все повече ще прераства в 

“религиозна” война между блудницата и невястата. С течение на времето християните 

ще бъдат принудени от Бога и от съвременните проблеми да кажат “сбогом” на 

учтивото християнство. Фалшивото обществено християнство иска да “печели 

приятели и да влияе на хората,” отказвайки да предизвика нечестивия Цезар и 

системите, управлявани от него. Бог не е фалшив обществен християнин. 

 

Църквата е Божият политически узаконител 
Как можем ние, като християни в Америка, да започнем да прилагаме тези идеи? 

Просто. Християните могат лесно да контролират балансиращия вот в Съединените 

Щати. Тъй като те са най-голямата група, съставляваща около една пета от 

населението, те могат да определят кой печели и кой губи изборите. Те трябва да 

използват тази власт да “помазват” онези политици, които обявяват своята подкрепа за 

библейския закон или поне за изискванията на библейския закон в ключовите сфери 

                                                           
72

 Откровение 17:1 
73

 Ефесяни 5:25-27; Откровение 21:9 
74

 Матей 28:20 
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(абортите, инфлацията, данъчното облагане, семейството, бедността и т.н.). 

Гласуването е християнската свещеническа функция в политическата област. 

Ролята и отговорността на Църквата е, като свещеник на света, да узаконява и 

свидетелства за властта, която всеки закон или институция заслужава. Като Божий 

свещеник за народите, на Църквата й е възложено да помазва и предизвиква 

индивидите и институциите да действат само в дадените им от Бога области и под 

Божиите закони. Спомнете си, Божият ред за света е установен чрез петте ограничени 

сфери на властта. 

Докато западните общества стават все по-нестабилни заради своето 

непокорство, отхвърлянето на Църквата и произтичащата от това извратеност, те ще 

претърпяват все повече непокорство от своите собствени поданици. Институция, която 

е непокорна към Бога, може да очаква само непокорство вътре в себе си. 

Накратко, светската система на Сатана се противопоставя на Божията световна 

система (Божието Царство) и я атакува на три нива: (1) Чрез лъжливи религиозни 

системи, които се продават на (2) Лъжливи политико-икономически системи, 

поддържани от (3) Падналите духовни сили на Сатана, които се опитват да държат 

народите подчинени на непокорство, заблуда и морална извратеност. Бог подготвя вас 

и мен да съборим този световен ред. В края на тази глава нека видим дали това, което 

казвам, е каквото ранната Църква е вярвала, когато се е изправила срещу светската 

система. 

 

Това ли е благовестието на ранната Църква? 
Играли ли сте някога играта, в която разказвате нещо на един човек, който на 

свой ред го разказва на друг, след това на друг, докато разказът обиколи стаята и бъде 

разказан от последния човек в стаята? Много забавно е да чуеш как се е променил и 

изкривил разказът. Идеята е тази. Ако тази битка за народите е някаква странна 

теология или разказ, тогава няма да можем да я намерим в Писанието или в Ранната 

Църква. 

В Деяния 3 гл. четем, че Петър и Йоан отиваха към храма да се поклонят. Един 

беден сакат просяк ги помоли за пари, но Петър се помоли за човека и той беше 

излекуван. Религиозната система беше дискредитирана и в съюз със светските власти 

наказа Петър и Йоан, като ги освободи само заради опасността от обществено 

недоволство и ги върна на грижите на техните братя християни. 

Днешните евангелисти обикновено тълкуват тези събития само в контекста на 

силата на Христовото свидетелство за евангелизация. Петдесятните виждат тези 

събития като свидетелство за Божията изцелителна сила в Святия Дух. Но как тези 

ранни вярващи, които са били действително там, са тълкували събитията в контекста 

на благовестието, както те са го разбирали? Нека да прочетем текста: 
 

А те като чуха, издигнаха единодушно глас към Бога и рекоха: Господи, 

Ти си Бог, Който си направил небето, земята, морето и всичко, що е в 

тях, Ти чрез Святия Дух, чрез устата на слугата Ти, баща ни Давида, си 

рекъл: “Защо се разяряваха народите, и хората намисляха суети? 

Опълчваха се земните царе, и управниците се събираха заедно, против 

Господа и против Неговия Помазаник.” Защото наистина и Ирод и 

Понтийски Пилат, с езичниците и Израилевия народ, се събраха в тоя 

град против Твоя свят Служител Исуса, Когото си помазал, за да 
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извършат всичко което Твоята ръка и Твоята воля са определили да 

стане (Деяния 4:24-28). 
 

Божията изцелителна сила 
Какъв удивителен възглед е имала ранната Църква относно тези събития! Те са 

тълкували събитията около изцелението по този начин: 

1. Бог, а не Сатана, притежава земята (стих 24). 

2. Това, което показва свръхестественото изцеление, е битката за народите, 

пророкувана от цар Давид в Псалм 2 (стих 25). 

3. Тази битка в Псалм 2 е описана като битка за собствеността над народите и за 

законите, с които Христовите помазаници (Църквата) възпират бунтовните 

народи. Бог иска земните царе (политическия ред) и съдиите (тълкувателите на 

закона) да се предадат на Христос, за да не ги унищожи. Това е политическа 

война за това кой закон ще бъде установен! Не е възможно никое друго 

тълкуване на Псалм 2 и Святият Дух така отразява и тълкуването на ранните 

християни. 

4. В стих 27 те твърдят, че това изцеление потвърждава и е свързано с битката на 

Христос със светската система: 

Христос срещу “Ирод и Понтийски Пилат” (политическите управители) 

Христос срещу “езичниците” (народите) 

Христос срещу “Израилевия народ” (религиозните системи) 

Божията мощ и Божият народ предизвикват цялата съвкупност на законите, 

социалните и религиозните структури на светската система! Когато се проповядва 

благовестието на Царството, то не се обръща само към душите или личния морал; то 

предизвиква целия човешки ред. То изисква неговата свобода, така че той да може да 

служи на своя Бог. То представлява върховно предизвикателство срещу лъжливия 

управител на човешките системи. Ето така ранната Църква е тълкувала и практикувала 

благовестието. 

 

Бунт или съживление 
Църква, която проповядва Божието царство и е “сол и светлина,” предизвиква 

или смутове, или съживление в тъканта на един народ. (Най-малкото минава през 

преследване.
75

) 

По този стандарт повечето църкви днес не прогласяват истинското послание на 

Царството. Ако го прогласяваха, биха правили днес това, което ранната Църква е 

правила в началото: 
 

Но като не ги намериха, завлякоха Ясона и някои от братята пред 

градоначалниците и викаха: Тия, които изопачиха света, дойдоха и тук 

(Деяния 17:6). 
 

Благовестието на Божието Царство атакува вратите на ада и освобождава 

неговите пленници. Бях свикнал да чета книгата Деяния като поредица от велики 

чудеса. Сега гледам на нея като на серия от яростни противопоставяния от страна на 

светската система, потопени в и подхранвани със свръхестествена сила. В резултат 
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 2 Тимотей 3:12 
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цялото тройно въже на светската система оправя смъртно предизвикателство срещу 

надеждата на Църквата за завземане и управление на народите. 

Бъдете сигурни – конфликтът между политиката, основана на хуманизма и 

политиката, основана на християнството, едва сега започва. Той ще ескалира и ще 

стане битка за свободата на всички народи. Врагът е поставил народите на Божията 

земя в своите тъмници на смърт и заблуда и освободителите се подреждат в боен строй! 

Преоткривайки битката на ранната Църква с цялата светска система, тази армия от 

освободители ще преоткрие пълната мощ на ранната Църква. Когато Църквата се 

противопостави на светската система с пълното благовестие на Божието царство, 

пълната мощ на благовестието ще действа в съвременната Църква така, както е 

действала в книгата Деяния на апостолите. 

 

 

Радост е за праведния да върши правосъдие, а измъчване е за ония, които вършат 

беззаконие.  

(Притчи 21:15) 

 

 

Г Л А В А   Ч Е Т В Ъ Р Т А – Лъжливото разделяне на 

Църквата и държавата 
 

ай-висшата форма на заблуждението е да накараш врага си да се 

самоунищожи с идеите, които си поставил в ума му толкова умело, че 

той да повярва, че те са негови собствени. Съвременният дебат за т.нар. 

“разделяне на Църквата и държавата” е може би най-опасният пример за такова 

заблуждение. Това е аргумент, формиран от светската политическа система, погрешно 

подкрепен от светските религиозни философи и, разбира се, поддържан от невидимите 

духове на Сатана. Той е предназначен да прави едно нещо: да затвори в гета 

християните, държейки ги настрана от истинските проблеми на обучението на 

народите. Църквата може да остави без бой светската система да контролира 

човечеството само ако иска да предаде Ръководителя си и да осъди на земно робство 

онези, за чиято свобода умря Той. 

 

Дуализмът отслабва християните и затваря в тъмница народите 
Ние разгледахме две основни категории на светската религиозна система в 

предишната глава. Едната категория твърди, че предназначението на човека произлиза 

от социалното преустройство (хуманизъм, марксизъм и т.н.). Другата твърди, че, тъй 

като Бог е дух или форма на висше съзнание, Той не се занимава с материята или със 

земните политически проблеми. 

Именно второто лъжливо религиозна схващане е това, което най-сериозно е 

заблудило много обичащи Бога християни. Този лъжлив възглед заявява, че Бог не се 

занимава с проблемите на реалния свят в икономиката и политиката. Това всъщност е 

източно мистично схващане и въобще не е християнска идея. За нещастие, за 

последните сто и петдесет години тази източна мистична ерес е навлязла в голяма част 

от евангелското мислене. Когато Църквата изпадне в лъжеучение, което я отдалечава от 

човешките проблеми в реалния свят, народите биват затворени в тъмница. 

Н 
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Много християни изглежда мислят, че Бог иска само души; че Той малко се 

интересува от телата, в които тези души живеят. Заблудителят е убедил Църквата да се 

впусне в старата религиозна ерес на “дуализма” – гностична ерес, отхвърлена от 

бащите на ранната Църква през четвърти и пети век. 

Гностическият дуализъм учи, че светът и цялата материя са безполезни, ако не и 

зли и/или илюзорни. “Бог иска духове,” казва той, не тела и не работата, която земните 

тела могат да свършат, за да доведат Божието царство на земята. Политиката се счита 

за “светска” от християнина, тъй като се занимава със земни дела. Единствената ценна 

работа за християнския дуалист е приготвянето на човешките духове за небето. Нашите 

възлюбени братя, които пренебрегват Божията работа на земята, са били измамени да 

изоставят своето задължение към Бога да управляват земята. Ако материята беше зла 

или безполезна, Исус никога не би се въплътил в човешко тяло. Той би спасил човека 

във вид на дух. 

 

Религията не е просто личен проблем 
Тази лъжлива източна философия на дуализма е в основата на погрешното 

схващане за разделянето на “Църквата и държавата,” защото тя дава сила на аргумента, 

че религията е личен духовен въпрос, който трябва да бъде отделен от делата на 

управлението в реалния свят. Ако мислите като християнски дуалист, вие всъщност не 

се интересувате колко праведен или неправеден е човешкия обществен ред. Дуалистът 

се страхува, че злият свят на политиката ще изврати религиозната чистота на нашия 

дух. Да държи Църквата далеч от държавните дела е за него очевидно религиозно 

задължение, а не заблудителна мрежа, изплетена, за да впримчи народите на Христос. 

Дуалистът не е способен да осъзнае защо Христос иска да придобие политическата 

власт на земята. Следният стих не означава нищо за него в света тук и сега: 
 

Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия 

Христос; и Той ще царува до вечни векове. (Откровение 11:15). 
 

Отделяне на факта от измислицата 
Нека да изследваме някои от ефектите на Църковния дуализъм в съвременната 

политическа мисъл. 

“Конституцията на Съединените Щати гарантира разделянето на Църквата и 

държавата. Всеки знае това,” казва Лъжецът. “Мъдрите Бащи-Основатели са искали да 

са сигурни, че са създали свободно общество, в което ничии религиозни убеждения 

няма да бъдат налагани на никого. За да направи това, Конституцията е била написана, 

за да осигури свобода на всички религии да действат сами за себе си и гарантира, че на 

никоя религия няма да бъде позволено да влияе или да контролира политическия свят 

или държавното управление.” Това твърди нашият “разумен” враг. 

Тези, които са затворили в тъмница народите, ни казват, че религията трябва да 

бъде настрана от обществените дебати, тъй като мястото на религията е само в 

Църквата, където нейната свобода е надлежно гарантирана. Това дуалистично учение за 

“разделянето на Църквата и държавата” е написано и в съветската конституция, и в 

мексиканската, и конституциите на повечето дълбоко светски народи. 

Колкото повече народите слушат това схващане да се държи религията извън 

училищата и политиката на един народ, толкова повече обществото се разпада, 

анархията царува, стават повече убийства и изнасилвания и самоубийства. 
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Мислите ли, че изразът “разделяне на Църквата и държавата” се намира в 

Конституцията на Съединените Щати? Ако отговорите “да,” грешите 100%! 

Конституцията никъде не използва израза “разделяне на Църквата и държавата.” 

Първата поправка на Конституцията просто казва, че Конгресът не може да прави 

закон, установяващ национална религия и не може да забранява религия. 

 

Плод на въображението 
Не бихте могли да намерите “разделянето на Църквата и държавата” и в нито 

една от щатските конституции през 1789. Всички щати са били открито християнски 

(освен Роуд Айлънд) и повечето от тях са имали финансирани от държавата църкви. 

Всъщност, не бихте могли да намерите този израз никъде в света през 1789, 

освен в писанията на група радикални френски философи. През 1794 последователите 

на тези френски философи са рязали човешки глави, особено свещенически глави, с 

десетки хиляди във Франция, в името на “свободата.” Америка е била запозната с този 

израз от Томас Джеферсън, таен унитарианист, който е имал в бюрото си своя версия 

на Библията, в която са били премахнати всички свръхестествени пасажи. Не е била 

много голяма Библия. 

Джеферсън е използвал въпросния израз в писмо, писано към група баптистки 

пастори в Денбъри, Кънектикът, през 1802. Целта на писмото е била да увери тези 

баптистки пастори, че доста неортодоксалният възглед за християнството на 

Джеферсън няма да бъде наложен на Църквата в Съединените Щати по време на 

неговото президентство. 

Президентът Джеферсън ги е уверил, че има разделителна стена, която 

предполагаемо защитава Църквата от всяка неправилна намеса от държавата. Иронията 

е, че изразът въобще не е бил използван в смисъл, че държавата трябва да бъде 

защитавана от Църквата! Джеферсън е гарантирал на Църквата полза от стената. 

Съвременните антихристиянски религиозни кръгове са обърнали идеята напълно 

с главата надолу, като са редефинирали израза. Този трик се нарича “исторически 

ревизионизъм.” Историческият ревизионизъм изопачава историята и я тълкува 

съобразно нечии цели. 

 

Бащите-основатели 
Вижте следните цитати от бащите-основатели, които са писали, влияели и/или 

живяли чрез мъдростта на Конституцията и са управлявали нашата нация: 

Джордж Вашингтон 
Невъзможно е правилно да се управлява светът без Бога и Библията. 

Джон Адамс 
Нашата Конституция е направена само за морални и религиозни 

хора...толкова голяма е моята почит към Библията, че колкото по-рано 

започнат моите деца да четат, толкова по-уверена ще бъде моята 

надежда, че те ще докажат себе си като полезни граждани на своята 

страна и уважавани членове на обществото. 

Томас Джеферсън 
Библията е краеъгълният камък на свободата. . . . внимателното 

изучаване на свещената книга ще ни направи по-добри граждани, по-

добри бащи и по-добри съпрузи. 

Ендрю Джаксън 
Тази Книга (Библията) е канарата, на която се крепи нашата Република. 
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Бенджамин Франклин 
Нация от образовани хора, които са научени да знаят цената на 

правата, които Бог е дал, не може да попадне в робство. 

Уилям Пен 
Ако не сме управлявани от Бога, ще бъдем управлявани от тирани 

Юлисис С. Грант 
Дръжте се здраво за Библията като основна защита на вашите права; 

напишете постановленията й в сърцата си и ги практикувайте в 

живота си. На влиянието на тази Книга сме задължени за целия прогрес 

в нашата цивилизация и на нея трябва да гледаме като на наше 

ръководство в бъдещето. “Правдата издига народа, но грехът е укор за 

всеки народ.” 

Основателите на нацията са били достатъчно мъдри, за да не обръщат внимание 

на лъжите на дуализма относно политиката и връзката й с религията. Основателите на 

тази нация са били достатъчно мъдри, за да не установят нито държавна църква, нито 

да направят държавата нерелигиозна в своята ценностна база. Дори историческите 

документи на Върховния Съд подкрепят този възглед. 

Върховният Съд определя през 1799, че “според нашата форма на управление 

християнската религия е установената религия.” През 1892 Върховният Съд на 

Съединените Щати в делото Църква на Светата Троица срещу Съединените щати е 

изследвал стотици щатски конституции, съдебни дела и други исторически документи 

и достига до следното заключение: 
 

Има един универсален език, с който те всички са пропити, имащ едно 

точно определено значение: те потвърждават и препотвърждават, че 

тази нация е религиозна нация. Това не са индивидуални заявления или 

декларации на отделни индивиди: това са официални заявления: те 

говорят езика на целия народ…Тези и много други неща, които могат да 

се забележат, добавят огромен обем от неофициални декларации към 

масата от официални заявления, че тази нация е християнска нация 

(Supreme Court Case: v. The Holy Trinity, Cited: Feb 29, 1892). 
 

Може ли стената да смачка Църквата? 
Баптистите, на които Джеферсън е писал, са се страхували от държавно 

установени църкви и от политическите преследвания, съпътстващи държавно 

установените църкви. Те са негодували, че трябва да плащат данъци, за да поддържат 

конкурентни църкви. Те са се страхували от конкурентни църкви, не от конкурентни 

религии. Те не са живеели в мюсюлманско общество. Те са живеели в християнска 

Америка. Джеферсън е обещал на църквите, че стената ще ги закриля от всяко 

нашествие на държавата. 

Днес, обаче, стената не изпълнява предназначението на Джеферсън за нея. 

Например, градските власти облагат с данъци църковната собственост, за да поддържат 

системата на държавните училища. Тъй като системата на държавните училища 

определя ценностите на нашата нация, тя е станала държавна църква, поддържана с 

парите на данъкоплатците и защитавана от Американския Съюз за Граждански 

Свободи (American Civil Liberties Union, ACLU). 

Вече над 100 години светските хуманисти продават на християните лъжата, че 

държавата трябва да бъде защитавана от християнството. Сега държавата е огромна и, 
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вземайки като данък четири-пет пъти повече от Божия десятък от 10%, е стегнала 

мускулите си и започва открита война срещу Църквата. 

 

Пренаписване на историята и редефиниране на понятията 
Светската система е изразходвала милиарди от нашите долари чрез държавното 

образование, за да ни наложи своя възглед за действителността, дори и чрез 

пренаписване на историята и редефиниране на понятията. Тя изразходва още милиарди 

подкрепяйки тези възгледи чрез книги, филми, списания и телевизионни програми. Тя 

се е посветила да завземе всички медии, докато християните се задоволяват да живеят в 

сянката на обществото. 

Ако имате дете в държавно училище, поискайте неговия учебник по 

американска история. Вижте какво пише там за религиозната история на 

християнството в Америка. Търсете усилено. Няма да намерите нищо, а абсолютно 

няма съмнение, че християнството е било единствената доминираща обществена сила в 

историята на тази нация до началото на 20-ти век. 

Основните религиозни движения, които са повлияли на светската история, дори 

не са споменати! Народите са затворени в тъмница чрез фалшивите понятия и 

фалшивата история, подавани им като дневен порцион.
76

 Например, голямото 

съживление от 1835-45 е направило повече за започването на Гражданската Война за 

равенството на негрите, от коя да е друга обществена сила. Аболиционистите 

произлизат пряко от това съживление в североизточните щати. Християните са тези, 

които са настоявали за премахването на робството и са прекъснали отношенията си с 

други християни, които са отказвали да отхвърлят робството. Никой уважаващ себе си 

американски историк не може да отрече с интелектуална почтеност влиянието на това 

съживление върху Гражданската Война. Но напразно ще търсите анализ на това 

съживление в учебниците в държавните училища. 

Казват ни, че “да се говори за религия в държавен учебник би било нарушение 

на разделянето на Църквата и държавата.” Дали няма Пилигримите да са следващите, 

които ще изчезнат от нашите учебници по история? Дали няма заблудените лакеи на 

Лъжеца, ACLU, да изобразят бащите основатели на Съединените Щати като тайни 

хомосексуалисти, които, всъщност, са мразели Библията и са напуснали Европа, за да 

избягат от всяка форма на религия? 

 

Религията не е просто личен въпрос 
За последните сто години Църквата е “сключила сделка” със западното 

общество, която никога не се е появила на хартия и дори не е била открито 

дискутирана. Всъщност, тогава тя не е била разбирана, нито пък е ясно разбрана днес. 

Сделката е следната: Християните ще стоят настрана от политическия свят на 

управлението и установяването на законите за обществото, а в замяна държавата ще 

позволи на Църквата да евангелизира свободно относно бъдещото състояние на 

човешките души. 

Голяма част от Църквата постепенно се е оттеглила от политическо участие, 

защото се е чувствала виновна за много зле свършената работа. До времето на 

Реформацията през 16-ти век Църквата изцяло е участвала в управлението на 

обществото и е била често виновна за корупция и тирания. Ролята на Църквата в 

политическия свят е била небалансирана и се е изродила в плътски и нечестиви силови 
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похвати. Дори невярващите са били отвратени. Вместо да произвежда граждани на 

Царството, които да доведат Божието име и баланс в световния институционален ред, 

тя е произвела много църковни ръководители, които са искали Църквата да държи меча 

и да контролира всяка мисъл. 

Идеите на Мартин Лутер са ставали все по-широко възприети и Църквата 

постепенно се е изтеглила от политическия свят. Станало е плътско за християните да 

се намесват в политическия процес. “Политиката е мръсна работа,” е станало 

твърдението на Църквата. Казано ни е да се придържаме към работата на спасяване на 

души. Светските политици и дявола са харесали тази “сделка.” Тя им е развързала 

ръцете да завземат Божията земя, без съпротива от Божията първа линия на отбраната, 

Църквата. 

Постепенно дуалистичното мислене е станало неписаното правило на западното 

общество: невярващите управляват света, а християните уреждат личната съвест и 

задгробния живот на своите последователи. 

Но Исус никога не се е оттеглял от реалния живот и предизвиква и нас да не го 

правим. Не можете да “идете по целия свят,” за да го доведете в покорство пред 

Христа, ако сте потопени в тесногръдата загриженост за своята собствена душа. 

 

Никога вече 
Трябва да възприемем бойния вик на евреите: “Никога вече!” За евреите този 

вик означава, че те никога вече няма да позволят клане като това, което е станало в 

нацистка Германия. “Никога вече” носи със себе си уверението, че няма да бъде 

позволено без битка никой живот да бъде отнет. Ние също трябва да потвърдим, че не 

можем повече да стоим настрана от бойното поле за Божията земя и Неговите народи. 

Никога вече няма да си играем религиозни игрички извън политическата арена, докато 

невярващите вършат важната работа да управляват Божията земя. Никога вече няма да 

позволим без бой народите на земята да пропаднат в бездната на човешката деградация 

и масовите убийства. 

 

Сделката е дискриминация срещу консервативните християни 
Лицемерието на светската система е вбесяващо. Те не само осъждат 

консервативните християни на затвор в частното гето между ушите им, но и са 

невероятно двулични. Хуманистичните политици не смятат, че е неправилно, когато 

пастори с леви убеждения демонстрират в подкрепа на антиамерикански каузи. Това се 

счита за “християнски дълг.” Но когато повече евангелски елементи в Църквата 

заговорят, същите тези либерални сили крещят с дива злоба. 

Преподобният Джеси Джексън може да се кандидатира за президент и нито дума 

не се чу за правилността на това решение, но когато Джери Фолуел или Пат Робъртсън 

се осмелят да кажат нещо, което либералите не харесват, ще си помислиш, че едва ли 

не са потъпкали националния флаг! Каквито и да са нашите проблеми, имаме точно 

същите права на политическата арена както братя Беригън, епископ Туту или Джеси 

Джексън. 

В редефинирането на понятието “разделяне на Църквата и държавата” 

либералите временно печелят някаква опора, но в дълъг период те само създават много 

по-войнствен вид консервативни християнски активисти. Следната диаграма трябва да 

ни помогне да разберем “сделката” по-ясно: 
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Философията на сделката 

 

"Религията" 
или за какво трябва да се грижи 

църквата  

1. Небето 

2. Бъдещето 

3. Човешките души 

4. Духовните ценности 

5. Неделя сутрин от 10 до 12 

часа 

6. Личния морал 

7. Теологията 

8. Личната съвест 

Стената 

 

Какво принадлежи  
на светската система 

 

1. Земята 

2. Настоящето 

3. Човешките умове, тела и 

време 

4. Реалния живот 

5. Всичко освен неделя 

сутрин 

6. Общественото право и 

политиката 

7. Философията, 

икономиката, науката, 

бизнеса и всичко друго 

8. Контролът над Божиите 

народи 

 
Сделката 

 

"Духовното" 

Индивидът 

Семейството 

Църквата 
 

Реалният свят 

Търговията 

Държавното управление 

 
 

Добре дошли на “Сделката.” Такава сделка – светската система получава 

съкровището, а Църквата получава нищо! “Разделителната стена” е предназначена да 

унищожи Църквата, като отнема нейната възможност да формира или да отправя 

предизвикателство към паричните, законови и властови структури, които управляват 

всички неща. 

 

Лъжата: Християнската активност ще унищожи мира и ще издигне в култ 

тесногръдието 
В едно все повече безбожно общество толерантността става върховна 

добродетел, а твърдите религиозни убеждения стават върховен грях. Престъпник става 

всеки, чиито стандарти са Божиите стандарти. “Добър гражданин” става всеки, който 

възприема морала на най-малкия общ делител. Добродетелите умират под 

всетолериращата ръка на светската система. 

Нашите противници твърдят, че активното християнство в обществения сектор 

ще доведе до огромни обществени смутове и бунтове. Не беше Църквата тази, която 

започна Първата и Втората световни войни, Корейската и Виетнамската войни. 

Започнаха ги “просветените” нерелигиозни нации. Атаките, свързани с отговорността 

на Църквата за масови убийства и разлагане на обществото обикновено са невероятно 

едностранчиви и небалансирани. Нерелигиозните хора са причинили многобройно 



Да спечелим битката за умовете на хората 

 

38 

 

повече смърт и разрушения, отколкото и най-заблудените християни – дори по време 

на Инквизицията! Мръсните ризи на Църквата едва ли могат да се забележат на фона на 

повече от 150 милиона убийства, които “разумното и нерелигиозно общество” ни е 

донесло през двадесети век. Християните са избили хиляди, но трябва да си светски 

хуманист, за да избиеш милиони. 

 

Религията и разделението  
Но пазителите на светската система протестират: “Религията в политиката ще 

раздели страната и ще доведе до разрушаване на демократическия процес.” Да не би да 

имат предвид разделения като тези, които те вече са ни донесли – разделения като труд 

и мениджмънт, война и мир, черни и бели, стари и млади, мъже и жени и десетки други 

фундаментални разделения, донесени на света от онези, които изцяло отхвърлят 

християнството? Хуманистите лъжат относно историята, надминавайки всяко 

въображение. “Загрижеността” на хуманизма относно “религията, разрушаваща 

обществото,” е също толкова зла, колкото е и неговият неизговорим архив от човешко 

страдание. 

Светският хуманизъм иска власт и християните представляват заплаха за 

неговите грозни намерения. Светският хуманизъм обезчовечава хората до обекти, 

независимо дали са жертви на аборти, порнографска експлоатация или гладна смърт за 

онези, които са “врагове на нерелигиозната държава” (като в Русия, Югоизточна Азия и 

Етиопия). Това, което хуманизмът най-много мрази в събуждането на Църквата, е, че тя 

ще събори маската на неговата античовешка експлоатация и ще премахне крака му от 

шията на народите. 

Аз съм бил зад Желязната Завеса и съм видял на място как изглежда едно 

нерелигиозно общество в своя стремеж за разделяне на Църквата и държавата. Една 

единствена дума описва тъжните очи на неговите граждани и техните безцветни дрехи 

и сгради. Тази дума е ОТЧАЯНИЕ. А сега американските хуманисти искат да донесат в 

Америка “благословенията” на едно напълно светско общество. 

Дали търговската реклама на светското общество идва от декадентския Запад, с 

неговото сладко настояване, че индивидът е център на вселената и че всички проблеми 

се решават с повече пари и време прекарано в себереализация и концентрация, или от 

Съветите с тяхното “убий индивидуалиста, за да могат всички индивиди да са истински 

свободни,” в логиката на хуманизма има фатален проблем. Освободителите предлагат 

трети избор: Божието Царство. 

Християнството е най-големият враг на хуманизма и фактът, че хуманистите 

осъзнават тази реалност е единственото доказателство, което аз имам, че те въобще 

могат да мислят! В тяхното безумно желание да отделят духовния от реалния свят те 

биха осъдили всички нас на общество на неморално варварство. Тяхната “разделителна 

стена” между Църквата и държавата е всъщност не стена, а ковчег. Но освободителите 

ще срутят тази стена. Нашата любов към народите ни кара да го направим. 

 

 

Кой ще стане за мене против злодейците? Кой ще стане с мене против ония, които 

вършат беззаконие?  

(Псалм 94:16) 
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Г Л А В А   П Е Т А – Винаги някой налага морала чрез закон 
 

акеите на Сатана повтарят непрекъснато лъжата, че никой (най-малко 

Църквата) не трябва “да налага морал със закон” на никого. Те казват, че 

не е работа на Църквата да казва на когото и да било как да живее или на 

каква етична система да се подчинява. Възприемането на тази лъжа спира движението 

на християнския активизъм и издига в култ нечестието и несправедливостта като 

постоянни вериги на народите. 

 

Дори светските активисти налагат морал със закон 
Всички закони казват на хората какво да правят и какво да не правят. “Трябва” и 

“не трябва” са етични съображения. А етичните съображения са в основата на всеки 

аспект от живота на човека. Етичната рамка, в която човек живее, е неговата религия. 

Законите узаконяват морала религиозно. Общественият закон въплътява религията на 

един народ. 

Законите казват на хората как ще им бъде позволено да живеят в обществото (и 

твърде често и в личния живот). Законите казват на обществото кое е добро и кое е 

лошо. Това е неизбежно религиозна функция. 

Всички общества имат закони и, за да могат да постигнат мир и преуспяване на 

всички хора, тези закони трябва да са основани на истина, която не се променя. 

Общество, което пренебрегва Христовите закони и се противопоставя на Неговите 

заповеди, реже своето гърло и гарантира своето самоунищожение. Законите извън 

Христос са организирана смърт. 

Едно от най-добрите обяснения на това принадлежи на забележителния теолог Р. 

Дж. Ръшдуни: 

 

Всеки законов ред е религиозно устройство; важният въпрос тук е, на 

чия религия? Може да има разделяне на Църквата и държавата, но не е 

възможно разделяне на религията и държавата. Всеки законов ред е 

просто действуващ морален ред. Законът казва, че определени неща са 

забранени и установява наказания за нарушенията и процедури за 

налагане, съд и обжалване. Всеки закон е основан върху схващане за 

морален ред. Основата на този закон в Съединените Щати исторически 

е била, доскоро, общият християнски закон.
77

 

 

Нехристияните искат ние да сме извън политическата арена, защото искат да 

живеят беззаконно (извън Божиите закони). Това означава, че те искат да правят свои 

собствени закони, като че ли са Бог. Точно това е, което нашият небесен Баща не иска 

хората да правят. Той иска от вас и мен да установим само онези закони, които ще 

доведат ред и справедливост на иначе обезумелия свят. 

Икономистът и социологът Гари Норт изявява този проблем брилянтно: 
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Въпросът никога не е “със закон или без закон”; въпросът винаги е “чий 

закон.”
78

 

 

Бог установява монопола на държавното управление, за да потиска 

злосторниците.
79

 Тъй като то е монопол като Църквата, магистратът (налагащият 

закона) действа като Божий служител.
80

 Той действа пряко под Бога като назначен 

служител, който носи законно делегирана власт. Ако наруши Божия закон, неговата 

власт в крайна сметка се отнема от него и се дава на друг, точно както Божието царство 

беше отнето от юдеите и се даде на езичниците.
81

 Единствената възможна основа за 

поддържане на дългосрочна политическа власт е да се установява със закон Божият 

морал, а не моралът на някой друг бог. 

 

Секуларистите установяват със закон своя собствен морал 
Който установява гражданските закони, управлява народа и именно поради това 

Христос каза на християните във Великото Поръчение те да са тези, които ги 

установяват. Ако казвам това толкова много пъти, то е защото трябва да 

противодействам на 10,000 пъти, когато вероятно сте чували, че Великото Поръчение 

се занимава само с евангелизиране, а не с християнска политика или закон. 

Противниците на християнството ни питат скептично, “Как може да 

установявате морал със закон?” Това, което в действителност казват, е, че искат да 

живеят под техния фалшив морал, а не под нашия. Нашият зависи от Бога, който съди 

всички хора за през вечността. Секуларистите не искат да им се припомня за крайния 

съд или за вечното им състояние без спасение. Те са се наслаждавали да налагат със 

закон тяхната собствена имитация на морал през последните четиридесет години и сега 

не искат да напуснат. Нека да видим някои примери на тяхното безумие. 

 

Грехът по взаимно съгласие между пълнолетни осакатява и убива 
Съвременните светски хуманисти вярват, че човекът създава свои собствени 

закони на живота, независим от външно влияние. Те са създали политически ред, 

основан върху огромната лъжа, която ни казва, че ние действаме независимо един от 

друг, че грехът на един индивид няма въздействие върху никой друг – доколкото се 

извършва от това повсеместно несъществуващо нещо, “съгласният пълнолетен.” Не са 

поддавайте на тази лъжа! Няма такова нещо като независим грях! Всеки грях, 

“обществен” или “личен,” засяга всички хора. 

Държавата не е всемогъща и всевиждаща. Но Бог вижда и Той съди. Идеята, че 

някои грехове са лични, е лъжа. Държавата съди само общественото зло, или 

общественото зло, което може да се докаже от доказателства в обществото, но никой 

грях не е личен в основата си. 

 

Личният грях засяга всички нас 
Схващането личен/обществен е друг начин на поглед върху политиката. Казано 

просто, схващането лично/обществено в политическия ред казва това: Няма действие, 

което мога да извърша в личния си живот, което да не въздейства върху всички други 
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членове на моето общество. Старозаветният разказ за Ахан при Гай
82

 е класическият 

пример за този принцип. Личният грях на един човек унищожи собственото му 

семейство и доведе поражение върху целия Израел. 

Управлението на обществото – което е политиката – може да действа успешно 

само от гледната точка, че обществото е разширено човешко семейство. Това, което 

един човек върши в тайно, има въздействие върху всеки друг “семеен” член на 

обществото. СПИН е шокиращ и смъртоносен пример за този принцип. Като щрауси 

със заровени в пясъка глави хуманистите отхвърлят както семейството като основата на 

политическите решения, така и връзката между личния и обществения грях. 

Последователите на онези, които са затворили в тъмница народите, 

действително се разяряват, когато освободителите казват, че библейските закони и 

принципи превъзхождат значително техните нечестиви закони: 
 

Защо се разяряват народите, и племената намислят суета? Опълчват се 

земните царе, и управниците се наговарят заедно, против Господа и 

против Неговия Помазаник: Нека разкъсаме връзките им, и нека 

отхвърлим от себе си въжетата им (Псалм 2:1-3). 
 

Законът е нашият компас за благочестив живот и когато законът се изврати, това 

води само до бедност, болести и загуба на човешката свобода. 

 

Човекът не може да намери свобода в своите собствени закони 
Не можете да разрушите Божиите закони; те ви разрушават. Човекът усилено се 

е опитвал сериозно да разруши “суеверните религиозни” закони през последните 

няколко века. Наистина, някои неправилно приложени закони са били парализиращи и 

разрушителни, като със своите плодове са издавали, че техният произход са човешките 

“религиозни” закони,
83

 а не Божиите закони за живота. Съвременният човек открива, 

че колкото повече се отдалечава от библейските принципи, толкова повече се оказва в 

капан и в робство. Човекът е изоставил Божиите закони в търсене на свобода, която 

никога не ще намери в своите собствени закони. 

 

Сексуалната свобода е лъжа 
Светската система все повече отхвърля моногамията, ограничаването на 

сексуалното общуване до женени личности от различни полове. Така наречената 

“просветена” човешка свобода зачита съсредоточените около човека закони, които 

казват, че “всичко е позволено” в областта на сексуалния живот. Заблудителят казва, че 

библейският закон е сексуално репресивен и е основан само на необосновани човешки 

страхове. Това също е смъртоносна лъжа. 

Сексуалните болести са широко разпространени. Дори нехристиянските 

медицински експерти смятат, че сексуално активните хора извършват “самоубийство 

чрез секс” в съвременното замърсено от болести общество. В Съединените Щати има 

22 милиона случая на неизлечим херпес II, епидемия от хламидия, която се 

разпространява с безпрецедентна скорост, нови форми на сифилис и гонорея, които са 

неуязвими при лечение с медикаменти и засега изглеждат неизлечими. 
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Случаите на бременност в тинейджърска възраст рязко се увеличиха. Петдесет и 

пет процента от чернокожите деца са извънбрачни. Милиони деца са измрели през 

последното десетилетие от тинейджърски аборти. 

Ефектът от “свободния секс” върху брака? 50% ниво на разводите! (Не всички са 

предизвикани непосредствено от сексуална изневяра, но всички са повлияни от нея.) 

Порнографията, сексуалното насилие и изнасилванията са повсеместни. 

Приходите от порнографията в Съединените Щати през 1985 са около 8 милиарда 

долара. Детското порно? Приходи за 1984: 500 милиона долара. Какво да кажем за 

около 30,000 изчезнали деца годишно в САЩ? Увеличаването на изнасилванията? 

Опитайте да откриете поне един ден, през който не се съобщава за тях в местния 

вестник. А едва ли се съобщава и за половината от всички изнасилвания! 

Нека да видим следната отвратителна действителност, завещана ни от “морала” 

на секуларистите. 

 

За справедливостта в Америка 
 

Изследване на повече от 300,000 случая, проведено през април тази 

година от Статистиката на Федералното бюро за правораздаване, 

показва, че повече от половината от осъдените убийци, освободени от 

щатски затвори през 1983, са прекарали по-малко от седем години зад 

решетките. Половината от изнасилвачите са прекарали по-малко от 

четири години в затвора. Средното време, прекарано в щатски затвори 

от всички престъпници, е било 19 месеца. Средният срок за доживотни 

затворници е бил осем години и седем месеца. И само 18 процента от 

осъдените на доживотен затвор са прекарали в затвора три години 

преди да бъдат освободени.
84

 

 

За живота на нашите тинейджъри 
 

На всеки 31 секунди едно момиче в тинейджърска възраст забременява. 

На всеки две минути едно момиче в тинейджърска възраст ражда. 

На всеки 78 секунди по един подрастващ прави опит за самоубийство. 

По един на всеки 90 минути успява. 

На всеки 20 минути по един подрастващ бива убит в пътно 

произшествие. 

Почти половината от всички ученици в горните класове на средното 

училище са използвали наркотици поне веднъж и почти 90% процента са 

поемали алкохол – някои ежедневно.
85

 

 

За мита, че изнасилванията и порнографията не са свързани 
Страните, които са премахнали законите срещу порнографията, показват 

забележителен ръст на изнасилванията, според изследване, направено в периода 1964 

до 1974. В Австралия увеличението е 160%, в САЩ е 139%, в Нова Зеландия е 107% и в 

Англия е 94 %. За сравнение, страна като Сингапур, която продължава да ограничава 
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порнографията, показва само 69% увеличение, а Япония, където порнографията е 

забранена, в действителност регистрира 49% спад в изнасилванията през същия 

период.
86

 

Не са ли ни достатъчно светските хуманисти, проповядващи хомосексуална 

свобода между “съгласни пълнолетни”? Последствията от хомосексуалния разврат са 

неизлечима епидемия от СПИН, която убива всяка своя жертва. Тя заплашва всеки 

един развратен индивид (и дори всеки моногамен партньор на развратен индивид) – и 

кой знае какви други вирусни щамове биха могли да се развият, които биха подложили 

на риск всяко човешко същество на земята – дори християните! 

Обсъждайки последствията от СПИН е малко като да се опитваме да се 

подготвим за термоядрена война. Най-добрата книга за СПИН е The AIDS Coverup, 

Gene Antonio, Ignatious Press, 1986. Дръжте се да не паднете, когато я четете. Помислете 

върху някои от нещата, които ни очакват заради “правата на хомосексуалистите” и 

закона за “съгласните пълнолетни”: 

1. Световните здравни ръководители понастоящем говорят за около 100 милиона 

жертви на СПИН по целия свят.
87

 

2. След четири години болниците на Ню Йорк Сити ще бъдат запълнени, 

обслужвайки само болни от СПИН.
88

 

3. Десет милиона американци вероятно ще умрат от СПИН до 2000, а грижата за 

тях ще струва 1.5 трилиона долара.
89

 

Няма да отивам по-нататък и да обсъждам възможните инфекции от комари или 

кръвопреливане или други кошмари. Много скоро ще четете за тях на първите 

страници на ежедневната преса. 

“Освобождавайки” човека от библейските морални принципи секуларистите 

само осъждат човечеството на смърт. Земята може да бъде контролирана от една от 

двете законови системи: Божията или човешката. Коя бихте предпочели? Спомням си 

избора, който Мойсей постави пред Израел, когато ги попита коя законова основа искат 

да следват, тяхната собствена или Божията: 
 

Ето днес положих пред тебе живота и доброто, смъртта и злото, като 

ти заповядвам днес да обичаш Господа твоя Бог, да ходиш в Неговите 

пътища и да пазиш заповедите Му, повеленията Му и съдбите Му, за да 

живееш и да се умножаваш, и да те благославя Господ твоят Бог в 

земята, в която влизаш, за да я завладееш. Но ако се отвърне сърцето ти 

та не слушаш, но се заблудиш та се кланяш на други богове та им 

служиш, аз ви заявявам днес, че непременно ще загинете; няма да се 

продължат дните ви на земята, към която преминавате през Йордан, за 

да влезете и да я притежавате. Днес викам небето и земята за 

свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, 

благословението и проклетията; за това, изберете живота, за да 

живееш, ти, и потомството ти; (Второзаконие 30:15-19). 
 

Следната диаграма ще послужи да изясним още повече нашата позиция: 
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Коя законова база ще покрие земята? 

 

 
БОЖИЯТ ПРЕСТОЛ ПРЕСТОЛЪТ НА СОБСТВЕНИЯ 

ИНТЕРЕС  

Източник: БОГ САТАНА 
 

Администратор на 

закона: 
ЦЪРКВАТА СВЕТСКИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ 

 

Принципи на 

закона: 
БОЖИЕТО ЦАРСТВО МЪДРОСТТА НА СВЕТСКАТА 

СИСТЕМА  

 
а. Интересите на Христос а. Собствения интерес 

 

 
б. Откровението като върховно б. Разумът като върховен 

 
Въздействието на 

закона: 
Ред, свобода, живот, просперитет Организиран хаос, дълг, 

извращения, смърт  

Етика на закона: Зачитане и служение към по-

слабите 
Сила и оцеляване на по-

пригодените  

 

 Матей 6:10 
 Матей 28:18-20 
 Исая 42:4 
 Псалм 89:14 

 

 

Двете законови системи воюват за управлението над народите. Марксистите 

знаят това, шиитските мюсюлмани знаят това и повечето хора в света знаят това, освен, 

за нещастие, наивните християни. Твърде често ние сме последните, които се 

осъзнават. 

Човешките закони се въртят около човешката логика. Те изпълняват писанието: 

“Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт.” (Притчи 

14:12). 

 

Библейският закон не е религиозна тирания 
Твърде дълго християните не се противопоставят на светската лъжа, че 

налагането на библейския закон ще произведе религиозна тирания. Всеки път, когато 

двама или повече човека се опитат да общуват, трябва да се приеме някаква система от 

правила за мирно взаимодействие и съвместно съществуване. Осъзнайте го: всяко 

общество ще живее чрез някакъв закон. Библейският закон не само не е по-тираничен 

от коя да е законова система, той всъщност е единствената законова система, която 

запазва достойнството на индивида и моралното единство на обществото. Египет или 

Божият закон беше тиранин над Израел? Асирия или Божият закон беше тиранин над 

Израел? Вавилон или Божият закон беше тиранин над Израел? Старозаветната история 

демонстрира отново и отново как израилтяните попадаха под робство всеки път, когато 

се поставяха под човешкия закон, и бяха свободни само когато се покоряваха на Божия 

закон. 

 

Библейският закон означава нещо повече от Десетте Заповеди 
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Законът, обратно на това, което много християни мислят, е далеч по-обширен от 

Десетте Заповеди. Има над двеста юридически казуса в Писанието и около две трети от 

тях се занимават с това как Божият народ трябва да уреди своето общество 

политически и социално. Невъзможно е да се преувеличи важността на този въпрос. 

Политическите заповеди са най-многобройните в целия Стар Завет. 

Управлението на една нация не е просто нещо. Прочетете отново Левит и 

Второзаконие. Проследете как пророците (от Исая до Малахия) непрекъснато 

изобличаваха израилтяните за нарушаването на тези политически закони, с което 

общата несправедливост ставаше повсеместна в извратеното израилево общество. 

Псалмите и Притчите не могат да бъдат разбрани без да се разбират техните постоянни 

цитирания на политическия закон на Бога. 

Исус каза, че Той не дойде, за да отмени старозаветния закон.
90

 Освен че дойде 

за да умре за греховете ни, Той дойде да ни покаже какво представлява Божият закон, 

когато се живее на практика от човек, напълно предаден на Святия Дух. Божият закон е 

съвършен
91

 и проблемите, които човек среща, когато се опитва да живее според закона, 

са проблеми, причинени от грешната природа на човека, а не от някакъв въображаем 

недостатък на самия закон. Този закон, който се изпълнява в Христос, е основата, върху 

която Исус действаше. Той не се опита да го отмени; Той го направи плът в Своя 

живот.
92

 Библейските закони трябва да се тълкуват от Святия Дух, защото “Божието 

Царство е в Святия Дух.”
93

 

 

Църквата трябва да налага съд над народите 
Но какво да кажем за библейското предупреждение “не съди”? Християните 

постоянно се вслушват и дори възприемат това разрушаващо контекста неправилно 

тълкуване на думите на Исус в Матей 7:1, 2. Да го кажем направо: Библията никъде не 

забранява библейското управление, налагането на закона, морала и съда нито в 

християнската Църква, нито над народите. Светските хуманисти, опитвайки се да 

избягнат идещия Божий гняв, и християните, опитвайки се да избягнат възложените им 

от Бога отговорности, несъзнателно са се обединили в нечестив съюз, за да наложат 

тази измама. Ето какво в действителност казва този стих: 
 

Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквато съдба съдите, с 

такава ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери 

(Матей 7:1, 2).  
 

Този стих не забранява съденето, той предупреждава, че човек, който 

утвърждава дадена система на осъждение, е подвластен на тази система точно 

толкова, колкото и човека, когото иска да осъди. С други думи, стандартът, който 

използвате, за да съдите другите, ще бъде използван, за да съди вас. Това е 

предупреждение. Това не е предупреждение да не налагаме съд. Това е предупреждение 

да не налагате съд според друг закон освен Божия, иначе ще станете жертва на вашата 

собствена грешна система! Всъщност, Исус в действителност ни казва да налагаме 

осъждение в този неправилно цитиран стих от Писанието: 
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Първо извади гредата от твоето око, и тогава ще видиш ясно за да 

извадиш съчицата от братовото си око (стих 5). 
 

Очакват ли християните крайния съд, когато Бог ще премахне резултатите от 

греха? Те казват, че го очакват. Искат ли християните, семействата им и бизнесът им да 

бъдат защитени от злотворците? Казват, че искат. Искат ли християните съдиите да 

налагат праведен съд? Казват, че искат. Тогава защо не искат правителствата да следват 

библейския закон? Помислете за това, вярващи, ако не можем да опитаме да живеем 

под Божия закон сега, кое ни кара да смятаме, че ще ни е добре да живеем под него в 

бъдещия свят? 

 

Какво стана с благодатта и съчувствието? 
Ако приемем схващането, че християните трябва да налагат съд, каква роля 

играе във всичко това благодатният и прощаващ дух? Трябва ли християните да 

действат като “малки богове”? Не, хиляди пъти не! Християните по никакъв начин не 

са сами по себе си превъзхождащи нехристияните. Това, което ни прави различни, е 

начинът, по който Бог гледа на нас и личността на Святия Дух вътре в нас. Макар и 

християните да са освободени от върховните наказания за нарушаването на закона чрез 

Христовото изкупление,
94

 ние сме задължени да живеем на практика неговите 

принципи, както всички други. Християните не са превъзхождащи, те са простени и 

облечени в сила. Те все още могат да бъдат слаби, лицемери и нелюбящи и именно 

осъзнаването на нашата собствена слабост е това, което трябва да премахне всяко 

високомерие или осъдителен дух от нас. Ние не налагаме съд на никого! Само Словото 

налага. Трябва да налагаме Божието Слово на всички, каза Исус – особено върху себе 

си – но Словото налага съда. Има огромна разлика между това да издигнем Божието 

Слово като стандарт за съд и самите ние да имаме осъдителен дух. Християните нямат 

такова духовно право, защото само Бог е Съдия на всички хора. 

Кое налагаме: буквата на закона или духа на Божия закон? Какво ни казва 

Словото? “. . . буквата убива, а Духът дава живот” (2 Коринтяни 3:6) 

 

Съдът, както властта, трябва да бъде разделен 
Как са свързани петте области на управление на Божието Царство със съда и 

налагането на закона? Много просто. Принципът или духът е следният: Изтъкнатите 

личности в една област поучават уважение и покорство към библейската власт и 

стандарти в другите области. Кой налага съда? Законовата власт, назначена от 

Библията над всяка от петте области. Кой е това? Нека да хвърлим бърз поглед: 

Себевладение  Човешкият дух
95 

  
Семейно управление  Бащата

96 
  

Църковно управление  Апостоли, пророци, църковни ръководители
97 

  
Икономическо управление  Работодателите

98 
  

Държавно управление  Съдилищата
99 
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Разбира се, всяко едно тези пет ръководни лица има определени библейски 

предписания върху себе си относно това как да упражнява властта в своята област и 

наказания за злоупотреба с неговата съдебна власт. Но Библията не упълномощава 

държавната власт да се намесва в църковното управление или църковното управление 

да упражнява власт в семейството и т.н. Библейският съд се прилага правилно само в 

назначените от Библията области. Заплатите не се постановяват от църковните 

ръководители и бащите не могат пряко да налагат гражданските закони. Приложенията 

на този принцип са огромни. 

Кои конкретни старозаветни закони важат днес? Отново предписанията на 

Библията са ясни – откровението на Стария Завет трябва да се тълкува от Новия.
100

 

Макар че всички старозаветни закони имат принципна стойност, всички закони, 

занимаващи се с жертви и очистване са изпълнени в Христа
101

 и всички закони, 

отнасящи се за храната и съботата и възмездието, са конкретно променени в Новия 

Завет.
102

 Духът на закона в неговата пълнота е ръководство и сочи към Христос. Той 

едновременно изпълнява неговите наказания и освобождава неговите благословения 

към цялото вярващо човечество. Това е добрата вест на Благовестието; благословенията 

на закона са мои в Христа Исуса. 

 

Библейският закон довежда народите при Христос 
На Църквата й е заповядано да донесе пълното благовестие до народите, 

обяснявайки бъдещото осъждение, идващо върху онези, които отхвърлят коя да е част 

от благовестието, и обявявайки примирение, изкупление и възстановяване чрез 

преданост към Христос. 

Законът е за грешниците и трябва да бъде основа за съд в нашето гражданско 

общество. Когато четете следващите стихове, никакво обратно тълкуване не 

съответства на текста. 1 Тимотей 1:8-11 е единственото най-политическо изявление в 

Новия Завет по отношение на законовата база, която Бог изисква от всяко държавно 

управление: 
 

А ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно, като 

знае това, че законът не се налага за праведния, а за беззаконните и 

непокорните, за нечестивите и грешните, за неблагодарните и 

скверните, за убийците на бащи и убийците на майки, за човекоубийците, 

за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с роби, лъжците, 

кълнещите се в лъжа, и за всичко друго, що е противно на здравото 

учение, според славното благовестие на блажения Бог, което ми беше 

поверено (1 Тимотей 1:8-11).  
 

Библейският закон в политическата област довежда не само граждански ред, а и 

изобличение за неправедните.
103

 Именно Христовият закон, приложен принципно в 

обществото, ще доведе до най-великите съживления, които човекът е виждал. Законът е 

лостът на Святия Дух за събуждане на изобличени сърца.
104
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Правосъдието е било с нас от началото 
Бог е възнамерявал Адам да довежда осъждение срещу Сатана и неговото 

ангелско войнство, като отхвърли изкушението в градината. Адам е бил свободен да 

избере тази възможност. Човекът трябваше да съди ангелите. Всъщност, Бог все още 

възнамерява християните да наложат такова правосъдие. 
 

Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? А колко повече житейски работи? 

(1 Коринтяни 6:3). 
 

Християните биват обучавани да станат крайни съдии чрез Неговото Слово. 

Трябва да станем експерти в налагането на правосъдие според Божиите стандарти. В 

края на краищата, буквално в края на краищата, ние ще съдим ангелите! Граждани на 

царството, онези, които представлявате Господа, вие сте призвани да налагате съд в 

Божието име. 

Да съдим означава да налагаме критериите на Божието Слово върху дейността 

на човешките същества, започвайки с нас самите. Съдът трябва да се прилага във всяка 

област от живота, включително гражданския съд. Хората трябва да съдят себе си и 

своите институции чрез Божия закон, изразен в Божието Слово, критерия. 

Християните, които отказват да упражняват ролите си като политически съдии, живеят 

в непокорство към Бога и Неговото Слово. 

 

Божието правосъдие тук и сега 
Павел беше разстроен. Коринтската църква беше пълна с раздори. Те дори се 

съдеха един друг пред езическите римски съдилища. Те търсеха морално отсъждане от 

езически, безбожни съдии между християни, християни, които твърдят, че са под 

закона на Бога Създател, върховния Владетел на вселената, но въпреки това се 

унижаваха дотам, че да просят милост в съдилищата на римското право. 

Павел беше изумен: 
 

Когато някой от вас има нещо против другиго, смее ли да се съди пред 

неправедните, а не пред светиите? Или не знаете, че светиите ще съдят 

света? Ако, прочее, вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите 

ни най-малките работи? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? А колко 

повече житейски работи? (1 Коринтяни 6:1-3). 
 

Никой текст от Писанието, в Стария или Новия Завет, не предизвиква 

християните към политическа дейност и законодателство повече, отколкото тези 

стихове от апостол Павел. Павел удивено пита защо светиите от Коринт не знаят, че те 

трябва да бъдат източникът на законово тълкуване за Църквата и за онези, които се 

оставят на нейната милост. В резултат на Павловото увещание за установяване на 

християнски съдилища, Ранната Църква е направила именно това. Почтеността на 

християнския съд е станала толкова висока, че към четвърти и пети век сл.Хр. 

християнските съдилища дотолкова са превъзхождали римските граждански съдилища, 

че дори невярващите са се обръщали към тях! Всъщност, римските императори с едикт 

са започнали да искат от църковните ръководители, които са оглавявали тези 

съдилища, да обличат тогите, носени от съдиите в римските съдилища, в опит да 

спечелят отново вярата на римските граждани в тяхната собствена съдебна система. 
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Кога ще започнем да се покоряваме и да съдим? 
А какво става днес? Не са ли решенията на държавните съдилища “житейските 

неща,” за които Павел увещава вас и мен да съдим? Не е ли криминалното право – и 

това право наистина е криминално – което ощетява жертвата и подкрепя престъпника, 

“житейски неща”? Не е ли избиването на неродените и извращаването на нашите деца 

“житейски неща”? Не са ли съвременните икономически проблеми “житейски неща”? 

Кога Църквата ще се върне към покорството и ще започне да съди “житейските неща”? 

Кога Църквата ще се научи, че не можем да имаме справедливост за човека, докато не 

започнем да упражняваме Божия съд като представители на Бога? 

Христос е дал на Своите слуги дрехи на правдата, което означава праведен съд, 

както и лична праведност, вменена чрез Христовата жертва на кръста. Псалмистът 

пророкува: “Понеже съдът пак ще се върне при правдата; и всички, които са с прави 

сърца, ще го последват.” (Псалм 94:15). 

Вие и аз сме били изкупени. Повече не сме принудени да носим мръсните 

ненужни дрехи на греха, но сега можем да изберем белите дрехи на Христовата 

праведност. Тези праведни дрехи не са просто дрехи на спасението, дрехи, които ни 

поставят под Неговата кръв и ни дават достъп до небесния Град; те са също дрехи на 

съдии за онези, които са били избрани да съдят житейските неща, света и ангелите! 

Да се оттеглим от обществото и да се грижим само за благосъстоянието на 

хората в нашите църкви означава да осъдим света на смърт и да лишим неспасените от 

справедливост. Божиите святи принципи са едновременно източник за възпиране на 

невярващите и детеводител, който ги води към Христа.
105

 Нека справедливостта на 

Неговите закони да кънти навсякъде по земята! 

 

Обучаващи се съдии 
Не се отчайвайте. Не се съмнявайте относно способността си като вярващ да 

съдите народите като ефективно настоявате за библейските стандарти като основа на 

гражданския закон. Придобиването на умения в налагането на съд изисква години 

практика. Както обучението на детето, нужни са години под библейския закон, за да се 

научите да боравите с библейския закон. Да облечете предварително началническите 

дрехи само би дискредитирало Църквата и Божия закон. Трябва да започнем в надежда, 

знаейки, че задачата не е непреодолима и е изпълнима в силата на Исус Христос. 

Започнете, както Ранната Църква направи, да ставате съвършени местни съдии – 

граждани, налагащи съд в кабинката за гласуване и в квартала и в училищното 

настоятелство – преди да се опитвате да станете съдии във Върховния Съд! Трябва сега 

да започнем обучението си с увереността, че после ще управляваме.
106

 Трябва да 

преминем стажа си на местно ниво, преди да навлезем в международните политически 

Олимпийски игри. 

 

Да съдим себе си, както съдим народите 
Бог ще доведе крайния съд когато Христос физически се завърне на земята. Сега 

Неговата Църква е призвана да довежда постепенен съд върху народите, очиствайки ги 

по този начин. Каква отговорност и какво благословение! 
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Тогава защо Църквата не иска да поеме своите отговорности и да съди? Вярвам, 

че отговорът е прост: ние се страхуваме да не би самите ние да бъдем съдени от Бога,
107

 

или дори от светската система. Налагането на съд те принуждава да изчистиш своите 

собствени действия, както Исус ни каза в Матей 7:1-3. “Невяста, която се е 

приготвила,”
108

 е невяста, която е започнала пречистващия процес на съд над народите 

и следователно е била очистена от Божия съд, както и от очистващите атаки на 

светската система. Няма защо да се страхуваме нито от Божия съд, нито от извратените 

съдби на света. И двете са подарък за нас, който ни прави да станем зрял съдружник, 

подготвен да управлява заедно с Христос. Но трябва да “дръпнем спусъка” на съда, за 

да започнем очистването сега. 

Радвайте се! Осъдени сме да сме очистени чрез Христовата кръв. Време е да 

заемем полагащото ни се по право място като светлина на правдата и справедливостта 

сред народите. Можем ли да наложим Христовия морал върху народите? Абсолютно! 

Защото Неговият морал е пълен с истина и справедливостта и милостта са неговата 

основа: 

 

Смазана тръстика няма да пречупи, 

И замъждял фитил няма да угаси; 

Ще постави правосъдие според истината. 

Няма да отслабне нито да се съкруши, 

Догдето установи правосъдие на земята; 

И островите ще очакват Неговата поука (Исая 42:3-4). 

 

 

Защото от изгрева на слънцето до захождането му името Ми ще бъде велико между 

народите.  

(Малахия 1:11) 

 

 

Г Л А В А   Ш Е С Т А – Политиката не е задължително 

мръсна работа 
 

ъководителите на светската система се страхуват християните да започнат 

да се занимават с политика поради много причини, някои от които вече 

разгледахме. Но защо политиката е толкова свещена за тях? Защо се 

страхуват от нашата политическа намеса повече от всичко друго? Защото 

политическата арена е техния инструмент за власт, тяхната “главна квартира.” Тя им 

дава възможност да увековечат организираната неправда на малцинството над 

мнозинството. Тя е тяхната база на властта. Оплели са се в своята собствена 

пропаганда, че държавното управление е най-важната форма на управление. 

Политиката е тяхната религия. 

Те атакуват политическото участие на Църквата на теологична основа, защото 

знаят, че Църквата действа на основата на теологична убеденост. Нашият враг е 

надянал маската на загрижен за моралната чистота на Църква и ни предупреждава, че 
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“политиката е мръсна работа,” която “ще изврати Църквата.””Съсредоточете се върху 

печеленето на души,” казва той. Намерението му е прозрачно: той иска Църквата да 

стои на далеч от неморалните концентрационни лагери, в които той държи народите! 

 

Християнската политика е любов и служение към народите 
Основната истина на благовестието е грижата за хората. Грижата за хората е 

това, което се има предвид под християнско посвещение в любов.
109

 Да откажем на 

християните правото на грижа, саможертва и любов към другите чрез политическо 

служение означава да отречем смисъла на нашата вяра. Исус ни възложи да обичаме и 

да се грижим за другите по този начин: 
 

Това е Моята заповед, да се обичате един друг, както Аз ви възлюбих. 

Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите 

си. Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам… Това 

ви заповядвам, да се обичате един друг. (Йоана 15:12-17).  
 

Ако не се грижите за другите – във всички области на човешкия живот, 

включително и политиката – вие просто не се покорявате на заповедта на Господа. 

Толкова е просто. 

“А по-големият между вас нека ви бъде служител” (Матей 23:11). Господството 

е чрез служение, не чрез тирания, както Христос непрекъснато напомняше на Своите 

ученици.
110

 Ако искате да ръководите, трябва да служите. Вие ръководите чрез 

служение. Ако не искате да ръководите, тогава казвате, че не искате да служите. 

Ръководството е неизбежно за онези, които служат вярно. 

 

Смърт за личните амбиции 
Политиката на Христос е смърт за личната амбиция и смелост да правиш онова, 

което е правилно, дори когато не е популярно. Гражданинът на Божието Царство 

трябва да живее и проповядва благовестие, което е съсредоточено в служение на Бога и 

на хората. Днес голяма част от политиката е игра на лично облагодетелстване. 

Християните трябва да доведат различен дух на пазара на законите и властта. 

Християнският глас трябва да се издигне над деноминационните доктринални диспути 

и да обедини християните около безспорната истина на служението на света около нас. 

Народите могат да бъдат освободени само от хора, които ще отдадат живота си, 

за да освободят другите от затвора на себичността. Християните трябва да спрат да 

служат на себе си и да намерят живота си чрез служение на другите. 

Псалм 67 ясно се занимава със мотивацията към служение на поданика на 

Царството, когато действа в политическата област: 
 

Бог да се смили над нас и да ни благослови! Да възсияе с лицето Си над 

нас! За да се познае на земята Твоя път, във всичките народи спасението 

Ти (Псалм 67:1, 2). 
 

Бог ни дава този вид благодат не за да я изразходваме за себе си, а да я дадем на 

Църквата, така че да имаме сила да направим Божиите пътища познати на земята. 

Псалмистът обявява, че народите (политическите общности на земята) се нуждаят от 
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Божието спасение толкова, колкото и неизкупените индивиди. Народите чакат 

служителите на Царството да излязат от своите изолирани църковни гета и да доведат 

Божията благодат и живот на обществения пазар. 

Исус дойде да служи, не да използва властта Си и поста Си за лична изгода. 

Нека Църквата да Му подражава политически, като се препашем с пояса на Христовото 

смирение, като очистваме народите с Божието освобождаващо Слово. 

 

Светската система не иска нашето политическо служение 
Народите са в тъмница предимно защото християните са направили едно от тези 

две глупави неща: (1) опитали са се да се оттеглят от проблемите на човешкия живот 

напълно, за да станат “духовни”; или (2) когато упражняват своите политически 

задължения, те са оставили християнските си убеждения извън политиката. В резултат 

те не са имали по-добро въздействие върху управлението от кой да е демократ, 

републиканец, либерал или друго политическо животно. Те често гласуват според 

партийна привързаност, а не по библейския принцип. 

“Религиозните” системи се радват на отстъплението и изолацията. Фарисеите 

обичат да се отделят от “нормалния” всекидневен свят на хората. Исус непрекъснато 

беше преследван от църковните ръководители на Своето време за това, че е светски, 

тъй като се движеше с грешници от най-долен сорт. Те казваха, че е твърде загрижен за 

хората, за да е наистина свят. Нищо не се е променило; религиозната система презира 

онези, които обичат хората. 

Ето идват светските активисти, членовете на ACLU (American Civil Liberties 

Union – Американски съюз за граждански свободи), “християнските” фарисеи, 

“религиозните,” всички декламиращи своята собствена форма на дяволската лъжа, че 

християните просто не могат да се намесват в нещо, което само по себе си е “мръсно.” 

Чуйте техните лъжливи тиради: 

“В самото си естество политиката е мръсна: Тя просто не може да бъде 

изчистена. Не и преди Второто Идване на Христос. Тогава Той ще управлява цялото 

представление, от горе до долу. Тогава държавното управление ще бъде изцяло 

бюрократично, нещо като армия. Християните просто ще изпълняват заповеди.” 

“Политиката е корумпираща. Тя завлича християните в области на власт и 

компромис, които са напълно в противоречие с тяхното призвание да бъдат отделени и 

святи. Тя се занимава със светски въпроси и земни проблеми. Оставете я и насочете 

очите си към небето.” 

Независимо каква е песента, искането е едно и също: стойте настрана от нашата 

игра. Оставете властта на нас. Дръпнете се от пътя! 

 

Политиката не е задължително мръсна 
 

И дойде глас към него: Стани, Петре, заколи и яж. А Петър рече: Никак, 

Господи, защото никога не съм ял нещо мръсно и нечисто. И пак дойде 

към него втори път глас: Което Бог е очистил, ти за мръсно го не 

считай (Деяния 10:13-15). 
 

Въпросът не е кое религиозният човек нарича “нечисто”; важното е как Бог 

гледа на нещата. Тъй като държавното управление (политиката) е назначено от Него, 

ние трябва “да станем и да ядем” дори когато простащината на политическия ред засяга 

нашите християнски чувства. 
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Политиката е управлението на държавните институции. За поданика на Божието 

Царство политическото участие е също толкова задължително, както и участието му в 

семейния живот или живота на Църквата. Това е революционно твърдение, и ако бъде 

възприето, може да промени земята. То е изградено върху истината, че Бог изисква от 

Своите служители да управляват в живота във всичките пет назначени от Него области 

на управление: себевладение, семейно управление, църковно управление, 

икономическо управление и държавно управление – политика. 

Първата и най-обща причина християните да се намесят в политиката е, че 

политиката е част от Божието създание. Ако земята принадлежи на Него, то и областта 

на политиката Му принадлежи. Управлението на земята е върху Неговите рамене, не 

върху дяволските.
111

 Помислете за това: Докога християните ще позволяват на Сатана 

да носи Христовото управление над народите? 

 

Семейното управление не е ли понякога мръсна работа? 
За да видим колко безсмислени са такива аргументи, заместете думата 

“политика” със “семейство.” Ще кажем ли, че семейният живот е мръсна работа? 

Мъжете мамят жените си, жените мамят мъжете си, децата подивяват и семействата са 

в дългове до уши (точно както и федералното правителство!). Брачните партньори 

обещават да са верни един на друг, но винаги си имат едно наум. Почти половината от 

браковете завършват с развод, и ако законите за развода станат още по-свободни, още 

повече ще завършват с развод. 

Дали това е правилен възглед за семейството? Дали семейството е по природа 

нечисто? Дали вашето семейство е нечисто по природа? Не може ли семейният живот 

да бъде очистен чрез Божията благодат? Не са ли семействата непрекъснато 

възстановявани пред Бога чрез Неговата благодат и чрез тяхното вярно покорство пред 

Бога? Разбира се, да! 

Семействата са форма на Божието управление. Родителите дисциплинират 

децата. Съпрузите са задължени да налагат благочестив съд. Божията върховна власт се 

изобразява пред нас в семейството. От църковните ръководители се изисква първо да 

покажат своята способност да управляват своите си семейства благочестиво, преди да 

бъдат избрани за ръководят църкви.
112

 

Ако семейното управление може да се доведе под господството на Христос, 

защо не и държавното управление? Защо политиката да е по природа мръсна? 

Политиката е законовият процес, по който хората довеждат държавното управление 

под господство, или под Бога, или под Сатана. В Божия поглед държавното управление 

е не по-малко Негово от семейното управление. 

 

Църковното управление не е ли понякога мръсно? 
Можем да направим църквите мръсни като политиката. Защо да не възприемем 

следните негативни обобщения? “Църквите са пълни с лицемери. Всички служители 

мислят само за собствената си изява. Една шепа хора господаруват над останалите. 

Това е една голяма борба за власт, но е скрита под куп религиозно звучащи думи. 

Всичко е фалш. Това е мръсна работа. По-лошо е от политиката, защото е лицемерно. 

Политиката е поне открито мръсна.” 
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Всички сме чували някаква разновидност на тези аргументи. Защо да не им 

повярваме? Защото никога не са верни? Не, понякога са верни. Понякога. Но те не са 

верни през повечето време в повечето църкви. 

Църквата, както и семейството, е управление. Има правила за спазване, както и 

йерархична верига. Има действия, наречени отлъчване, при които закононарушителите 

и бунтовниците се премахват от лагера на верните. Има също и действия, наречени 

кръщение, при които хората се въвеждат открито в лагера на верните. Има избори в 

много църкви. Накратко, Църквата изглежда като управление, защото тя е управление – 

особен вид управление. 

Е, цялото църковно управление ли е мръсно? Разбира се, не! Тогава защо 

казваме, че цялото политическо управление е мръсно само защото част от него е 

мръсна? Защо да не може държавното управление да се очисти чрез политическа 

дейност – християнска политическа дейност? 

Всяко законно правителство има правила за постигане на по-голяма законна 

власт и справедливост. Всяко управление има правораздаване (управление на закона). 

Има процес, чрез който хората придобиват власт. Целта е да се доведе този процес на 

придобиване на власт под изискванията, които Бог има за всяка форма на управление. В 

Църквата, например, личните изисквания за законосъобразните кандидати за църковни 

служби са обяснени в 1 Тимотей 3 гл. За държавното управление тези лични 

изисквания са обяснени в Изход 18 гл. В двата случая изискванията са морални. Има 

изисквания. Правдата и справедливостта ги изискват от всяко управление, до което 

човек се докосне. 

Тогава защо християните отказват да се намесват в преструктурирането на 

процеса на държавната политика? Отговорът: заблуда, невежество и безотговорност. 

Но това може да се промени, то трябва да се промени и то ще се промени – с 

Църква, посветена да изпълни Божиите заповеди във всяка област от живота. 

 

Почистване на мръсотията 
Причината, заради която политиката изглежда толкова по-мръсна от 

семейството или църквата е, че ние все още не сме се опитвали да я почистим. Защо 

семейството и църквата са по-малко мръсни от политиката? Защото от дълго време 

християните участват в семейния живот и в църковния живот. Защото християните са 

решили, че тези две области на управление принадлежат на Бога и че трябва да бъдат 

управлявани според Божиите открити принципи, разкрити в Библията. И са били прави. 

Политиката не е мръсна сама по себе си, не и повече от семейството или 

църковното управление. И ние трябва да я почистим по същия начин, по който 

почистваме мръсни, разпадащи се семейства и мръсни, разпадащи се църкви: чрез 

вярно прогласяване и налагане на цялото благовестие, включително обявяването на 

непроменимите Божии стандарти. 

Трябва да заявим царските права на Цар Исус във всяка област на живота – 

точно както хуманистите правят за фалшивите царски права на “Цар Човек.” 

 

Политиката и християнското гражданство 
 

Затова вие не сте вече странни и пришълци, но сте съграждани на 

светиите и членове на Божието семейство; (Ефесяни 2:19). 
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Апостол Павел ни казва как християните трябва да гледат на себе си като такива, 

които живеят в Божието домочадие. Те трябва да гледат на себе си като на граждани на 

Божието Царство. Това гражданство включва привилегии, задължения и отговорности. 

“Гражданин” е политическа дума, не църковна дума, но Павел я използва, за да опише 

състоянието на вярващия в Божието Царство. 

За да бъдем добре балансирани граждани на Царството, ние трябва да действаме 

библейски във всяка една област така, както Писанието ни заповядва. Че Бог е жизнено 

зает с политически проблеми, може лесно да се покаже от Библията: 

1. Бог е наредил държавното управление
113

 

2. Бог е поставил управители над народите
114

 

3. Следователно, Той изисква нашето покорство пред държавните управители
115

 

4. Исус узакони държавното управление, като ни караше да плащаме данъци
116

 

5. Бог внимателно е установил ограничения върху държавното управление, които 

изисква да се спазват: 

a. Бог заповядва на управителите на народите да управляват според Божиите 

изисквания
117

 

b. Държавният закон трябва да бъде основан върху Божия закон
118

 

c. Държавните служители трябва да бъдат избрани от хората представители.
119

  

 

Заветът на мира 
Тези стихове ни учат, че основата на държавното управление е заветна по 

природа. Това означава, че гражданите на Божието Царство трябва едновременно да са 

отговорни пред държавната власт и съдят действието на държавната власт, както 

Църквата държи земните народи отговорни според стандартите на Божието Слово. 

Църквата не трябва да управлява държавната власт (теокрация), а да изисква 

държавната власт да се подчинява на Христовите заповеди.
120

 

Това също води гражданина на Божието Царство до неизбежното заключение, 

че, тъй като политиката е наредена от Бога, грях е за християнина да откаже участие в 

нея. Не казвам, че всички християни трябва да се кандидатират и да са назначени на 

политическа служба. Казвам, че всички християни трябва да гласуват, да обсъждат 

проблемите, да насърчават това, което е праведно (светлина) и да работят срещу онова, 

което е противно на Бога (съд); и да предизвикват всички ръководители и институции 

на обществото да се покоряват на библейските принципи, според това, което им е 

възложено като отговорност в държавното управление. 

Тези християнски задължения ще изискват много молитви и изследване на 

проблемите, за да можем мъдро да служим на хората. Но саможертвата е материала, от 

който е направена истинската любов. Християнската грижа ще донесе същото 

очистване на държавната власт, както е донесла и на другите четири управления. А 

любовта се изразява чрез посвещението да се работи усилено и дълго, за да се постигне 

това, което хората обичат. Нека се захващаме на работа и да започнем да измиваме 
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мръсотията от системата. Мръсната политика изисква същия почистващ препарат, 

както и мръсната църква – прилагане на Божието Слово: 
 

Мъже, обичайте жените си както и Христос възлюби Църквата и 

предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я е очистил с водно умиване 

чрез Словото (Ефесяни 5:25-26). 
 

 

Людете Ми загинаха от нямане знание; понеже ти отхвърли знанието, то и Аз 

отхвърлих тебе да не Ми свещенодействуваш; понеже ти забрави закона на твоя Бог, 

то и Аз ще забравя твоите чада.  

(Осия 4:6) 

 

 

Г Л А В А   С Е Д М А – Да атакуваме лъжите, които ограбват 

бъдещето на децата ни 
 

ог винаги е привличал при Себе Си ръководители, за да ги усъвършенства 

и да ги използва за освобождението на Неговия народ. Тези ръководители 

трябва да бъдат “депрограмирани” от заобикалящата ги езическа 

пропаганда, за да могат да имат необходимото видение да водят другите към свободата. 

Авраам беше призован да напусне дома си в Ур; Мойсей беше призован да напусне 

дома на Фараона; Данаил беше призован изсред царския палат; Давид – от земите на 

своя народ към филистимските земи, от градовете към пещерите; Йоан Кръстител от 

пустинята към реката Йордан; Исус – от пустинята; и Павел – изсред редовете на 

фарисеите. Почти невъзможно е да виждаш ясно, когато си вътре в “системата.” 

Светската система е предназначена да ни държи слепи. 

Смятате, че не е възможно да сте християнин и да сте с промит мозък? 

Погледнете какво има срещу нас. Над шест милиарда долара са били изразходвани 

миналата година (1986) от телевизионната индустрия, за да ни накарат да гледаме на 

живота такъв, какъвто го виждат шоумагнатите. Светът е евангелизирал Църквата 

повече, отколкото Църквата е евангелизирала света. Крайният резултат е християни със 

спасени души, но със замъглени умове, изпълнени със светските идеи за света. Светът 

ни е казал да се оттеглим от управлението на земята, да сключим “сделка” с него, да се 

пазим да не повлияем на обществото и да не се опитваме да се изкачим на стената на 

разделението между църквата и държавата. Приели сме тяхната програма без дори да 

възразим. След като вече ефективно ни е заблудил, светът сега преследва умовете на 

нашите деца и внуци, знаейки, че който контролира умовете на децата, контролира 

бъдещето. 

 

Да освободим нашите деца 
Трябва да освободим нашите деца от обществените лъжи, които ги атакуват в 

държавните училища и чрез медиите. Трябва да намерим начин християнските долари 

от данъците да бъдат отклонени от самоунищожението. Трябва да спрем да 

поддържаме държавната образователна система, която учи децата ни да изоставят и 

Б 
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дори да атакуват нашите християнски ценности, използвайки нашите пари за това. 

Самоубийство е за християните да субсидират държавната образователна система на 

светския хуманизъм със своите данъци. Християнските училища и домашните 

училища, колкото и важни да са те, избягват този въпрос: те не се занимават с този 

проблем на самоналожено отравяне чрез данъчно облагане за държавното образование. 

Преди ефективно да защитят своите права, християните трябва първо да се 

екипират с Божието Слово, учейки се да виждат фундаменталните схващания, които 

съставят християнския възглед за живота и обществото. Трябва да спрем да се храним 

от подаянията на света и да поглъщаме неговата отрова. 

Като християни, които виждат нуждата от промяна в света, ние трябва да 

разбираме и да се противопоставяме на шестте основни заблуждения, проповядвани в 

нашето общество срещу нас и нашите деца. Побеждаването на тези лъжи във властта и 

силата на Христос ще освободи нашето общество от примката на светския хуманизъм. 

 

Първа Лъжа: Няма абсолютни стойности 
Падналият човек е морален страхливец. Той се крие от Божиите абсолютни 

стойности и съд или като отрича тяхното съществуване, или като се бунтува срещу тях, 

установявайки свои собствени стандарти. Съвременният човек е най-големият 

страхливец: той систематично унищожава всяка ценност в своето общество, което го 

предизвиква да положи себеобуздание или му създава чувство на лична вина. 

Всеки в такова общество, който дръзне да проповядва библейските ценности се 

подлага на присмех и се счита за идиот. На тях се гледа като на “фанатици” или 

“фашисти” – “крайнодесните християни.” Християните са автоматично на погрешен 

път, защото говорят с абсолютни стойности. 

Този начин на мислене е заблудителна лъжа, пренебрегваща разума и реалността 

заради заблудителното удобство на ирационалната фантазия. Липсата на абсолютни 

обществени стандарти е превърнала нашето общество в безволеви останки. 

Има ли хора със силна воля днес? Готов ли е някой да воюва, за да защити 

обществото от негодници, чиито единствени способности са да убиват, осакатяват и 

разрушават? Кой е готов да се противопостави на тези негодници, дори ако трябва да 

отреже гражданските права на някои от тях в интерес на справедливостта и 

оцеляването на нашето общество? Наистина ли обществото ни е толкова безгръбначно 

или просто живеем в някакъв безумен кошмар? 

Истината е тази: когато изгубиш своите абсолютни стойности, изгубваш 

смелостта да действаш абсолютно и с крайна власт. Тъжният резултат е, че 

престъпността се умножава и обществото ни се поляризира на хищници и плячка. Не 

можем да оставим това да продължава. Трябва да разберем, открием и изкореним 

следните пет смъртоносни страни на заразяващия обществото ни релативизъм: 

А. Липсата на абсолютни стойности произвежда “култ към себе си.” Когато 

се изхвърлят моралните абсолютни стойности на вселената, някои нови лъжебогове 

неизбежно ще заемат тяхното място. Човекът трябва да има стандарти, дори ако те са 

създадени от самия него. Стандартът за върховна ценност в нашето все по-разпадащо 

се общество е този: личната себереализация е най-висшата цел в живота. 

Култът към себе си твърди, че тъй като човекът не е нито добър, нито лош, 

негова върховна цел става максимизирането на неговите лични цели и удоволствие и 

минимизирането на всичко, което се опитва да го възпре. Ако ти се струва добро, прави 

го; ако го искаш, вземи го; ако не можеш да си го позволиш, отнеми го; ако то те прави 
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да се чувстваш виновен, отърви се от него. Личната свобода е бог и всички останали са 

жертвени животни на олтара на себереализацията и собственото удоволствие. 

Мъжете изнасилват, за да задоволят своите “нужди,” като жените служат като 

удобни потребителски стоки. Съдиите и законодателите се разкъсват между 

съчувствието към жертвата и налаганата от обществото “отговорност” да “помогнат” на 

изнасилвача “да намери по-приемлива за обществото форма на себереализация.” Това е 

лудост! Жертвата се нуждае от помощ. Изнасилвачът се нуждае от наказание. 

Тридесет хиляди деца изчезват годишно, като много от тях са въвлечени в света 

на детската порнография. Годишните продажби на детска порнография през миналата 

година? Над 500 милиона долара. А нас ни увещават да нямаме осъдителен дух. Казват 

ни, че и сексуалният престъпник има право да реализира себе си. 

Играта е проста: преследвай по-слабите, максимално използвай възможностите 

си, прикривай мотивите си и атакувай лунатичните маргинали (християните) които 

искат да вкарат друга книга с правила в играта. В този свят на оцеляване на най-

пригодените любов се дефинира като търпимост, а омраза – да съдиш на основата на 

абсолютни стойности. Колко съвършено съвременната ситуация изпълнява 

писанието: 
 

Горко на ония, които наричат злото добро, а доброто зло; които турят 

тъмнина за виделина, а виделина за тъмнина; които турят горчиво за 

сладко, а сладко за горчиво! (Исая 5:20). 
 

Докато този култ към себе си не бъде разобличен и отхвърлен, няма да има 

съществено значение кой ще е следващият президент или губернатор или съдия. 

Системата на извратени ценности сама по себе си е далеч по-могъща в злото, отколкото 

нейните ръководители могат да бъдат в доброто. Идеите са по-големи от хората и 

институциите. 

Б. Загубата на абсолютните стойности унищожава върховната ценност на 

човешкия живот. Когато пренебрегнем истината, че човекът е създаден по Божия 

образ, с вродена и уникална стойност, тогава адът отваря широко челюстите си. 

Негрите стават “чернилки,” евреите стават “генни замърсители,” неродените деца 

стават “зародишна тъкан,” старите хора стават “страдащи,” родените с аномалии стават 

“по-ниско качество човешки същества” и всички немарксисти стават “врагове на 

държавата.” Отсечете котвата на стойността на създадения човек и вие предавате 

малките в обществото на жестоките съдби на могъщите, които имат властта да решават 

кой да живее, да умре или да бъде потискан. 

Ако хората са просто организирания “резултат” от еволюционния процес, защо 

да не налагаме властта на най-пригодените? Ако мога да получа власт над вас, това не 

ми ли дава правото на власт? В общество, в което еволюцията се преподава като 

истина, властта над другите става върховен закон на цялото обществено устройство. 

Еволюцията поставя силата за бог, казвайки, че оцеляването на силните е безжалостния 

смисъл на съществуването. 

Не трябва ли християните да изискват креационисткият възглед за човека – този, 

който цени човешкото достойнство – да се преподава на младите в нашето общество? 

Това е единствената възможност, ако искаме свобода от мироглед, който все повече 

рационализира убиването на хора заради това, че са малоценни, неудобни или 

безпомощни. 
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В. Загубата на абсолютни стойности ни дава закони, които отхвърлят 

справедливостта и на нейно място произвеждат престъпници. Има ли 

“справедливост за всички” в Америка? Или си заслужава да вършиш престъпления? 

Защо нивото на престъпността скочи рязко през последните 25 години? Лесно е да се 

разбере. Когато човешките закони са установени от човека в пряко противопоставяне 

на Божиите абсолютни закони, обществото тогава ще насърчава непокорството и 

презрението към другите, което най-вече произвежда престъпници. Законовите 

учреждения и съдебната система произвеждат това, което са те самите. Ако законите на 

цялото общество отхвърлят Божиите върховни закони и станат узаконена престъпност 

във вселената, всичко, което обществото произвежда, е повече и повече престъпници. 

Държавата, която нарушава Божиите закони, ще произведе граждани, които нарушават 

държавните закони. Всяко нещо произвежда плод “според вида си.”
121

 

Конституцията на нашата нация е установена върху принципите на английското 

общо право, което от своя страна е основано върху библейския закон. Но в края на 19 

век ученията на “научната еволюционна мисъл” стават оръжие за светските активисти в 

бунта им срещу Божиите абсолютни стойности. Те убеждават съдиите на нашия народ, 

че Конституцията не е “непроменим” документ. Те твърдят, че принципите на 

Конституцията трябва да бъдат тълкувани според съвременните еволюиращи 

стандарти, а не според вечните стандарти на Божието Слово. Резултатът е, че 

тълкуването на Конституцията на Съединените Щати днес е еластична гумена лента, а 

не надеждно установено мерило. Съдиите я правят да означава това, което те си мислят, 

че преобладаващата част от обществото иска тя да означава. И кой определя коя е 

“преобладаващата част от обществото”? Медиите. В общество, в което 

конституционният закон е относителен, държавната политика става закон на земята, а 

медиите – Върховен Съд. 

Вие сте християнин, който се страхува да наложи Божиите закони върху други 

хора? Погледнете внимателно надвисналите стени на еволюционния закон, които идват 

да ни смажат, при това без никаква съпротива от нас, заблудените жертви. Тази 

престъпна и относителна законова база ли е това, което искате да оставите на децата си 

като обществено наследство? Не и ако наистина обичате децата си. 

Г. Загубата на абсолютните стойности произвежда нестабилна и опасна 

външна политика. Опасни хора и народи са онези, чието поведение при стрес е 

непредсказуемо. Когато моралната спойка на един народ се премахне поради това, че 

този народ вече не действа на основа на абсолютни стандарти, той става много опасен. 

Съединените Щати сега са в това непредсказуемо положение и тяхната непостоянна 

външна политика създава сериозна заплаха за световната стабилност. Нашето 

непостоянство ни е направило ненадежден световен партньор. 

Ние сме като неуравновесен земевладелец, който вижда своя смъртен враг на 

границата на своята собственост. Той казва на врага си, “Ако пресечеш границата на 

собствеността ми, ще те застрелям.” Врагът пресича границата. Фермерът тогава му 

казва, “Добре, ако навлезеш сто метра навътре, свършено е с теб.” Врагът напредва. 

“Този път съм сериозен,” казва фермерът, “Ако влезеш в двора, ще стрелям.” Врагът 

напредва. Той вече строшава входната врата на къщата на фермера, застрелва добитъка 

му и подпалва посевите! С фермера е свършено. Врагът му е настъпвал, а никаква 

абсолютна реакция не е последвала. Примери? Източна Европа, Виетнам и Камбоджа, 
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Корея, Куба, много Африкански страни, Никарагуа. Нашите врагове напредват, а ние 

само поставяме безсмислени граници. 

Външната политика отразява вътрешните ценности и смелостта на един народ. 

Ние изнасяме това, което сме. Какво отразява външната политика на Съединените 

Щати? Объркване, двуличие и разделение. Защо? Защото сме народ с разделено сърце, 

което е Божият съд над нас. Когато един народ загуби своите абсолютни стойности, той 

става пленник на всеки друг народ, който все още ги пази. Нас ни вземат за заложници 

навсякъде по света, защото марксистите и мюсюлманските терористи имат абсолютни 

стойности и са готови да умрат за тях. 

Е. Загубата на абсолютните стойности отнема възможността да се учим от 

историята. Разбирането на Божиите абсолютни закони е ключът към тълкуването на 

историята. В историята можем да видим благословенията за покорството към 

действителността и последствията от пренебрегването й. Народ, който загуби 

способността си да вижда абсолютни стойности, губи смисъла на своето минало и в 

последствие основите, на които може да изгражда бъдещето си. Божието осъждение за 

народ, който е загубил връзката си с Неговите природни и универсални закони, е 

наказателна присъда, излежавана зад решетките на немощта, изолацията и 

безпомощността. 

Историята трябва да бъде инструмент за растеж. За безбожните тя става 

безсмислено нищо. Тази жестока лъжа за липсата на исторически корени ни води 

надолу в бездната на хората, отделени от ценностите на своето наследство и традиции. 

Те са изгубени, неспособни да видят накъде отиват, защото не могат да видят къде са 

били. 

 

Втора лъжа: Днес е всичко - Миналото и хората в миналото са нищо. 
 

Не премествай старите граници, които са положили бащите ти 

(Притчи 22:28).  
 

Помнете закона на слугата Ми Мойсей, който му заповядах в Хорив за 

целия Израел, повеленията и съдбите. Ето, Аз ще ви изпратя пророк 

Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен; и той ще обърне 

сърцето на бащите към децата, и сърцето на децата към бащите им, да 

не би да дойда и да поразя земята с проклетия (Малахия 4:4-6).  
 

Всички общества или народи трябва да вложат усещане за предназначение в 

децата си, за да оцелеят. Да живееш само за себе си гарантира в крайна сметка бедност 

и робство за твоите наследници. Безбожното общество е себично общество; бащите не 

инвестират в бъдещето на своите деца. Те изяждат ресурсите на децата си и ги 

изразходват за себе си. Те произвеждат “проклятието,” което Малахия описва по-горе. 

Това проклятие в момента заплашва Съединените Щати и целия западен свят. Ние се 

превръщаме в народи под проклятие, защото голям брой от нашите граждани живеят 

само за себе си и казват, “Купувам го! Оставете сметката за нашите деца.” 

Консумирай, консумирай, поглъщай, поглъщай. Нека всички да отидат на небето 

и да оставят сметките и остатъците на Антихриста. Чудесно. Но какво ще стане, ако 

има поне три поколения наши наследници преди това? Това въобще не е да завземаме 

докато Христос дойде или да обичаме децата си и децата на нашите деца. Това е 

обикновен егоизъм и грях. 
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Трябва да се върнем към мисленето за поколенията 
Мисленето за поколенията е ключът към благосъстоянието, защото 

непрекъснатата вярност и саможертва на родителите предава натрупана мъдрост и 

ресурси на техните деца. Разводът произвежда бедност, както и потреблението над 

спестяванията. Родители, които не мислят за поколенията, поглъщат, а не създават 

благосъстояние. Техните деца плащат цената. Мъже, които правят незаконни деца, ги 

осъждат на бедност и унижение да бъдат поддържани от държавата. Един лесен начин 

да се измери здравето на един народ е да се изчисли процентът и тенденцията на 

неговите разводи, аборти и незаконородени деца. Това ще ви покаже дали този народ 

обича своите деца и планира да им прехвърли повече, отколкото е било дадено на 

сегашното поколение. 

А какво сме събрали ние? Нашият народ е банкрутирал в поколенията. Как 

можем да прехвърлим свобода и благосъстояние на нашите деца, ако сме убедени, че 

Исус ще ни освободи от злия свят всеки момент и не се нуждаем от план за бъдещето 

на децата ни? Трябва да “възлюбим Неговото явление,” но трябва да го правим така, че 

да “завземаме, докато Той дойде,” а също така и да изпълняваме тези заповеди: 
 

Но ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той 

се е отрекъл от вярата и от безверник е по-лош. (1 Тимотей 5:8) 
 

Понеже децата не са длъжни да събират за родителите, а родителите 

за децата (2 Коринтяни 12:14). 
 

Моля ви, в името на Исус, да промените бъдещето: живейте по такъв начин, че 

да дадете на вашите деца повече истинска свобода, отколкото вашите родители са ви 

дали, и да им дадете натрупването на вашите увеличени ресурси. Следвайки вашия 

пример, те ще повярват и ще възлюбят също така и бъдещето на своите деца. Вие ще 

им покажете как да го направят. 

 

Трета лъжа: Държавата е източник на човешките права. 
Свободата е живот в покорство към Божиите закони. Непокорството довежда 

объркване, нереалност, бедност и робство. Човек може да отнеме определени свободи 

от своя ближен, но не може да направи хората свободни. Свободата е нещо, което човек 

трябва да осигури, с Божията помощ, за себе си. Всяко поколение трябва да реши за 

себе си цената, която е готово да плати, за да живее в покорство към Бога, свободно от 

греха или тираничното управление на други хора. 

Основателите на нашата нация, твърдо посветени на абсолютни и божествено 

гарантирани свободи, са разбирали тези истини и са ги вградили в учредителните 

документи. Декларацията за независимостта заявява действителността и източника на 

всяка истинска свобода: 
 

Ние считаме тези истини за самоочевидни; че всички хора са надарени 

от своя Създател с определени неотменими права, сред които основните 

са Живот, Свобода и Стремеж към щастие.  
 

Политическата битка на нашата епоха се съсредоточава около този въпрос; на 

кого трябва да се подчинява държавата? Ако тя е наистина бог (върховната сила и власт 
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на хората и закона за земята), както светските хуманистични религии или социализмът 

твърдят, тогава хората, които политически управляват държавата, са бог. Битката за 

народите зависи от този въпрос: Дали човек да търси други хора да определят неговите 

върховни права, или да ги търси от своя Създател? В миналото този народ имаше 

правилния отговор. Сега, в своето нарастващо отхвърляне на Божиите закони, той се 

движи към същото робство на другите безбожни общества, които боготворят силата на 

човешките закони. 

Казват ни, че свободата се дава или се отнема чрез властта на държавата. Че на 

държавата е дадена отговорността да решава гражданските дела от Божие име, е 

безспорно. Павел ни казва това в Римляни 13:1-2: 
 

Всеки човек да се покорява на властите, които са над него; защото няма 

власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са отредени от 

Бога. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията 

наредба; а които се противят, ще навлекат осъждане на себе си 

(Римляни 13:1-2). 
 

Но държавата не може да контролира за своите граждани правата, които само 

Бог дава. Марксизмът ни казва, че държавата е бог, ходещ по земята, че държавата е 

възможността да се реализира истинската свобода. Държавата е волята на народа, 

определена от философа-бюрократ. Държавата казва на Църквата какво ще поучава и 

какво няма да поучава или къде ще се събира или къде няма да се събира. Най-доброто 

за обществото, казва тя, е да се премахне религията от обществения живот. Държавата 

казва, че тя има право да определя това. Тя знае кое е най-доброто за хората, защото тя 

е гласът на хората. 

Всички трябва да научим едно нещо: свободата е дар, даден от Бога на онези, 

които изберат да бъдат свободни, като се привържат към кръста, дори при смъртна 

заплаха. Исус умря, за да осигури нашата свобода. Като по-малки примери, безброй 

хиляди са Го последвали, като са дали живота си във война и в мир, за да ни осигурят 

свободата. Държавата управлява чрез нашето позволение и нейното единствено право е 

да се подчинява на учредителните документи, към които се придържа като заявление на 

нейната власт. 

 

Четвърта Лъжа: Правителството може да създава благосъстояние, като печата 

пари. 
 

Среброто ти стана шлак; 

Виното ти се смеси с вода. 

Твоите князе са бунтовници . . . (Исая 1:22, 23). 
 

Когато човекът се опитва да бъде бог, първото нещо, което се опитва да направи, 

е да организира своето непокорство в обществени закони. Второто нещо, което прави, е 

да създаде ново благосъстояние без да работи, като прави повече разводнени пари. Тъй 

като Бог може да прави благосъстояние от нищо (Исус и умножените хлябове и риби, 

например), бунтовният човек се опитва да подражава на това. 

Благосъстоянието се създава от две неща: покорство пред Божиите закони и 

постоянна работа. Увеличение на заплатата, което не е основано върху по-

производителен труд или по-високи реални печалби, е икономически грях. Това 
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неоправдано повишение ще бъде изплатено от всички останали просто за да се 

поддържа илюзията за благосъстояние. Нашият народ си позволява много илюзорни 

“повишения,” като увеличава предлагането на пари, без да има увеличение на 

производителността или стойността. Това разводняване на парите не само унищожава 

фиксираните доходи на възрастните, то също възпира младите от постигане на същите 

американски мечти, които техните родители са успели да постигнат. 

В основата на този проблем е загубата на добрата старомодна трудова етика. 

Защо да работим усилено, ако можем да получим увеличение на доходите без да е 

задължително да имаме увеличена производителност? Вместо да вярваме, че имаме 

правото да дадем честна работа за честно заплащане, на нас, американците, са ни 

казали, че имаме “право” на все по-комфортен жизнен стандарт. Кой го казва? Не и Бог. 

Неговите разкрити ценности противоречат на този мит на съвременните икономически 

ценности. Той казва, че трябва да работим своята работа “като към Него,” и че 

благословеният жизнен стандарт идва от покорство към Неговото Слово.
122

 В нашия 

обърнат наопаки свят ние приравняваме увеличената производителност с повечето 

книжни пари и не вярваме, че трябва да работим по-усилено, а трябва просто да ни 

плащат повече за по-малко. Тази произвеждаща дълг политика е смъртоносна и оставя 

опустошително наследство за нашите деца. 

Чиста фантазия е да мислиш, че можеш да станеш богат и да създаваш 

благосъстояние, като въртиш по-често печатната машина. Когато накрая трябва да 

плащаш сметката, нашите деца от онова поколение ще имат пълното право да се 

отрекат от нас. 

 

Пета Лъжа: Всички хора трябва да бъдат равни партньори в привилегиите и 

благосъстоянието. 
Всички хора са създадени от Бога равни в отговорността си да Му се покоряват, 

но не са създадени равни в способности, ресурси или обкръжение. Но когато човекът 

постави себе си за бог, той се опитва да направи еднакво това, което Бог е направил 

нееднакво или различно. Митът, че всички хора трябва да имат равни доходи или 

парчета земя, е небиблейски. Той произвежда несправедливост, кражба, посредственост 

и икономическа стагнация. Всички хора трябва да имат възможност да осигурят 

необходимото за живота си според своите способности и не повече. Християнските 

задължения в областта на икономическата справедливост са да се даде възможност на 

хората да увеличават своите способности и производителност и да се грижат за онези, 

които не могат да се грижат за себе си. Лудост е да се присъединиш към марксистите в 

произвеждането на безкласово общество на сива посредственост и организирана 

кражба и неефективност. 

Съвременният светски хуманист, в неговата безнадеждна ревност да бъде бог, 

демонстрира съчувствие, което в действителност заробва неговия брат. Вместо да го 

научи да лови риба, той му дава риба – увековечавайки неговата зависимост и 

напомпвайки патерналистичното его на дарителя. Ако наистина обичате някого, ще го 

водите към разбиране за това как работят Божиите закони. Ще му помогнете да стане 

зависим от своите ресурси в Бога, не от вас. Държавата, тъй като тя може само да 

имитира Бога, не може да направи това. Тя трябва да създава зависимост от себе си, не 

от Бога. Това създава опека от държавата в името на съчувствието. 
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Не е ли експлоатацията противна на Бога? Да, и Библията твърдо я осъжда. Но 

експлоатацията може да бъде премахната само когато човек престане да експлоатира и 

стане слуга. Християнството дава единствената истинска етика на служение на земята. 

Това, което държи хората и народите бедни, не е просто експлоатацията от другите. 

Това, което ги държи бедни, е непокорството към Божиите закони. Така наречената 

американска “капиталистическа експлоатация” има далеч по-малка връзка със 

световната бедност, отколкото огромната истина, че робството се произвежда от завист, 

мързел, неморалност, разпадане на семействата, липса на спестявания и неразумно 

използване на ресурси и труд. 

Християнските освободители трябва да носят истинското съчувствие. От плода 

на тяхното покорство и растеж те трябва да помогнат на другите да застанат на краката 

си, вместо да зависят от подаяния, които им налагат бедност до края на живота. 

Бог да ни помогне да бъдем истински съчувствителни! Бог да ни освободи от 

житейската философия, която убива братята ни, като ги прави неестествено и 

постоянно зависими от други хора под маската на равенството. 

 

Шеста Лъжа: Науката може да освободи хората от ограниченията на сексуалното 

въздържане. 
Законите на Божията природа налагат Неговите морални закони дори когато 

законодателите в обществото не го правят. Вие не можете да пречупите Божиите 

закони, те ви пречупват. Една от най-големите надежди на съвременния светски човек е 

да използва науката, за да се освободи от моногамния секс. Той си мисли, че е успял, но 

все още се лута в мрака, докато венерическите болести го преследват навсякъде. 

Нашите светски противници казват на децата, че хапчетата ще им дадат свобода. 

Това, което те в действителност дават, е невероятно негативно влияние от страна на 

връстниците и често смъртоносни медицински странични ефекти. Аборт? Направи го. 

Едва сега започват бързо да се проявяват със закъснение физическите и емоционални 

травми от абортите. Еманципирани и сексуално свободни от закостенелия християнски 

морал? Днес сме затрупани с венерически болести, включително 22 милиона случая на 

неизлечим херпес. Хомосексуалността е истинска свобода? Днес това е свободата да 

бъдеш жертва на най-големия медицински холокост след “черната смърт” през 

Средновековието, като на хомосексуалистите и на техните понякога невинни партньори 

им е гарантирана смъртта от СПИН. А нашата държавно финансирана система за 

здравеопазване е в почти гарантиран фалит, опитвайки се да се грижи за болните от 

СПИН. 

 

Любов в действие 
Ако наистина обичате децата и внуците си, недейте просто да четете тези 

изречения и да се съгласявате с тях – направете нещо! Излезте и мобилизирайте хората 

да избавят децата от следващите поколения от тези смъртоносни лъжи! Ако не знаете с 

кого да работите, пишете ни. 

 

 

Мъдрият превзема с пристъп града на мощните, и събаря силата, на която те 

уповават. 

 (Притчи 21:22) 
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Г Л А В А   О С М А – Да атакуваме вратите на нашите 

градове 
 

ристияните са изгубили контрола върху проблемите и моралните основи, 

по които трябва да се управляват градовете на тази земя. Вместо да седят 

на владетелски престоли и да установяват правилата на обществения ред 

на хората, ние, без никакъв смисъл, сме станали управлявани, а не управляващи.
123

 Ние, 

за нещастие, сме спечелили правото си да бъдем ненужни. Престанали сме да 

действаме като сол и светлина в градовете на нашия народ и сме се оттеглили в своите 

християнски гета, изпълнявайки думите на Господаря: 
 

Но ако солта обезсолее. . .тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли 

вън и да се тъпче от хората (Матей 5:13).  
 

Църквата не може да обучава и да води народите, ако е постоянно в 

отстъпление! Управителите не бягат, а бягащите не управляват. Толкова сме се увлекли 

в приготовления да напуснем планетата, че ако трябваше действително сега да 

посрещнем Господа във въздуха, не бих бил изненадан, ако светът въобще не забележи, 

че сме си заминали! 

Исусовата Църква трябва да бъде победоносна и настъпателна. Никой отстъпващ 

не е бил някога победоносен. Само войските, които вървят напред, намират победата. 

Християнските освободители са мъже и жени, които вярват, че Исус е прав, когато 

каза, “Ще изградя Моята Църква; и вратите на ада няма да й надделеят” (Матей 16:18). 

 

Пазители на града 
Нашите градове се управляват от онези, които са убедили мнозинството от 

гласуващите, че точно те трябва да бъдат избрани. Непрекъснатите свидетелства за 

корупция, насилие и молбите на истинските нуждаещи се са ясно заявление, че тези 

избрани ръководители не пазят много добре вратите на нашите градове. 

Колко християни познавате, които са се кандидатирали за държавен пост на 

последните избори? Колко мъже с “презвитерско” качество познавате, които искат 

вашето доверие за способността им да управляват тези врати и да осигуряват сигурност 

и справедливост за вас? Те почти не съществуват, защото не знаят, че трябва да бъдат 

там. Повечето християни са изгубили видението за Царството и не са донесли 

благовестието до институцията на държавната власт. Ние не сме се подчинили на 

“Великото Поръчение”
124

 да учим народите да се покоряват на Неговите закони. 

 

Божиите ръководители защитават градовете 
Ръководителите в старозаветния Израел са разбирали своята политическа 

отговорност “да седят в градските врати,” надзиравайки живота вътре в града. Тази 

чест е била върховното място на обществена почит. Добродетелната жена от Притчи 31 

счита за свое най-голямо богатство факта, че нейния съпруг “седи в градските врати,” 

знак за Господнето благоволение върху тях двамата.
125
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Старейшините са съдели като легитимно упълномощени юридически управници. 

Бог е държал тези старейшини отговорни както за непрекъсващото благосъстояние на 

гражданите, така и за защита на гражданите от зло, идващо отвън вратите. Ако крадец 

или безскрупулен бизнесмен са наранявали или мамели жителите на града, жителите са 

имали право да поискат сметка от старейшините защо въобще е било позволено на 

такива хора да влязат в града. Старейшините са били Божията първа защитна линия за 

сигурността и благосъстоянието на хората.
126

 

Смятате ли, че вашите избрани управници са загрижени предимно за вашата 

сигурност и благосъстояние? Едва ли. Ние не прилагаме нашето морално ръководство в 

градовете на нашия народ, довеждайки въпросите на правдата и справедливостта на 

улиците според библейското изискване. Тъжно е, че не виждаме съвременната Църква 

да изпълнява тези стихове, стремейки се да ръководи управлението на нашето 

общество: 
 

Не вика ли мъдростта? И разумът не издава ли гласа си? Тя стои по 

върха на високите места край пътя, на кръстопътя; възгласява на 

портите, при входа на града, при входа на вратите (Притчи 8:1-3).  
 

Трябва още сега да прекратим своето оттегляне. Запазването на нашия народ и 

на света зависи от това, дали църковните ръководители ще се върнат при “градските 

врати” и ще правят онова, което се изисква от моралните ръководители. “Дайте ни 

справедливост и мир,” викаме ние. Откъде другаде може да дойде справедливостта, ако 

не от Църквата? Не можем да очакваме справедливостта да дойде от неспасените и 

техните неморални закони, които често са основани на най-ниските човешки стандарти 

на силните на деня и извратените. Ако Църквата оттегли своите праведни 

ръководители, градовете са обречени и Църквата ще бъде отговорна за това. Нека 

освободителите да дойдат! Избавянето на пленниците от нечестието очаква Божието 

управление, което ще ги освободи. Ако сме небесни посланици, можем ли да им 

откажем нашето изпълнено с любов служение? 

 

Кой ще ръководи градовете: Църквата или държавата? 
В крайния конфликт на идеи виждаме, че двамата институционални врагове са 

Църквата и светската държава. Наградата е земята, а инструментът за победата е 

предаността на хората. Позиционната война ще се води в градовете на всяка страна. 

Местната власт е целта на тази война. 

Светската държава, заради отстъплението на Църквата, има сега предимство. Тя 

е нараснала в пряко съотношение на оттеглянето на Църквата. Тя се е стремила, без да 

срещне никакво противопоставяне, да наложи себе си в очите на хората като истински 

пастир и пазител на тяхното благосъстояние. Тя е погълнала Църквата и по много 

начини си е присвоила истинската работа на Църквата. Защо да не го направи, след 

като Църквата се е оттеглила от грижата за народите? Някоя институция трябва да 

ръководи и да представи себе си за пазител на човечеството. В своето самоотлъчване от 

обществото Църквата едва ли има право да се оплаква, ако над “града на хълма” не се 

развява Христовото знаме, а знамето на централизираната светска власт. 

 

Божиите задължения на Църквата към народите 
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Повече не можем да си позволим да бягаме от нашите задължения. Залогът е 

съдбата на света. Определените от Бога задължения на Църквата към народите и 

техните градове са тези: 

1. Да поучава народите (Учител) 

2. Да служи за примирение на хората (Свещеник) 

3. Да наставлява хората в праведния закон (Юрист) 

4. Да помага на хората да разбират как да създават богатство и да се грижат за 

нуждаещите се (Създател на благосъстояние). 

 

Точно тези четири служения (учител, свещеник, юрист и създател на 

благосъстояние) са узурпирани от светската държава. Тя твърди, че Църквата трябва да 

спазва своите задължения по “сделката” и да стои настрана от всяка върховна 

управленческа длъжност, свързана с тези четири функции. “Стойте си в религиозното 

гето и оставете грижата за земята на правителството. Църквата трябва да се вижда, но 

не и да се чува, като добро момче,” покровителствено ни наставляват те. Именно тези 

функции и това кой ги упражнява, е това, което в края на краищата ще реши съдбата на 

тази планета. 

 

Църквата като Учител 
 

Ще те дам още за светлина на народите, за да бъдеш Мое спасение до 

земните краища (Исая 49:6). 

 

Вие сте светлината на света (Матей 5:14). 

 

Идете, прочее, и научете всичките народи (Матей 28:19). 

 

“Църквата да учи народите?,” казва хуманистът. “Сигурно се шегувате: 

Църквата е политически импотентна. Църквата е разделена, Църквата е безнадеждно 

невежа относно сложността на проблемите на социалната и външната политика и често 

е непрактична и с опростенческо мислене в предлаганите решения на сложните 

проблеми.” 

Първото нещо, което Църквата трябва да направи, когато срещне такива 

обвинения, е да се признае за виновна и да се покае. Не е ли вярно, че сме изпълнили 

Господнето описание за нас: “Човеците на тоя век са по-умни спрямо своето поколение 

от просветените чрез светлината”?
127

 Може би. Но това е заради нашето невежество и 

безотговорност, а не заради Божието предназначение за нас. Да го кажем направо: Бог 

ни е определил да поучаваме народите. Светската държава си е присвоила това право, 

защото ние сме й позволили. Можем да спрем тази злоупотреба с властта точно сега, 

като възприемем ролята, която Бог е определил за нас. 

Второто нещо, което Църквата трябва да направи, е да приеме огромната 

отговорност да бъде учител на света и да позволи този товар да ни възрастява и 

обединява. 
 

Да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да 

бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил (Йоана 17:21). 
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. . .и левитите тълкуваха закона на хората. . .и четяха ясно от книгата 

на Божия закон, и даваха значението, като им тълкуваха прочетеното 

(Неемия 8:7, 8). 

 

Погрешно е, когато държавата си присвои правото да оценява и отсъжда 

действителността от името на всички други човешки институции. Правилно е, когато 

Църквата поеме това задължение. “Народът на Книгата” трябва да води народите като 

свещеник-учител на света. Не можем вече да позволяваме на лъжепророците на 

светската система да налагат своята идеология на народите. 

Апостол Павел каза, че е видял великата Божия тайна: Църквата.
128

 Той видя 

примирено непримиримото (юдеи и езичници, предишните смъртни врагове). Той видя 

тази нова световна общност (Църквата), определена от Бога да бъде учител, изцелител 

и настойник на Божието Царство, управляваща Божията тайна в Духа чрез светиите. 

Павел видя в Църквата целите, които бяха възложени на юдеите, но които те 

никога не разбраха ясно, да обучават народите. “Научете народите и ги учете да пазят” 

е заповедта на Господаря към Църквата. Неговата любов към народите и сигурното 

знание, че те ще бъдат държани отговорни пред Бога, изискват те да имат 

безкомпромисен учител, който ще ги наставлява в пътя, по който трябва да вървят. При 

едно демократично управление работата на гражданите на царството е да убедят 

мнозинството от гласоподавателите да изберат хора и да прокарат закони колкото е 

възможно повече съобразени с библейските принципи и завети. 

Хуманистите и марксистите и хората от другите религии се състезават за 

учителския стол. Църквата е била готова да се откаже от него; Тя не е искала 

отговорността. Тя е искала да избяга от трудностите на света, нежелаеща да бъде 

отговорна пред Бога за състоянието на света. Последиците са, че лъжелевити са 

поучавали лъжезакони и постановления на хората. Държавата, вместо Църквата, е 

обучила народите на земята. Трябва да се организираме, за да променим това сега. 

 

Църквата като Свещеник 
Църквата също е призвана да бъде свещеник на народа. Петър ни нарече “народ 

от свещеници.”
129

 Църквата трябва да прогласява праведност на индивидите, но тя 

трябва да прогласява праведност и на народите. 

Като свещеник към народите, Църквата е Божият инструмент за примирение. 

Трябва да примиряваме хората с Бога и човек с човека. Ние трябва внимателно да 

наложим изцелителната билка на прошката, съчувствието и истината върху раните на 

нашия ближен. Ние сме призвани да правим онова, което светската държава с всичките 

си закони никога не може да направи: 
 

Духът на Господа Йеова е на мене; защото Господ ме е помазал да 

благовествам на кротките, пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, 

да проглася освобождение на пленниците, и отваряне затвора на 

вързаните. Да проглася годината на благоволението на Господа, и деня 

на въздаянието от нашия Бог; да утеша всичките наскърбени; да наредя 

за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост 
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вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух; за да се наричат 

дървета на правда насадени от Господа, за да се прослави Той. И ще се 

съградят отдавна запустелите места, ще се издигнат досегашните 

развалини, и ще се обновяват пустите градове опустошени от много 

родове. . .А вие ще се казвате свещеници на Господа; ще ви наричат 

служители на нашия Бог; ще ядете имота на народите, и ще наследите 

тяхната слава (Исая 61:1-4, 6). 
 

Кой е помазан от Бога да направи тези чудесни неща? Светската държава? 

Никога! Това е Христос, надеждата на славата чрез нас. 

Работа на Църквата е, не на държавата, да обърне сърцата на богатите към 

бедните, на мъжа към жена му, на детето към родителите му и на всички хора към 

техния общ Създател. Нека изцелителното масло на Църквата да тече като река по 

улиците на нашите градове. Освободителите идват! 

Църквата трябва да се обръща към цели народи и цели градове. Исая, Еремия и 

Езекиил са класически примери за хора, които говореха на земните народи като съдии и 

изцелители. 

 

Църквата като Изцелител 
Светската държава вярва, че тя има властта не само да поучава, но и да изцелява. 

Жестокостта на тази заблуда продължава да расте. Класическият случай е това, което 

стана във връзка с расовите проблеми между бели и негри в Съединените Щати. Тъй 

като по-голямата част от Църквата беше заспала и твърде заета с други неща, когато 

Святият Дух повдигна въпроса за расизма, само част от Църквата – и то предимно 

черната част – реагира. Кой застана в пролома, претендирайки да бъде примирител и 

изцелител, твърдейки, че ще реши проблемите законово и икономически? Държавата. 

Фалшивият лекар. Бог не я е определил да бъде нито учител, нито изцелител. 

Днес положението на негрите в тази страна все още е бедствено. Негърското 

семейство е напълно унищожено. Гетата все още стоят, а победите през 60-те за расова 

справедливост изглеждат някак безсмислени. Защо? Защото държавата не може да 

лекува. Само благовестието може да лекува и само Църквата, като свещеник на 

обществото, е помазана да прави това. Но за срам на Църквата, тя е била твърде заета с 

“небесните неща.” Тя не е научила своите посетители да бъдат християни, посветени да 

доведат изцеление на цялото човечество. 

 

Църквата като Адвокат 
Държавата не е свободна да установява свои собствени закони независимо от 

Бога, без да пострада от наказанията за своето непокорство. Светската система иска да 

играе бог на земята и да установява законите за хората. Тя иска да определи свои 

собствени законови условия за “справедливост” и “свобода,” различни от Божиите. 

Но Бог е Законодателят и Църквата е Неговият адвокат, упълномощен да 

представлява Неговите интереси и постановления като Негов земен агент на недвижима 

собственост. Църквата трябва да знае Неговите закони толкова добре, че да може 

напълно да наставлява съдебния, законодателния и изпълнителния клонове на 

управлението за това как да ги прилагат за растежа, просперитета и запазването на 

народите. 

Държавното управление не може да направи хората праведни, защото 

праведността идва отвътре. Това, което то трябва да направи, чрез съдействието на 
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Църквата, е само праведни хора да имат право да управляват държавата. Колко 

праведни познавате в днешното държавно управление? Подозирам, че не много. 

Работата на гражданите на Царството да осигурят праведни хора начело на държавното 

управление. Гражданинът на Царството признава, че пастирът не е по-важен за Бога от 

бащата за семейството, праведния ръководител за държавното управление или 

определения от Бога бизнесмен за икономиката. Те всички са еднакво важни за техните 

определени от Бога сфери на отговорност. 

Държавното управление трябва да гарантира на своите граждани мир и свобода 

от страха от престъпно насилие. Но тъй като светската държава е против Божиите 

закони, тя е направила престъпника и морално извратения обект на своята специална 

закрила. Тя осигурява защитата на правата на тези закононарушители за сметка на 

сигурността на своите граждани. Държавното управление е морален престъпник винаги 

когато защитава престъпниците и създава атмосфера на страх и недоволство сред 

обикновените граждани. 

Правителството трябва да установи предсказуема законова рамка, така че 

неговите граждани да знаят, че ще получат честно и справедливо отношение в 

училищата. “Справедливост и свобода за всички” в тази нация? Никакъв шанс. Тъй 

като гражданите на царството си стоят в Църквата, вместо да налагат тези въпроси на 

държавата, те са гарантирали специална грижа само за престъпника, богатия и онези, 

които успеят да пробият чрез чист бюрократичен успех. 

 

Църквата като Защитник на семейството 
Под праведния закон държавата трябва да защитава семейството. Тя трябва да 

зачита брачния завет – тъй като стабилните семейства са крайъгълния камък на 

стабилните нации – и в съответствие с това да установява своите държавни закони. 

В почитането на този завет нейните закони трябва да установяват и налагат 

наказанията за изоставяне и физическо насилие в дома. 

Може би най-лошата услуга, която светското управление е направило на 

семейството, е прокарването на законите за развод “по взаимно съгласие.” Когато този 

небиблейски стандарт беше разрешен в Съединените Щати през 60-те години, темпът 

на разрушаване на семействата стана неконтролируем. Половината от браковете в този 

народ завършват с развод и почти половината от децата на този народ нямат установена 

семейна база, от която да започват своето развитие. Самотните родители са заробени до 

живот, едва балансирайки между ниските заплати, времето за семейството, 

домакинството, обществения живот и общуването с други семейства. Определено 

Църквата е отговорна за това, защото гражданите на Царството не направиха нищо 

срещу законите за развод “по взаимно съгласие.” Те бяха твърде заети със своите 

църковни събирания. 

 

Благосъстоянието идва от семейството, не от държавата 
Светската държава казва, че тя има силата да благославя народите, като създава 

богатство. Държавата казва, че ако наеме много хора да работят за нея, народите ще 

станат богати и ще излязат от бедността и робството. Тя, изглежда, не иска да отчете 

една грозна истина: държавата не може да създава благосъстояние, тя може само, чрез 

данъчно облагане, да преразпределя благосъстояние, което други са създали. 

Държавата печата пари, които не са обезпечени със злато, сребро или реални стоки, 

които да подкрепят обещанието на държавата, че парите са обезпечени със стойност. 

Библията казва, че благосъстоянието на народите идва от семейството: 
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. . . и в тебе [Авраам] ще се благославят всичките земни семейства 

(Битие 12:3). 
 

Усилено работещите семейства създават реално благосъстояние. Ето защо 

светската държава атакува традиционното семейство като създател на благосъстояние 

чрез насърчаване на разводите по взаимно съгласие, порнографията, абортите, 

социални подаяния за самотни майки и потиснически високи данъци върху 

наследството. Държавата в нейните по-развити социалистически форми не иска 

семействата да създават благосъстояние; тя иска да създава фалшиво благосъстояние 

чрез своите печатни преси и нарастваща заетост за своите граждани. 

Светската държава мрази християните, които казват тези неща. Но много от нас 

вече виждат, че кралят е гол. Той може само да облага с данъци благосъстоянието на 

своите трудолюбиви поданици. Той прахосва вашите пари и след това се опитва да ви 

каже, “правителството помага за задоволяване нуждите на гражданите, създавайки нови 

работни места.” Докато Църквата не види достатъчно ясно тези истини, за да промени 

нещата, дълговете ще се натрупват и семейството, като Божият създател на 

благосъстояние, ще отслабва. 

От особен интерес за семейството в последните години е колебанието или 

нежеланието за действие на държавата в четири основни области: проституцията, 

порнографията, наркотиците и хомосексуалността. 

Тези четири тирани ограбват населението, като атакуват семейството. 

Порнографията е бизнес с 8 милиарда долара годишни продажби, добиваща повече 

годишни приходи от общите продажби на трите основни телевизионни мрежи. 

Детската порнография наброява повече от половин милиард долара годишно. 

Невъзможно е да се оцени точно количеството пари, което американците дават днес за 

наркотици. А хомосексуализмът, освен че е самоубийство със самоналожена болест, 

сега заплашва цялото население с медицински епидемии с безпрецедентни размери. 

Консервативните оценки предвиждат жертвите от СПИН през следващите пет години 

да наброяват три до четири милиона души! Икономическите последствия от тези атаки 

върху семейството са невъзможни за изчисляване. 

 

Да призовем държавната власт към Божиите стандарти за религиозна свобода 
Държавната власт трябва да гарантира религиозната свобода. Тази гаранция 

означава, че никой човек няма да бъде принуждаван да вярва в определени доктрини. В 

определени времена в миналото Църквата е била също толкова виновна за религиозна 

тирания, колкото и светското правителство. Отговорност на правителството е да 

предпазва обществото от деноминационна война. Обаче, тъй като всички закони трябва 

да са основани на библейските принципи, държавата е заветно отговорна да постанови 

библейски основани закони, които не са определени от някоя деноминация. 

Държавното управление трябва да поиска от Църквата, пастирите и 

ръководителите да увещават своите членове да поемат своите обществени 

отговорности като действащи членове на Божието Царство. Църквата трябва да 

произведе добри граждани и държавата трябва да ги взема за своите служби. 

 

Божият мир 
 

Защото да се радвате в Господа е вашата сила (Неемия 8:10). 
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Това, което прави Исус щастлив, ме прави силен. Американското християнство е 

прекалено заето с личния мир. Християните искат да бъдат “щастливи.” Твърде често 

те се интересуват повече от това, което Исус може да направи за тях, отколкото от това 

как биха могли по-добре да Му служат. Мое най-дълбоко убеждение е, че истинската 

радост идва само при тези, които живеят живота в угода на Господаря. 

Държавното управление, както всички други институции, трябва да се занимава 

със служение на Господа в обществения живот. Ако прави това, неговите граждани ще 

имат чувство на лична радост, защото тяхното правителство създава за тях политическа 

атмосфера, която не само угажда на Бога, но и предлага на своите граждани свободата 

да изследват своето собствено призвание и предназначение в Господа. То трябва да 

изпълни това писание: 
 

И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, 

благодарения за всичките човеци, за царе и за всички, които са 

високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно 

благочестие и сериозност (1 Тимотей 2:1-2). 
 

Ако моето правителство не ме защитава физически от престъпниците, не мога да 

имам нито мир, нито радост. Ако моето правителство не ме защитава в международен 

план, ще бъда обзет от страхове и безпокойство относно военно нахлуване от страна на 

враговете. Ако моето правителство не ме защитава икономически, няма да имам 

свободата да подобря моя живот и живота на моето семейство чрез лични усилия и 

саможертва. Накратко, държавното управление трябва да създаде атмосфера на мир в 

обществения живот аналогична на мира, който бащата трябва да осигури на своето 

семейство, църковният ръководител трябва да осигури на своята местна църква и 

бизнес ръководителят трябва да осигури в своето икономическо предприятие. 

Държавата, следвайки наставленията на Църквата, трябва да създаде атмосфера, 

в която индивидът, семейството или бизнесът да могат да изградят благосъстояние в 

мир, знаейки, че никой индивид или управленческа организация ще ограби законните 

доходи, които са спечелили. Държавното управление трябва да осигурява атмосфера, в 

която те могат да поемат икономически рискове с мир. Собствеността трябва да бъде 

охранявана и достъпът до работа и заетост разрешен за всички. 

 

Насърчаване на традиционните ценности 
Еволюцията, марксизмът, фабианският социализъм, сиентизмът, фройдизмът и 

други “изми” са съучастници в “новата действителност,” която е просто старите 

илюзии, облечени в нови костюми. Имаме Новия Национализъм (Теди Рузвелт), Новата 

Свобода (Уудроу Уилсън), Новия Договор (Франклин Рузвелт) и Новите Хоризонти 

(Джон Ф. Кенеди). Те всички в края на краищата се оказаха лоши “новини.” 

Виждали сме всичко това и преди. Случило се е и с римските императори след 

200 г. от Хр. Има цяла поредица от такива императори, всеки от които е обявявал 

началото на нова епоха и повечето от тях са загинали от насилствена смърт. Римската 

империя се е разпадала, но всеки нов император е обещавал чудеса. “Чудото” е защо 

въобще психически зрави хора са искали да станат императори. И отговорът е: Едва ли 

психически зрав човек би искал. Но тогава е нямало недостиг на “психически болни” 

кандидати. 
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Ние се нуждаем от управление под Бога, което ще обърне това опасно 

заблуждение и ще ни даде традиционните ценности, които насърчават и закрилят 

правата на индивида, семействата, икономическата самодостатъчност и обществената 

стабилност. 

 

Божието управление носи надежда за нашите градове 
Как трябва да бъдат освобождавани градовете на нашия народ? Само чрез 

обновяване на характера на хората и последвалото от това прехвърляне на авторитета 

към Божия народ. Ако християнското управление ви притеснява, какво би могло да 

бъде по-лошо от смъртоносния път, на който са повечето от големите градове на този 

народ, крачейки безцелно по затворническите етажи на насилието, арогантността и 

бедността? Техните ръководители винаги се явяват с нов “отговор” как да ни измъкнат 

от тъмницата. Но в действителност веригите се стягат още повече. И те ще се стягат 

докато Църквата във всеки град не започне да действа като учител, свещеник, съдия, 

насърчител на благосъстояние. Когато Църквата поведе атаката срещу адовите врати на 

подтисничеството, те ще се отворят, обеща Исус. Освободителите идват! 

Е, какво, ако говорим практически, трябва да започнем да правим, за да служим 

на нуждите на нашите градове? Приниципът е прост, макар програмите и реакциите да 

са различни: църковните ръководители и всички християни трябва да се запитат къде в 

техния град трябва да се проведе поучение, основано на библейската истина. Те трябва 

да се запитат къде е необходимо служение на свещеническо помирение. Те трябва да се 

запитат как могат да представят Божия закон като Негов адвокат и да помогнат да се 

донесе справедливост чрез налагането на Божиите закони. И трябва да насочат своята 

енергия към насърчаване на стабилност и просперитет чрез подкрепа за семейството. 

Когато Църквата започне да служи на градовете, възстановявайки своята законна роля в 

тези четири служения, тогава наистина ще видим изпълнено писанието: 

 

И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места; ще 

възстановиш основите на много поколения; и ще те нарекат Поправител 

на развалините, Възобновител на места за население (Исая 58:12). 

 

 

Този, Който е слязъл, е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да 

изпълни всичко.  

(Ефесяни 4:10) 

 

 

Г Л А В А   Д Е В Е Т А – Има сила в кръвта? 
 

ярваме ли, че силата на греха в света е по-голяма от силата на Христовия 

кръст? Ние величаем кръста и пеем песента, “Има сила в кръвта,” но 

няма ли неверие в нас, докато я пеем? Уповаваме на Бога да спаси 

нашите пълни с грях души, но не можем ли да уповаваме в Него мащабно да повлияе 

върху нашите народи? Защо като че ли християните вярват, че силата на възкресението 

може да спаси душата ни, но не може да промени градовете ни? 

 

Квасът на греха или квасът на правдата? 

В 
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Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една 

жена взе и замеси в три мери брашно, докле вкисна всичкото (Матей 

13:33). 
 

Исусовото царство ще се изявява постепенно на земята. Неговата власт в края на 

краищата ще закваси цялото тесто, казва Библията. Това е ясният смисъл на тази 

притча. Исус каза, че царството расте, то не се появява. 
 

И каза: Божието царство е също, както кога човек хвърли семе в земята, 

и спи и става нощ и ден; а как никне и расте, той не знае. Земята сама по 

себе си произвежда, първо ствол, после клас, подир това пълно зърно в 

класа. А кога узрее плодът, на часа изпраща сърпа, защото е настанала 

жетва. При това каза: На какво да оприличим Божието царство? Или с 

каква притча да го представим? То прилича на синапово зърно, което, 

когато се посее в земята, е по-малко от всичките семена, които са на 

земята; но когато се посее, расте, и става по-голямо от всичките 

злакове, и пуска големи клони, така че под сянката му могат да се 

подслонят небесните птици (Марк 4:26-32). 
 

Но ако Божието царство трябва да се разкрива постепенно, защо то не е най-

видимото царство днес? Защо сега царува царството на светския хуманизъм? Защото в 

нашето неверие сме оставили бойното поле на врага и сме се оттеглили в нашите 

християнски гета, вземайки със себе си властта на царството. Квасът на кое царство е 

по-могъщ? Кой квас прави тестото да се надигне? Кой е господстващият принцип, 

тлението или нетлението? Ако не можем да уповаваме на Неговата кръв да смачка 

главата на змията на тази планета, как можем да уповаваме на Неговата кръв да спаси 

нашите души? 

Твърде много християни вярват, че принципът на тлението е по-могъщ от 

Христос, макар че Христос е възкръснал от мъртвите. Макар че много християни не 

вярват в прогресивното разкриване на Божието царство, те вярват в прогресивното 

разкриване на царството на Сатана! Това означава, че те вярват, че Божият квас е по-

слаб от кваса на Сатана, че Божието царство е по-слабо от царството на Сатана. Ако 

това е истина, как може Исус Христос да бъде “Цар на царете”? 

Никакво видимо царство и никаква видима победа демонстрират един 

несериозен цар. Но християните се кланят на един много сериозен цар, цар, който 

непрекъснато унищожава човешките царства.
130

 

В английския език думата “салве” (salve, изцелителна билка) има същият корен 

като “спасение” (salvation). Стъпка по стъпка всичко ще бъде изцелено чрез 

благовестието.
131

 Докато този процес на изцеление тече, той прави видимо Божието 

Царство. Великото Поръчение включва благовестието на Царството и прогресивното 

изявяване на Царството на земята така, както е на небето. Исус каза, че Неговата пълна 

власт вече действува.
132

 Исус каза, че има всяка власт на тази земя още преди 2000 

години. Ранната Църквата действуваше така, като че ли вярваше в това. Ние също 

трябва да действуваме така. 
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Трябва да имаме вярата на Царството 
Бог ни казва да съсредоточим нашите молитви върху довеждането на Неговото 

Царство на земята.
133

 Трябва да вярваме на Исус, когато ни обещава, че квасът на 

вярата ще направи Царството да расте на земята. 

Нашето най-голямо предизвикателство в това отношение е вярата. Твърде много 

християни, както съмняващите се съгледвачи, които изследваха Обещаната Земя,
134

 се 

връщат обезсърчени, след като са изследвали земята, изпълнена с грях. Ние казваме в 

сърцата си, “Това не може да бъде земята на нашето наследство. Тя е препълнена с грях 

и хората мразят Бога. Нашата земя трябва да е небето и бъдещето.” Но нашият Господ 

ни напомня за добрите сведения на двамата верни съгледвачи, “Това е добра земя. Това 

е Моята земя и Аз съм я създал да бъде изпълнена с Моята слава.
135

 Даде Ми се всяка 

власт на небето и на земята. Умрях на кръста, за да си върна правото на собственост 

над този свят.
136

 Идете в Моето име и сега завладейте народите със силата на 

благовестието!” Но великаните на неверието и укрепените градове на земната плътска 

власт засенчват Неговия кръст. Той каза, че има всяка власт, но действаме така, като че 

ли Неговата власт е ограничена до Неговото Второ Идване. 

Ранната Църква повярва на Божиите думи, излезе със силата на благовестието и 

воюва с Цезаря и с човешките закони в продължение на три века и спечели! Започвайки 

с нищо – освен с Божието Слово и Святия Дух – те покориха Римската империя със 

силата на благовестието. Не всички римски граждани се обърнаха към Господа, но 

повечето от тях в края на краищата осъзнаха, че само Църквата и нейният закон могат 

да възстановят стабилността и загубения просперитет на Рим. 

Трябва да вярваме в Бога и да действаме, въпреки великаните на земята. Ако 

марксистите завладяха по-голямата част от земното кълбо за 60 години, то какво ли 

бихме могли да направим ние с Божиите инструкции за народите, само ако повярваме? 

Всичко зависи от това как гледаме на кръста. 

 

Кръстът е крайъгълният камък на цялата човешка история 
Кръстът на Христос и работата, която Той извърши там заради Бога и хората, е 

единственото най-важно събитие в човешката история. Дори влизането на Христос в 

света, колкото и невероятно да беше, не е толкова крайно полезно за човека, ако в 

своето въплъщение, жертва и възкресение Бог не беше избавил безпомощния човек от 

неговия грях и от смъртта. Колкото и славно да бъде Неговото телесно завръщане, то не 

би означавало нищо, ако Неговата вече пролята кръв не ни е дала правото да бъдем с 

Него в слава. Кръстът е кулминацията за човека. Той единствен го насочва към 

Божието предназначение за него. Теология, която не се съсредоточава върху победата 

на Христовия кръст, в края на краищата ще ни доведе до земно отчаяние и 

заблуждение, както апостол Павел ясно предупреди Ранната Църква: 
 

Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, 

по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа. 

Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството; и 

вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт. В 
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134
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Него бяхте и обрязани с обрязване не от ръка извършено, но с 

обрязването от Христа, като съблякохте плътското тяло; погребани с 

Него в кръщението, в което бяхте и възкресени с Него чрез вяра в 

действието на Бога, Който Го възкреси от мъртвите. И вас, които 

бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско 

естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления; и 

като изличи противния нам в постановленията му закон, който беше 

враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста; и като ограби 

началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки 

над тях чрез Него (Колосяни 2:8-15). 
  

Не позволявайте на никого да ви вкарва в поражение, като отхвърля 

всепобеждаващата сила на това, което Христос спечели за човека на Своя кръст. Сатана 

винаги ще ви казва (а може и добронамерени християни да ви кажат), че Христовата 

победа над греха на земята е непълна и се нуждае от Неговите “завършващи действия” 

при Второто Идване. Не им вярвайте! Христовата власт е вече пълна и ние не я 

притежаваме само заради нашето неверие. Павел ни каза, че вече сме съвършени в Него 

и че Той е “глава на всяко началство и власт.”
137

 Той не чака да извърши при Своето 

Второ Идване това, което Святият Дух ни казва, че вече е направил при Първото 

Идване.
138

 Исус вече е тържествувал над кваса на греха и е смачкал змията под своята 

наранена пета на Голгота. 

Аз знам, че все още нямаме своите възкресенски тела – предопределеният план 

не е още изпълнен съвършено – но имаме кръст, който има повече сила от човешкото 

падение и Спасител, който има пълната власт над човешките дела. Христос чака 

Неговият народ да излезе от неверието си и светските философии и да повярва на Него, 

когато казва, че “даде Ми се всяка власт на небето и на земята, затова, идете.” Ако Исус 

ми казва, че цялата земна власт е сега Негова, заради опръскания с Неговата кръв 

кръст, то аз не бих посмял да Го нарека объркан Спасител, Който ми казва да изляза и 

да уча народите, които Той още не притежава! 

 

Благовестието е победата на кръста 
На кръста Христос осигури за вярващия човек всяко благословено обещание, 

гарантирано от покорството към закона. Всички ние знаем ползата от личното спасение 

и изкупление, които са наши индивидуално чрез кръста, но има също и обществени 

ползи от кръста. Нека разгледаме един превъзходен параграф от “добрите вести,” които 

Христос е осигурил за нас: 
 

Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш 

всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ 

твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света. И всички тия 

благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш 

гласа на Господа Твоя Бог. Благословен ще бъдеш в града, и благословен 

ще бъдеш на полето. Благословен ще бъде плодът на утробата ти, 

плодът от земята ти и плодът от добитъка ти, рожбите от говедата 

ти и малките от овцете ти; благословен кошът ти и нощвата ти. 
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Благословен ще бъдеш при влизането си и благословен ще бъдеш при 

излизането си. Господ ще направи да бъдат поразявани пред тебе 

неприятелите, които се повдигат против тебе; през един път те ще 

излизат против тебе, а през седем пътища ще бягат от пред тебе. 

Господ ще заповяда благословение на тебе в житниците ти и във 

всичките ти предприятия, и ще те благославя в земята, която Господ 

твоя Бог ти дава. Господ ще те утвърди като Свят народ за Себе Си, 

според както ти се е клел, ако пазиш заповедите на Господа твоя Бог и 

ходиш в Неговите пътища; и всичките племена на света ще видят, че ти 

се наричаш с Господнето Име, и ще се боят от тебе. Господ ще направи 

да изобилваш с блага, в плода на утробата ти, в плода на добитъка ти и 

в плода на земята ти, върху земята, за която Господ се е клел на бащите 

ти да ти я даде. Господ ще отвори доброто Си съкровище, небето, за да 

дава дъжд на земята ти на времето му, и да благославя всичките дела на 

ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш назаем. 

Господ ще те направи глава, а не опашка, та ще бъдеш само отгоре и 

няма да бъдеш отдолу, ако слушаш заповедите на Господа твоя Бог, 

които днес ти заповядвам, да ги пазиш и вършиш. От думите, които 

днес ви заповядвам, да се не връщаш надясно или наляво, за да отидеш 

след други богове да им служиш (Второзаконие 28:1-14). 
 

Какви благословения и обещания осигури за нас Христовото покорство пред 

Бога! Всяко обещание за благословение ни е дадено и всяко проклятие е поето от Него. 

Ако нарушим Божиите закони, все още ще страдаме от земни наказания, но слава на 

Бога, че смъртното наказание е премахнато. В Христовия кръст и възкресение Той е 

осигурил за човека всяко животворно благословение, гарантирано от пълното 

покорство пред Бога.
139

 Това са невероятни новини! Властите, които са държали хората 

и народите в смъртоносните мрежи на змията, са ограбени, унищожени и обезоръжени 

на Неговия кръст. Главата на змията е смачкана и всичко, с което трябва да се 

занимаваме сега, е нейното жалко тяло, гърчещо се в краката ни, опитваащо се отчаяно 

да ни убеди, че тази змия все още има власт над хората и народите. Вдигнете си тока на 

обувката и вижте тази смачкана глава.
140

 Не осъждайте народите на робството да чакат 

освобождение при Христовото Второ Идване, когато Той вече го е осигурил на кръста. 

 

Правото да имаме Божия Дух 
На кръста Христовата изкупителна кръв ни даде неизразимата привилегия да 

получим възкресението на живота.
141

 Цялата мъдрост на живота е сега наша, като 

Святият Дух ни показва как да тълкуваме закона като стандарт на цялото човешко 

поведение. “Буквата убива, но Духът дава живот.”
142

 Неприложим ли е днес Божият 

закон? Не! Законът беше изпълнен в Христа, който ни е дал Своя Свят Дух, за да ни 

наставлява как да прилагаме Неговия живот и благословения, както Исус правеше, 

когато ходеше по земята.
143

 Сега, чрез силата на Духа, можем да тълкуваме за всички 

хора какво означава за всички хора да живеят чрез “всяка дума,” която Бог е говорил. 
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Сега световните структури могат да бъдат учени да “пазят всичко,” което Той е 

заповядал. Кръстът осигури Святия Дух за Божия адвокат – Църквата – за да тълкува, 

утвърждавайки Христовата власт на земята. Сега можем, чрез Божието Слово и Божия 

Дух, да вярваме, за да видим царствената власт на правдата да започне да прави тестото 

да нараства: 
 

Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Тоя, 

Който е във вас, от онзи, който е в света (1 Йоан 4:4). 
 

Дайте на побойника това, което заслужава 
Неправилната теология е направила от Църквата страхливец, жертва на земния 

побойник. По-голямата част от Църквата действа така, като че ли побойникът ще 

изхвърли треперещата Църква вън от земята. Ние сме се окопали и чакаме избавление в 

последната минута. Ние можем да имаме лична власт, но квасът на международния 

грях надделява над нас чрез атаките на светската система. Вместо тържествено влизане 

в Неговото царство, явлението на Господа става избавителна мисия за хора, които 

просто “удържат, докато Исус дойде.” Учи ли ви вашата Библия, че побойникът все 

още има власт след Христовия кръст? Моята не ме учи така. 

Моята Библия ме учи, че Христос не идва да избави една слаба Църква, която 

грехът е изтикал от земята, а за славна невяста, без петно, недостатък или бръчка.
144

 

Как ще стане толкова чиста? Като се изправи и позволи на реалността на Христовия 

победоносен кръст да сложи побойника под нозете на Христа! Нас ни насърчават и 

увещават: “Господ ще простре от Сион скиптъра на силата ти; владей всред враговете 

си.”
145

 Библията казва, че Христос се връща, за да владее със силата на Своя кръст.
146

 

“Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на 

Агнето и Неговата жена се е приготвила.” (Откровение 19:7). 

Когато невястата (тоест Църквата) започне да се очиства, вместо да бяга, ще 

бъдем готови да Го посрещнем, когато дойде. Исус не идва за трепереща, незряла 

жертва на побойника. Той идва за съдружник, който се е “пазил от лукавия”
147

, като се 

е учил как да избягва неговите заблуждения и да ограбва неговите притежания! За 

народите и за грижата за народите! Освободителите идат! 

 

Да приемем Божията цел в средата на противоречията 
Повечето хора се чувстват неуютно в противоречия, включително християните. 

Ние обикновено сме “и/или” в живота, вместо “и двете.”
148

 Ние искаме една програма и 

една доктрина, която решава всички проблеми, и обикновено се борим с 

противоречията, които виждаме около нас и си мислим, че са непримирими. 

Житото и плевелите
149

 в една и съща църква подлудяват повечето пастири, но 

това е, което Исус им обеща. За даващия милостиня или християнина, който иска пълна 

победа сега, Исусовото изявление, “винаги ще имате бедни”
150

, е източник на 

невероятно смущение. Незрялостта ни води в дълбоко разстройство пред 
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противоречията, които Бог позволява. Ние искаме решение, край и завършеност и ги 

искаме сега! Но пълната завършеност на Царството очаква Неговото завръщане. Засега 

нашата работа е да постигаме победа всред всякакви препятствия. 

Христовият победоносен кръст вече е осъдил Сатана и е възстановил всяка власт 

на небето и на земята на Христос. Никой народ сега не принадлежи на силата на греха и 

не е осъден да попада под все повече зло. Ако “Христос умря за греховете на целия 

свят,” то целият свят принадлежи на Него. На нас ни е заповядано да: 
 

Стани, свети, защото светлина дойде за тебе, и славата Господня те 

осия. Защото, ето, тъмнина ще покрие земята, и мрак племената; а над 

тебе ще осияе Господ, и Славата Му ще ти се яви (Исая 60:1-3). 
 

Писанието дава светлина и благословение на Божия народ и тъмнина и 

осъждение за непокорните. Какво видяхме, когато Бог освободи хората Си от Египет? 

Видяхме “светлина в Гесен и тъмнина в Египет.” Какво ни казва Исус за това, което ще 

придружава Неговото Второ Идване? 
 

Но всичко това ще бъде само начало на страдания. Тогава ще ви 

предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките 

народи заради Моето име. И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг 

ще се предадат, и един друг ще се намразят. И много пророци ще се 

появят и ще заблудят мнозина. Но понеже ще се умножи беззаконието, 

любовта на мнозинството ще охладнее. Но който ще устои докрай, той 

ще бъде спасен. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано 

по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще 

дойде свършекът (Матей 24:8-14). 
 

Трябва да се научим да понасяме родилните болки на Христовото царство заедно 

със смъртната агония на светското непокорство. Църквата трябва да понесе гонения 

дори когато марширува към победа. Ние сме призвани към конфликт, като в същото 

време намираме мир. Ние сме миротворци, но и войнствена армия. Ние всички сме 

обзети от противоположните духове на лъва и на агнето. 

Човекът иска всичко в чисти и подредени пакети и Бог просто да не прави 

сложни работи. Ние искаме от Него да бъде Княз на Мир,
151

 без обаче да бъде Онзи, 

който дойде да донесе разделение и нож.
152

 Бог работи, като атакува проблема от 

различни страни едновременно. Ние искаме чист и подреден възглед за пророчеството 

и есхатологията, в който библейските стихове съвършено се вместват в нашата 

“система.” Искаме го толкова чист и подреден, че да можем да вървим чрез своите 

пророчески схеми, а не чрез вяра.
153

 Той може, преди Своето второ идване, да ни даде 

такъв подреден пакет. Но не бързайте. Може да има поне толкова изненади при 

Неговото второ идване, колкото имаше и при първото. Нашата работа е да завземаме, 

докато Той дойде,
154

 винаги вършейки работата на Баща ни, като Го оставяме Той сам 

да прави окончателните решения. 
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Можем да бъдем сигурни за това: Кръстът е ключът за победата. Той единствен 

ни дава силата да изпълним тази заповед: “Не се оставяй да те побеждава злото; но ти 

побеждавай злото чрез доброто” (Римляни 12:21). Кръстът премахва не само нашия 

грях, но и нашите оправдания за това защо не обучаваме земята в Неговото име. Чрез 

Божията благодат, освободителите ще го направят. 

 

 

. . . дойдоха при Давид . . . исахарците, мъже, които разбираха времената, та знаеха 

как трябваше да постъпва Израел.  

(1 Летописи 12:23, 32) 

 

 

Г Л А В А   Д Е С Е Т А – Да станем ловци на хора 
 

тремежът към практическа приложимост е в сърцата на всички мъже и 

жени, които наистина се грижат за другите. Върховната епитафия за 

християнина трябва да бъде: “Той промени нещата.” Само егоистът 

просто иска да отиде на небето, без първо да помогне за освобождаването на мъжете, 

жените, децата и народите. 

Църквата трябва да стане практична, героична и активна просто за да издържи 

атаките върху нея, идващи от развоя на битката за народите през 90-те. Ние, 

християните, трябва или да започнем да привличаме човешките множества и 

цялостната идеология на нашите народи в мрежите на нашето благовестие
155

 или да 

бъдем циментирани в нашите гета от светските активисти. 

 

Практически грижи 
Практичността идва чрез водени от Духа грижи и ефективно действие. Докато 

християните придобиват все повече умения в тези две неща, можем да очакваме 

глобално евангелизиране в мащаб, непознат от последното “Велико Съживление.” 

Божието Слово ще стане тема на разговор в светските медии, докато християнският 

активизъм отправя предизвикателство към света за властта над нацията. Това ще доведе 

до глобално съживление, защото вярата идва от проповядване на Божието Слово,
156

 а 

политическата намеса на Църквата гарантира, че Божието Слово ще бъде най-

популярната тема за разговори! Светът ще бъде принуден да обсъжда нашите планове. 

Просто грижа не е достатъчна. Трябва да се занимаваме с въпросите, характерни 

за съответното време, а не просто за дневния ред на нашите църкви. Трябва да бъдем 

като исахарските мъже, “които разбираха времената, та знаеха как трябваше да 

постъпва Израел.”
157

 Трябва да мислим глобално (от цялото към частичното), 

исторически (къде сме и защо сме тук) и прогресивно (от местно към национално 

ниво).
158

 Когато християните не мислят глобално, те обикновено пропускат глобалния 

мандат да “отидат по целия свят.” Когато християните не могат да разпознаят 

историческите тенденции, които формират и унищожават обществата им, те не могат 

                                                           
155

 Матей 4:19 
156

 Римляни 10:17 
157

 1 Летописи 12:32 
158

 Лука 16:10 

С 



Да спечелим битката за умовете на хората 

 

81 

 

да се занимават с актуалните проблеми. Когато християните се опитват да решават 

национални проблеми без първо да са решили кварталните и градските проблеми, те 

само подкрепят централизирането на властта. Трябва да осъзнаем истината, че 

проблемите най-добре се решават от онези, които се занимават на местно ниво или от 

онези, които са квалифицирани да решават големи проблеми заради своите умения и 

подготовка. Грижата става ефективна чрез обучение и започва от нашите собствени 

дворове. Когато Неемия пое огромната задача да изгради отново стените на Ерусалим, 

той знаеше как да го направи: задачата беше изпълнена, защото хората изграждаха 

местно, тоест, те изграждаха стената пред своите собствени домове.
159

 

 

Победоносната евангелизация: Да станем добри рибари 
 

Елате след Мен, и Аз ще ви направя ловци на човеци.
160 

 

Църквата трябва да се научи как лови хора и народи. Тя трябва да сложи като 

стръв на кукичката на благовестието отговори на въпросите, които народите търсят за 

своите нужди, а не това, с което ние, християните, искаме да ги нахраним. 

Има голяма разлика между това просто да ловим и действително да хващаме 

риба. Аз знам това. Бил съм рибар в продължение на почти 40 години. Ако просто 

извършваш движенията с пръта или с мрежата, няма да уловиш рибите, ако не знаеш 

как да ги хващаш. Много християни извършват всички движения на евангелизирането, 

защото никога не са се научили каква стръв искат хората, за да я закачат на своите 

кукички, и никога не са се научили как да навиват влакното след клъвване, без да 

изгубят улова. 

 

Да ловуваме с правилната стръв 
Исус ловуваше мъже и жени навсякъде, където ходеше, и винаги използваше 

една и съща стръв и “евангелизационна програма.” Той говореше за най-дълбоките 

нужди на хората. Дали това беше тяхната нужда от изцеление, освобождение, брачни 

съвети, финанси или простителност, Исус винаги използваше една и съща методология; 

Той хранеше рибите с това, за което “рибата” гладуваше. 

Риболовът е аналогията, която Исус използва, за да опише как иска от нас умело 

да привличаме хора и народи в Неговата лодка. Докато минаваме през десетте основни 

елемента на успешния риболов, наум проверете какво вие или вашата църква правите 

или не правите правилно, за да довеждате души и институции в Царството. 

1. Идете при рибите. Те няма да дойдат при вас. “Елате в моята църква в 

неделя” е далеч от довеждане на истините на благовестието до мястото, където рибите 

кълват. Христовата заповед е “идете,” не “стойте.” 

2. Тръгнете с намерението да ловите риба, не да подремнете на слънце. Да 

извършвате всички движения на евангелизирането, без да посветите себе си на 

спасяването на души и общества, може да ви направи да се чувствате добре, но 

“свидетелстването,” без да ловите риба, е дрямка на слънцето. Истинският рибар хваща 

истинска риба. 

3. Набавете си правилната екипировка. Не можете да хванете много риби без 

правилния прът, влакното, кукичката или примамката и правилната стръв. Трябва да 

                                                           
159

 Неемия 3:23, 28, 30 
160

 Матей 4:19 



Да спечелим битката за умовете на хората 

 

82 

 

познавате водата и хранителните навици на рибата. Да се втурнете и да евангелизирате 

без правилната подготовка, разбиране на Божието слово и чувствителност към нуждите 

на света, няма да привлечете много повярвали. 

4. Разберете на какво кълват рибите. Не вземайте неправилната стръв за 

неправилното езеро. Християните обичат да си говорят на своя собствен език, вместо 

да говорят за нуждите на хората на език, който те разбират. Рибите обикновено се 

поболяват от нашия “християнски език.” 

5. Скрийте куката под най-добрата стръв. Библията казва, “Напразно е да се 

простира мрежа пред очите на каквато и да била птица” (Притчи 1:17). Не е ли 

забележително колко глупави сме често ние, християните! Ние рядко прикриваме 

нашата кукичка грижливо. За разлика от апостол Павел, умел рибар, който хващаше 

хората с мъдрост и умение,
161

 ние правим нашите кукички да се виждат през три улици. 

6. Бъдете търпеливи. Да ловиш риба означава да чакаш. Водата трябва да бъде 

тиха и естествена. В отстъплението си в нашите християнски гета ние сме станали 

толкова различни, че често се отличаваме като възпален палец, когато излезем навън в 

света. Светът не може да общува с нас. Ние сме неестествени вместо свръхестествени. 

Исус беше приветстван от обикновените хора, когато ядеше и пиеше в техните къщи,
162

 

факт, който би Му спечелил мъмрене от страна на много християни, които познавам! 

7. Извадете рибата на сухо веднага след като сте я уловили. Не познавам 

рибар, който би прекарал часове и стотици долари да лови риби и да седне и да ги гледа 

как си заминават, защото не знае как да ги извади на сухо. Но познавам множество 

християни, които улавят някого за благовестието, но никога не го довеждат до решение 

да приеме Христос. Хората трябва да бъдат доведени до точката на решението. 

Сделката трябва да бъде приключена.
163

 

8. Оставете Бог да пресее “постоянните” и да освобождава другите. 

Техническата работа на пресяване между постоянни и временни не е наша, тя 

принадлежи на Святия Дух.
164

 Но не прекъсвайте своята цялостна евангелизационна 

програма заради отделни “провали.” 

9. Изчистете рибите. Хората трябва да бъдат изчистени от греха преди да бъдат 

напълно готови за служба на царя. Осигурете вашите “риби” да преминат през добра 

ученическа програма, преди да ги оставите. 

10. Използвайте рибите. Прахосничество е да хващате риби само за да ги 

оставите да изгният в коша. Добрите рибари се грижат да бъде използван целият им 

улов. Неизползваният живот е трагедията на нашата епоха. Всички християни трябва да 

бъдат заети в служението на Господа. Новозаветна църква е църква, в която броят на 

спасените е равен на броя на служещите. Върховното евангелизиране е да наемаш 

хората в Божиите цели за техния живот.
165

 

При цялата си стойност като аналогия риболовът е тривиално нещо в сравнение 

с несравнимата стойност на душа или народ, изкупени от огъня чрез помазаната от 

Духа евангелизация. Когато Църквата си сътрудничи в личната и обществената 

евангелизация с убеждаващата сила на Святия Дух, ще видим съживление, национално 

покаяние и духовен и материален просперитет отвъд всичко, което можем да си 

представим. 
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Евангелизация по стъпките на Господа 
 

Твоето нечестие ще те накаже, и твоите отстъпления ще те 

изобличат; познай прочее и виж, че е зло и горчиво нещо дето си оставил 

Господа своя Бог, и дето нямаш страх от Мене, казва Господ, Йеова на 

Силите (Еремия 2:19). 
 

Бог използва собствените грехове на хората, за да пречупи техните корави сърца 

да се обърнат към Него. Раните на един народ го приготвят за семената на Божието 

Слово. По този начин Бог може да направи дори и грехът да служи на Неговите цели
166

 

и Неговото най-голямо предназначение е да създаде крайна нужда от освобождение от 

разрушен живот, видимо нерешими лични и национални проблеми. Непокорството 

прави хората гладни. Нашата работа е да осъзнаем техните нужди и да ги нахраним с 

освобождение. “Защото когато Твоите съдби са на земята, жителите на света се учат на 

правда” (Исая 26:9). 

Бог иска да издигне стандарт за народите чрез Своята Църква.
167

 Той иска да 

изцели народите, като събори техните лъжебогове и неправедни институции, давайки 

им живота, намиращ се в Неговото Слово. 

За да изпълни всичко това, Бог първо трябва да разоре народите. Неговият “плуг 

на осъждението” трябва да отвори почвата за Неговото Слово, като ги смири и ги 

направи възприемчиви за семето. Повечето от разораването вече се върши чрез 

законите на сеенето и жъненето.
168

 

Така че няма нужда Господ да натиска твърде много с острието. Гърбът на 

отстъпника е вече разцепен от агония чрез самопричинени наранявания. Жътвата на 

непокорството подготвя народите за освободителите. 

 

Да отправим призив за пророческо евангелизиране 
Повечето от това, което днес наричаме “евангелизиране,” е предназначено да 

водим индивидите при Христа и след това да се грижим за тях. Пророческото 

евангелизиране, от друга страна, е проповядването на Христовото Слово на цели 

общества. Пророческото евангелизиране е предметът на тази книга и централната 

грижа на християнския активизъм. Пророческото слово на Църквата отправя 

предизвикателство към цялото общество и неговите политически институции да се 

съобразят с принципите на Божието Слово. 

Днешните медии, вестници, филми и новинарски предавания са летописите за 

това къде и как Бог подготвя народите за Своето Слово, като разорава тяхната почва. 

Когато ги чета, виждам какво Бог прави, за да подготви земните народи за Своето 

голямо бъдещо съживление. Те ни показват разкъсването и кървенето на цели 

ценностни системи и икономически механизми. Колкото по-дълбоки проблеми 

разкриват те, толкова по-меки стават сърцата на хората към Божието Слово. Плугът 

върши своята работа. 

Пророческото евангелизиране следва предварителното евангелизиране, което 

Бог използва, за да нарани народите с техния собствен грях, като ги прави толкова 
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болни от тяхната собствена неправедност, че те с готовност прегръщат благовестието, 

когато ние се появим с него. Това, което Бог е избрал да посочи като проблем в един 

народ чрез болки и нужди, е предназначено да накара това общество да задава въпроси 

в тази област. Работата на Църквата е да помогне на народите да видят какви са 

истинските проблеми и след това да им даде правилните отговори. 
 

Правда и правосъдие са основа на престола Ти; милост и истина ходят 

пред Твоето лице. Блажени хората, които познават възклицанието на 

тръбите; те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице. В Твоето име 

се радват всеки ден (Псалм 89:14-16). 
 

Как можем да “се радваме всеки ден,” когато нещата около нас се разпадат? 

Божиите хора се радват, че неправедността подготвя сърцето на наранения свят да 

приеме изцелителното благовестие. Християнската политика е изцелителното изкуство 

да посоляваш раните на разрушените институции на обществото по такъв начин, че да 

ги обърне от греховете им, за да избягнат осъждението на Господаря в бъдещето. 

 

Да поставим кукичката, когато бъдат зададени правилните въпроси 
 

Като чуха, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петра и на другите 

апостоли: Какво да сторим, братя? (Деяния 2:37).  
 

За ловеца на човеци най-сладкия звук в света е, “Какво да правя?” Стръвта е 

била захапана, защото е била осъзната нуждата, а сега кукичката трябва да се закачи за 

челюстите им. “Поставянето на кукичката,” според принципите на тази книга, е 

Църквата да завземе идеологията на нашите градове чрез действието на четирите 

служения на любов на Църквата. 

В Глава Осма прочетохме за завземането на идеологията на нашите градове и 

народи, когато Църквата осъзнава и прилага на практика своите четири служения като 

учител, свещеник, адвокат и насърчител на благосъстояние. Сега мога да кажа, че не 

сте имали основата, за да ги разберете: тези същите четири роли са четирите рибарски 

кукички, които използваме за стръвта на благовестието, за което Бог е подготвил 

народите. 

Църквата като Учител. Църквата предлага реалност, така че, когато хората 

питат какво да правят, ние можем да ги освобождаваме и изцеляваме с истината. 

Църквата, не светската система, има истинските отговори на въпросите. Светската 

система е направила хората болни. Ние можем да им покажем Великия Лекар. 

Църквата като Свещеник. Църквата предлага примирение на разделената 

човешка раса. Човек срещу човек, раса срещу раса, мъже срещу жени, родители срещу 

деца и човекът сам срещу себе си – ето ви една невероятна възможност за риболов. 

Свещеникът идва с изцеление, което изглежда като стръв. 

Църквата като Носител на закона. Църквата предлага праведност и 

справедливост, опитвайки се да убеди хората, че Божиите закони не са несправедливи и 

жестоки.
169

 Законите на светския ред произвеждат политика на смърт, разделение и 

нереалност. Нашите рибарски кукички носят със себе си истински възможности за ред, 

съчетан със свобода. 
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Църквата като Насърчител на благосъстояние. Чрез здравото семейство 

Църквата предлага просперитет на света. Бедността е резултат от греха – както личен, 

така и в света като цяло. Дълготрайното благосъстояние
170

 почти винаги се създава чрез 

възстановяване на разрушени семейства. Гладът и лишенията не само трябва да 

подтикнат Църквата да реагира, те трябва да подсилят способността на Църквата да 

показва на другите как да създават благосъстояние и да задоволяват човешките нужди. 

“Устните на праведния хранят мнозина” (Притчи 10:21). 

 

Църква, балансирана в евангелизация и пророчество 
За последните 300 години Църквата е била небалансирана. Ние сме 

евангелизирали и довели милиони хора до спасително познание за Христа, стойността 

на което е неизмерима. Но все още сме небалансирани. Ние не сме били евангелската 

Църква и пророческата Църква. Ако Църквата се беше съсредоточила върху тези две 

цели в света, светът би бил преобърнат от Царството. Вместо това ние сме действали 

така, като че ли личното евангелизиране е всичко, което е нашата отговорност към 

народите на земята. Ние сме донесли спасително слово към хората, които умират 

духовно, а не сме били прилежни да доведем спасение и изкупление върху 

обществените процеси в света. 

Църквата е евангелска, когато стига до индивидуалния човек, но тя става 

пророческа, когато действа като сол и светлина за обществото, което я заобикаля. 

Никога досега в историята народите не са се нуждаели повече от пророческа Църква. 

Ние вече сме изразходвали складирания духовен капитал и благословения на 

предходните поколения. Ако не се занимаем с обществения провал на нашето 

общество, ще пропуснем най-голямата възможност за обществено съживление през 

последните няколко века. Американският народ е подготвен за това Църквата да 

започне да говори пророчески. 

Старовременните пророци призоваваха своите и околните народи към библейско 

покорство, стремейки се да спасяват души, обръщайки се към общественото устройство 

на целия народ. Когато Йона отиде в Ниневия, повече от 40,000 души се покаяха в 

отговор на пророческото Слово. Ако Църквата не се обърне към нашите градове, 

разкъсани от греха и институционалната несправедливост, тя ще ограби милиони хора 

от благословенията и възстановителната сила на цялото Божие Слово. 

Бог пита, “Кой ще стане за Мене против злодейците? Кой ще стане за Мене 

против ония, които вършат беззаконие?” (Псалм 94:16). Толкова ли сме заети за нашите 

събирания и в нашето индивидуално печелене на души, че не се интересуваме от 

убитите по улиците? Има ли притчата за добрия самарянин
171

 някакво приложение за 

народите по света? Позволено ли е на някои народи да наблюдават бездейно и да не се 

намесват, когато други народи са бити и оставени почти мъртви по международните 

пътища на земята? Ако земята е на Господа, няма ли Той стандарти за глобална 

загриженост за защита на слабите? 

Истинската власт не произлиза от дулото на оръдието. Тя идва от Господа. 

Приемете предизвикателството. Понесете своята отговорност като християнин. 

Донесете спасение на народите така, както и на индивидите! Освободителите настъпват 

с рибарски пръти в ръка! Езекиил ни видя как идваме: 
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И всяко одушевено същество, с което морето изобилва, ще живее на 

всичките места, дето би отишла тая пълна река; и там ще има твърде 

голямо множество риба по причина, че тая вода е дошла там и че водите 

на морето са се изцелили; понеже където отиде реката, всичко ще 

живее…И рибари ще стоят край нея (Езекиил 47:9-10). 

 

 

“Още веднъж Аз ще разтърся не само земята, но и небето.” А това “още веднъж” 

означава премахването на ония неща, които се клатят, като направени неща, за да 

останат тия, които не се клатят. Затова, понеже приемема царство, което не се 

клати, нека бъдем благодарни, и така да служим благоугодно Богу с благоговение и 

страхопочитание.  

(Евреи 12:26-28) 

 

 

Г Л А В А   Е Д И Н А Д Е С Е Т А – Да се приготвим да 

управляваме в един разпадащ се свят 
 

ристияните трябва да излязат в света и да правят повече, отколкото 

просто да евангелизират: те трябва да се приготвят да управляват. Това е 

тяхното предназначение.
172

 Изборът не е да евангелизираш или да 

упражняваш господство. Не съществува такъв библейски избор. Трябва да правим 

двете. Трябва да печелим души и трябва да позволим на Бога да установява Своя ред 

чрез нас. В двата случая ние управляваме, или като намираме изгубените овце и ги 

довеждаме обратно в кошарата, или като управляваме просперитета на цялото стадо и 

земята на Господаря. 

 

Заблудени от фалшивото небе 
Малко заблуждения са подронили толкова посвещението на Църквата да 

управлява на земята, колкото странните схващания, в които много християни са ни 

водили да вярваме относно нашето бъдеще на небето. Небето и върховното призвание 

на светиите са били изобразявани по всякакъв друг начин, само не и по този, по който 

Исус ги показа. Казвали са ни, че ще прекараме вечността, лежейки на облаци и 

свирейки на арфи. Когато това ни омръзне, ще си обуваме нашите златни чехли, ще се 

разхождаме около Северната Порта, ще се прибираме в нашите малки стаи и ще сядаме 

да се люлеем на нашите люлеещи се столове. Накратко, небето е свобода от работа и 

отговорност. Небето е върховният уикенд! 

Това антитрудово отношение ни показва нещо за истинските ценности на много 

християни, нали? Те са били заблудени да вярват, че свиренето или безделието са 

нашето върховно предназначение. Представете си колко глупава, но и трагично 

изглежда тази лъжа за Бога, Който, както Исус каза, “винаги работи.”
173

 

Въобще няма нищо глупаво или смешно в това схващане за “рая” на мързеливия 

човек. То е демонична лъжа, която е парализирала милиони християни да вярват, че 
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работата, отговорността и управлението са земно проклятие, което небето премахва. 

Какъв е крайният ефект от тази лъжа? Той е двоен: 

Първо, християните са изоставили упражняването на господство чрез работа на 

земята. Второ, те са направили своя върховна цел небето и ленивата апатия, а не 

зрялостта и съуправляването с Христа.
174

 Как виждате своето небе определя как 

планирате живота си. Светиите не са управлявали на земята, защото са повярвали, че 

работата е временно зло, което ще бъде премахнато от небето.  

Върховната цел на християните не е такъв вид небе. Тя е обновените небе и 

земя.
175

 Земята е центъра на Божията грижа и създанието.
176

 Исус се завръща на на 

земята, за да живее на нея завинаги заедно със Своята невяста, Църквата.
177

 Така важна 

за Христос е земята, че Неговите молитвени наставления се съсредоточиха върху нея: 

“Твоето Царство да дойде; Твоята воля да бъде на земята, както е на небето” (Матей 

6:10). Нашето призвание на земята е да управляваме градове и народи.
178

 Нашето 

сегашно обучение трябва да бъде източникът на нашата бъдеща работа:
179

 
 

Господ каза: Кой е прочее оня верен и благоразумен настойник, когото 

господарят му ще постави над домочадието си, да им дава навреме 

определената храна? Блажен оня слуга, чийто господар, когато си дойде, 

го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави над целия 

си имот (Лука 12:42-44). 
 

Да завземаме, докато Той дойде 
 

И като слушаха това, Той прибави та каза една притча, защото беше 

близо при Ерусалим, и те си мислеха, че Божието Царство щеше веднага 

да се яви. Затова каза: Някой си благородник отиде в далечна страна да 

получи за себе си царска власт, и да се върне. И повика десетима от 

слугите си и даде им десет мнаси; и рече им, Търгувайте с това, докле 

дойда. Но неговите граждани го мразеха, и изпратиха след него 

посланици да кажат, Не щем този да царува над нас. А като получи 

царската власт и се върна, заповяда да му повикат ония слуги, на които 

бе дал парите, за да узнае какво са припечелили чрез търгуване. Дойде 

прочее първият и рече, Господарю, твоята мнаса спечели десет мнаси. И 

рече му, Хубаво, добри слуго! Понеже на твърде малкото се показа верен, 

имай власт над десет града. Дойде и вторият и рече, Господарю, твоята 

мнаса принесе пет мнаси. А рече и на него, Бъди и ти над пет града. 

Дойде и друг и рече, Господарю, ето твоята мнаса, която пазех скътана 

в кърпа; защото се боях от тебе, понеже си строг човек; задигаш това, 

което не си положил, и жънеш което не си сял. Господарят му казва, От 

устата ти ще те съдя, зли слуго. Знаел си, че съм строг човек, който 

задигам това, което не съм положил, и жъна което не съм сял; тогава 

защо не вложи парите ми в банката, и аз, като си дойдех, щях да ги 
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прибера с лихвата? И рече на предстоящите, Вземете от него мнасата, 

и дайте я на тоя, който има десетте мнаси. (Рекоха му, Господарю, той 

има вече десет мнаси!) Казвам ви, че на всекиго, който има, ще се даде; а 

от тогова, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А ония 

мои неприятели, които не искаха да царувам над тях, доведете ги тука и 

посечете ги пред мене (Лука 19:11-27). 
 

Тази притча е богата на наставления за нас, които трябва да “се грижим за 

бизнеса,” докато Той се завърне. 

1. Настойничество над Божиите притежания. Цялата притча се отнася за 

правилна грижа за собствеността на царя. Тези, които умножават възложените им 

ресурси, ще бъдат възнаградени. Онези, които скриха ресурсите си и отказаха да ги 

развиват, бяха лишени дори и от този малък ръководен пост. 

2. Възнаграждението за ръководството. Исус ни казва, че сега биваме 

подготвяни за отговорни ръководни постове, не за скачане по облаците. Ние биваме 

подготвяни да управляваме градове. Политическата намеса е земна отговорност, както 

и небесно призвание. 

3. Резултатите от покорството. Исус потвърди, че Той очаква увеличение на 

Своите инвестиции. Това е повторено в Йоана 15:1,2, където Той казва, “Аз съм 

истинската лоза, и Отец Ми е земеделецът. Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, 

Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я за да дава повече плод.” 

Да печелим души, без да разширяваме и увеличаваме Божието управление на 

Неговата планета, противоречи на нашата лоялност към Царя. Слугата, който ревниво 

отказа да произвежда плод за своя Цар, беше лишен от своите притежания. 

 

Да излекуваме народите, когато те пропаднат 
Християните са призвани да лекуват народите и да им служат дори след 

завръщането на Господа. Народите са общности, които ще останат и в следващата 

времева епоха и ще продължат да бъдат обект на Божието дело. 
 

След това ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която 

извираше от престола на Бога и Агнето и течеше всред улицата му. И 

от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше 

плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на 

дървото бяха за изцеление на народите (Откровение 22:1-2). 
 

Но още преди завръщането на Господа народите ще пропаднат и ще паднат в 

ръцете ни. Светските активисти са ги основали върху нездрави и неистински основи. 

Всичко, което не е изградено върху основата на Божия закон, ще бъде унищожено. 

Нищо такова няма нито правото, нито силата да устои. Когато народите пропаднат, 

Църквата трябва да ги хване. Те са нашето наследство. Пророк Агей видя как народите 

падат в грижливата ръка на Църквата още преди хиляди години: 
 

Ще разтърся и всичките народи; и отбраните неща на всичките народи 

ще дойдат; и Аз ще изпълня тоя дом със слава, Казва Господ на Силите 

(Агей 2:7). 
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Смущение и фалити ще бъдат съдбата на онези, чийто живот не е изграден върху 

канарата на Божията истина.
180

 

До степента, до която един народ се бунтува срещу Божиите заповеди, това 

непокорство определя количеството камъни, което ще падне върху главата му. При 

приближаването на края на тази епоха вечните ценности на Бога все повече ще излагат 

и ще отправят предизвикателства към построената на пясъчни основи човешка 

действителност. 

Тъй като Бог обича човека, Той винаги му дава осигурителна мрежа, в която да 

падне, когато греховете му го победят. Тази мрежа е достъпна само за онези, които я 

приемат. За непокаяните дори и дъното на мрежата пропада. Църквата е Божията 

осигурителна мрежа за падналите народи, които ще се покаят; те ще паднат в Божиите 

любящи ръце чрез нас. 

Като Божи промисъл за народите готовността и способността на Църквата да 

изцели падналите институции е Божия план за съд и разтърсване. Бог няма да 

унищожи, без първо да даде предупреждение, план и място за изцеление. Църквата е 

предназначена да бъде тези неща за земните народи. От нас се иска да бъдем Божии 

свидетели за народите и сме предназначени да бъдем мястото, където Божият план и 

мястото за изцеление превързват техните рани. Бог, защото е любов, събаря с едната 

ръка само това, което може да хване с другата. А Църквата е предназначена да бъде 

Божията ръка на земята. 

С Църквата като Божията осигурителна мрежа можем най-добре да опишем 

върховното духовно воюване като опит на Сатана да събори земните народи по-бързо, 

отколкото Църквата може да се справи с техните проблеми. Работата на Святия Дух 

е да следи темпа на Божието осъждение, така че земните народи да не се разпаднат по-

бързо, отколкото Божията болница (Църквата) може да почисти раните и да обучи 

народите в пътя, в който трябва да вървят. Онези в Църквата, които ни учат, че нашата 

работа е да спасим хората и да ги изведем оттук възможно най-бързо, не разбират 

Божията любов и съчувствие към земните народи. 

В края на краищата ние ще напуснем земята, но не и преди всеки народ и всеки 

език да имат привилегията да чуят и да видят, чрез примера на Църквата, как трябва да 

живеят, за да просперират във всяка област от техния живот. 

 

Влошава се, за да стане по-добре 
Бог сега оставя народите да станат смъртно болни. Лекарят има малка стойност 

за вас, освен когато сте болен. Колкото повече се разболяват народите, толкова по-

възприемчиви ще станат за посланието на Великия Лекар. Техните викове и отчаяние 

са предродилните симптоми, които Църквата – съпругата на Лекаря – очаква. Този 

процес на наблягане на негативното, така че когато позитивното дойде, то е крайно 

желано, е което аз наричам “контраст.” 

Контрастът е средството, което Бог използва, за да разкрие истинската 

дълбочина на човешката нужда. Вие не знаете в действителност колко сте болен, преди 

някой, който е съвършено здрав, се изправи пред вас. Блясъкът на Исусовото духовно 

състояние беше това, което разкри истинската болест на религиозните ръководители от 

онова време. 

Бог иска да противопостави богатството и здравето на Своето Царство, изразени 

чрез Църквата, на контраста на мръсното, разлагащо се вегетиране на банкрутиралите, 
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болни народи. Болестите на бунтовните народи трябва да се развият напълно.
181

 Когато 

народите са достатъчно отчаяни, те ясно ще видят изкуплението, изобразено в 

Църквата и в християнската политика и ще се втурнат към спасението. Исая ни показва 

ясно този принцип на “контраста” в следния текст: 
 

Стани, свети; защото светлина дойде за тебе, и славата Господня те 

осия. Защото, ето, тъмнина ще покрие земята, и мрак племената; а над 

тебе ще осияе Господ, и славата Му ще ти се яви. Народите ще дойдат 

при светлината ти, и царете при бляскавата ти зора. Вдигни наоколо 

очите си и виж; Те всички се събират, идват при тебе (Исая 60:1-4). 
 

Много ще “търсят слово от Господа” в онзи ден и ние по-добре да си свършим 

нашата домашна работа. Ако тези разрушени народи дойдат при Църквата за отговори 

и ние им дадем само религиозни лозунги, Бог да се смили над Църквата! Както Исая 

говори на още едно място за пътя на народите към Бога: 
 

Така казва Господ Йеова: Ето, Аз ще издигна ръката Си към народите, и 

ще възвися знамето си пред племената; и те ще доведат синовете ти в 

обятията си, и дъщерите ти ще бъдат донесени на раменете им (Исая 

49:22). 
 

Бог очаква от Църквата да приготви духовна храна и да развие духовно 

ръководство за народите, когато те изпаднат самопричинен глад и анархия. Тяхното 

непокорство ще накара мнозина от тях да гладуват, което ще ги доведе до покорство 

към Божието послание. Банкрутиралите и гладни хора обикновено слушат посланието, 

ако са убедени, че вие имате нещо осезаемо ценно и хранително. Нашата работа е да 

извлечем храната от Божието Слово и да я складираме за деня, когато Господ съди 

народите. Църквата е Божият обединен Йосиф, изпратен преди глада, за да складира 

живот за земните народи. 

 

Бедствието идва 
Какво невероятно преживяване е да наблюдаваш как Божият Дух бърза да 

подготви Църквата за нейната ръководна роля, докато светът се движи с нарастваща 

скорост към бедствието. В този момент има поне осем или девет големи световни 

проблеми, всеки от които може да вкара света в някаква масивна криза, по-страшна от 

всичко, което съвременният свят е виждал. Ето само пет от надвисналите кризи, които 

Бог може да използва, за да преобърне народите. 

 

1. Кризата на дълговете 
 

Сребролюбието е корен на всяко зло (1 Тимотей 6:10). 
Ако дадеш в заем пари на някой свой беден съсед между Моите люде, да 

не постъпваш с него като заемодател, нито да му налагаш лихва (Изход 

22:25). Да не му вземеш лихва или печалба. . .парите си да не му дадеш с 

лихва (Левит 25:36,37). 

На брата си да не заемаш с лихва; за да те благославя Господ Бог 

(Второзаконие 23:20).  
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В Ранната Църква всяка лихва върху дълг се е считала за лихварство и е била 

престъпление. Съставната лихва често е наричана “осмото чудо на света,” тъй като тя 

увеличава първоначалния дълг с невероятен темп. Америка – всъщност, целият свят – 

сега се изправя пред напълно нерешима дългова криза заради прекомерните разходи и 

лихвените натрупвания, свързани с дълга. 

През 1901 националният дълг на Съединените Щати е бил под 1 млрд долара. 

Той остава по-малко от 1 млрд долара до Първата Световна война, когато скача на 25 

млрд долара. 

От 1918 до 1942, в навечерието на влизането на Америка във Втората Световна 

война, националният дълг почти се удвоява – от 25 на 49 млрд долара. 

От 1942 до 1952 дългът нарастна от 72 на 265 млрд. През 1962 той беше 303 

млрд. Само осем години по-късно, през 1970, той беше 383 млрд. 

От 1971 до 1976 нарастна от 409 млрд до 631 млрд. В края на 1986 

правителственият дълг достигна над 2 трилиона долара. Бяха необходими 206 години за 

да се достигне 1 трилион долара правителствен дълг и само още пет години, за да се 

удвои до 2 трилиона. От 1975 до 1986 федералният дълг нарастна четворно. САЩ сега 

е най-големият длъжник в света, за първи път от 71 години насам. 

Каква лихва плащаме за “привилегията” да прахосваме наследството на нашите 

правнуци, изоставяйки принципа на мисленето за поколенията? През следващата 

година повече от 25% от бюджета на САЩ ще бъде само за плащания по лихвите! За 

пет години тази цифра ще бъде около 40%. Не забравяйте, това е само лихвата, без да 

става въпрос за плащане на каквато и да е сума по главницата. За да се покрие 

сегашният ни национален дълг, всеки мъж, жена и дете в Америка днес дължи близо 

две хиляди долара на бъдещите поколения. Това е в добавка към почти 40% данъчен 

товар, който американците плащат така или иначе върху доходите си, ако отчитаме 

всички невидими данъци. 

За сравнение, колонистите-революционери влязоха във война с Англия за 

увеличение на данъка върху чая с по-малко от 2%! Докато все повече и повече книжни 

пари са нужни, за да “надпечатат” тази огромна дългова бездна, очаквайте инфлацията 

да се завърне с още по-високи темпове. 

Какво да кажем за частния и обществения дълг? Обществения дълг на САЩ 

нараства с безпрецедентните 15% на година. Ликвидността на най-големите 

американски компании спада с невероятни темпове. Общият потребителски дълг 

нарастна за последните дванадесет години от 750 милиарда долара на почти три 

трилиона долара – тройно увеличение. Сегашният му растеж е около 20% годишно. 

Като резултат от тези внушителни цифри се надига лавина от частни и корпоративни 

фалити. Повече от 1200 банки (една на всеки дванадесет) са в проблематичния списък 

на Инспекционния Комитет на Федералния Резерв. Тази цифра е нарастнала с почти 

500% от 250 банки през 1983. Сътношението спестявания/заеми са в още по-лошо 

положение – но засега ще ви пощадя. 

Какво да кажем за глобалния дълг? Глобалният дълг също експлодира. 

Съветският блок, страните от Третия свят и латиноамериканските дългове наброяват 

сега над 1.2 трилиона долара. Друг, свързан с нефта дълг, е над 1 трилион долара, като 

местните нефтени компании дължат около 250 милиона. Спадналите цени на нефта 

допринесоха невероятно много за световния дългов проблем, защото страните-

производителки на петрол разчитат на своите петролни продажби, за да натрупат 

приходи за обслужване на своите дългове. 
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Латинска Америка дължи на американските банки милиарди долари на година 

само в лихвени плащания. Мексико и другите страни-длъжници, пряко засегнати от 

спадналите цени на петрола или като продавачи, или като купувачи, претърпяха 

катастрофални удари върху способността си да върнат гарантираните от американските 

банки дългове. Неплащането на задълженията е реален проблем в най-лошия случай, 

като плащането само по лихвите е най-добрата реална възможност. Какво ще донесе 

това на американската банкова система? Можете да отгатнете, но отговорът няма да ви 

хареса. Земните народи може би са в началните етапи на фатална финансова болест. 

 

2. Кризата със заетостта 

 

Всичкият този дълг ще доведе до неспособност за плащане на дълговете, 

инфлация, криза в световната търговия и масивна безработица, докато световните 

икономики се опитват да се пренастроят. В края на краищата всичко това ще се срути. 

Миналогодишният търговски дефицит на САЩ достигна 200 милиарда долара. 

Местните работници във всяка област на икономиката са застрашени от вносните 

продукти и услуги. Почти 300 протекционистични закона са прокарани в Конгреса в 

опит да се запуши дупката. Знаците на времената са ясни; готви се търговска война. 

Как това ще засегне заетостта? Федералното правителство няма да може: да 

остане най-големия работодател в страната; да печата пари (да създава инфлация в 

икономиката); да поддържа непокътнато сътрудничеството между институциите по 

време на търговска война; и да поддържа пропаднали банки, спестявания и заеми и 

неплащащи страни-длъжници. 

Точно сега федералното правителство извършва около 25% от икономическата 

дейност в САЩ, притежава над 740 милиона акра земя, наема почти 5 милиона човека 

и провежда над 960 субсидирани програми с годишна стойност над 400 млрд долара, 

като осигурява медицинска помощ за 47 милиона души. Никой психически здрав не би 

повярвал истински, че това ще остане непокътнато, когато Бог започне да позволява на 

народите да изпаднат в суровите последствия на техните собствени монетарни и 

финансови грехове. 

 

3. Кризата с националната сигурност 

 

Съвременната геополитика е по-зле от всякога. Средният Изток се гърчи във 

войната между Иран и Ирак, захранвана от възхода на войнствената ислямска вяра. 

Коренът на проблема са световните доставки на нефт и сега всички големи сили се 

състезават за някаква позиция. Съветите насърчават тероризма и дестабилизацията чрез 

Сирия и Либия, докато съществуването на Израел все още е застрашено от много места. 

По света има осем контрареволюционни войни, водени срещу така наречената 

“доктрина Брежнев,” според която, ако една страна стане марксистка, Съветите никога 

повече няма да й позволят да промени ума си. Централна Америка и Мексико имат 

нестабилни, разпадащи се правителства и икономики, които са узрели за насилствени, 

революционни преврати. Многостранната криза в Южна Африка заплашва 

минералните и отбранителните доставки за свободния свят. 

Съветите продължават да увеличават най-голямата военна машина в световната 

история, увеличавайки предимството си пред Съединените Щати във всяка област. 

Екстремистките елементи във всички страни се поляризират. Мислите ли, че тази 

чуплива основа ще издържи на разтърсването? 
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4. Кризата със социалните помощи 

 

Когато дълговата бомба се взриви и заетостта спадне, предизвиквайки 

опустошителна инфлация, системата за социални грижи ще се превърне в жестока 

шега. Чрез аборти тази нация вече е убила 20 милиона деца, 20 милиона потенциални 

работници, които можеха да печелят, за да подкрепят социалната система. Убиването 

на неродените произнася присъда и над възрастните и бедните в нашето общество. 

Системата не може да издържи ударите на (1) нарастващите пенсионни разходи 

на фиксирани доходи срещу обезценени долари, (2) нарастналия процент пенсионирани 

работници срещу относителния спад в броя на работещите на пълен работен ден 

работници, (3) рязко нарастналите разходи за медицинско осигуряване. Помислете за 

това. Броят на болните от СПИН през 1992 се очаква да бъде в най-добрия случай 

225,000 американци. В долари през 1986 това ще струва почти 175,000 долара за 

грижите за един болен от диагнозата до сигурната смърт. Това означава над 39 

милиарда долара само за една година. Можете ли да отгатнете какво означава това за 

нашите болници, медицински персонал, застрахователни компании и националните 

здравни фондове? Дали ще остане нещо за да се погрижим за бедните, безработните и 

бездомните? 

 

5. Кризата в семейството 

 

Войните между мъже и жени, между родители и деца и между моногамия и 

разврат незабелязано принудиха цялото западно общество да се люшка без посока през 

последните петнадесет години. Бунтът на “да правя каквото си искам,” в търсенето на 

нещо, което да запълни огромната пропаст, която премахването на Божиите ценности 

остави в обществото, е унищожил почти 50% от семействата в това поколение. 

Загубите във взаимоотношения, моралните и икономическите загуби са неописуеми. 

 

Да бъдем готови 
Ще бъдем ли готови да спасим пропадналите животи и пропадналите народи? Аз 

знам, че точно сега не сме готови, но трябва днес да започнем да променяме нашия 

живот, нашите семейства и нашите църкви по образа на Христа, за да поемем Неговата 

работа като Негови довереници, докато Той дойде. Нямаме време за губене. Когато 

всичко се срути, Църквата трябва да бъде готова да управлява със справедливост, 

съчувствие и мъдрост, родени от зрялостта. Чуйте Господнето Слово: 
 

И пеят нова песен, казвайки: Достоен си да вземеш книгата и да 

разпечаташ печатите й; защото си бил заклан, и с кръвта си изкупил си 

за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ, и направил си ги на 

нашия Бог царство и свещеници; и те царуват на земята (Откровение 

5:9-10). 
 

Нека бързо да влезем във форма, така че нашите умения да се грижим и 

управляваме да посрещнат нуждите на отрудените маси! 

 

СТАНЕТЕ, БОЖИИ МЪЖЕ! 
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Станете, Божии мъже! 

Победили в малките неща, 

отдайте си сърце, душа, ум и сила, 

да служите на Царя на царете. 

 

Станете, Божии мъже! 

Твърде дълго очакваме Неговото царство; 

въведете утрото на братската любов 

и сложете край на нощта на злото 

 

Станете, Божии мъже! 

Църквата очаква вас; 

Силата й е неизмерима; 

станете и я направете велика! 

 

Високо вдигнете Христовия кръст! 

Стъпете там, където Неговите нозе са били; 

братя на Човешкия Син. 

Станете, Божии мъже! 

 

(Уилиям Пиърсън Мерил, 1867-1954.)* 

 

 

Г Л А В А   Д В А Н А Д Е С Е Т А – Призив за християнски 

герои 
 

истемите на този свят умират. Тяхната способност да мотивират хората 

към действие е отминала. Глобално нашето царство не е започнало да 

блести като слънцето. То няма да започне, преди ние да “станем” и да 

оставим страха и християнските гета. Сега дори и светската система се обръща към 

духовни и религиозни принципи, за да спаси своите морално опустошени общества. 

Социалистите и марксистите се обръщат към “теологията на освобождението,” 

върховния дяволски лъжлив брак на християнството и общественото инженерство. Тя е 

смъртен враг на истинската Църква, защото се опитва да “християнизира” политиката 

на насилствена и революционна експлоатация, отричайки личното изкупление и 

освобождението на народите в обновяващата власт на Исус Христос. 

Марксизмът изчерпа моралното си гориво – способността си да призовава 

хората към саможертва заради морални убеждения. Вместо това той трябва да разчита 

на страх, властолюбие и просто на следване на пътя на най-малкото съпротивление. 

Това състояние е било предвидено отдавна от основателя на Съветския Съюз, В. И. 

Ленин. Добре познатият негов цитат сега се изпълнява в либералната теология: 

 

                                                           
* Използвано с разрешение от The Presbyterian Outlook, Richmond, VA (USA). Превод на български Б. 

Маринов. 
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Ние ще намерим най-плодородна почва за проникването на марксизма в 

полето на религията, защото релиозните хора са най-наивни и вярват 

почти на всичко, стига то да е облечено в религиозен език. 

 

Колкото и добронамерени да са някои либерални теолози в своята истинска 

загриженост относно експлоатацията на бедните, тяхното “решение” е само още една 

отрова. Самоконтролът и самоопределението трябва да са нашата върховна цел за 

политическите системи. Марксизмът предлага универсално изравнен жизнен стандарт, 

съчетан с гротескно авторитарна, постоянна диктатура. Решението срещу 

експлоатацията е служение и то не може да бъде наложено отвън чрез ограбване на 

частната собственост, управлявано от диктаторско централно управление. Свободата е 

личен въпрос. 

Либералната система дори признава, че обществото не може да се задържи без 

моралното гориво на религията да го поддържа. Един доклад от 1985, публикуван от 

Brookings Institution – една от най-големите и най-престижни организации за научни 

изследвания – заключава, че стабилността и бъдещата сила на американската 

демокрация зависят от нейните религиозни основи. Без тях “демокрацията е лишена от 

жизнено важната морална подкрепа,” която да я поддържа, казва докладът. Интересно е 

да се отбележи, Брукингс дълго време е била смятана за либерална в своите оценки. 

След като три години е анализирал основните съставки, които сплотяват обществото, 

авторът е стигнал до заключението, че светските ценностни системи не са успели да 

“издържат теста за интелектуална надеждност,” за да могат да допринесат някаква 

полза. 

“Представителното управление зависи за своята устойчивост от ценности, които, 

в не толкова дълъг период, трябва да дойдат от религията,” казва докладът. “Общество, 

което напълно изключва религията от своя обществен живот, което счита религията за 

нещо, срещу което общественият живот трябва да бъде защитаван, е обречено да 

създава схващането, че религията е или безполезна, или вредна.” Хората, приемащи 

класическата хуманистична етика “са склонни към лицемерие или цинизъм,” 

продължава докладът, и или си придават “вид на съчувствие към масите: неподдържано 

от тяхната ценностна система, или открито ги презират.” “В двата случая задължително 

следва обществено огорчение между хуманистичните елити и масата членове на 

работническата и средната класи.”
182

 

Религията ще се увеличава. Но ще бъде ли това секуларизирано християнство, 

имащо “вид на благочестие, но отречено от силата му” (2 Тимотей 3:5) или ще бъде 

християнство на царството, идващо със силата и изкуплението на Исус Христос? Този 

риторичен мотивиращ въпрос беше зададен и от Исус: 
 

Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята? (Лука 

18:8).  
 

Да работим реалистично на дългото поприще 
Християнският Освободител не очаква съвършена земя или лесна или бърза 

победа. Той знае, че грехът и несъвършенството ще бъдат до нас докато сам Господ не 

                                                           
182

 A. James Reichley, Religion in American Public Life. Washington DC: The Brookings Institution, 1985 
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се завърне.
183

 Той търси свят, който живее във все по-голяма свобода всред един 

разлагащ се свят. Няма път назад към Градината, но има път, който води към свободата. 

Исус обеща, “ще познаете истината и истината ще ви направи свободни” (Йоана 8:32). 

Християнският Освободител пита “Как да действам най-ефективно и на кого да 

отдам моето време, енергия и ресурси?” От този вик на сърцето идва християнство, 

чието свидетелство и ефективност ще смъмрят и засенчат фалшивите религии, които 

или съществуват сега, или ще се появят в бъдещето. 

 

Силата да живееш за другите 
 

Следователно и ние, като сме заобиколени от такъв облак свидетели, 

нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с 

устояване нека тичаме на предлежащото пред нас поприще, като 

гледаме на Исус, начинателя и усъвършителя на вярата ни, Който, 

заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама 

и седна отдясно на Божия престол (Евреи 12:1-2). 
 

Исус имаше видението да отиде на кръста. Колко повече ние се нуждаем от 

видение за нашето освободително дело. Видението прави мъжете и жените да правят 

героични неща. Видението идва от Божието откровение към вас за това какво може да 

извърши вашият живот, ако решите да го отдадете за другите. Исус умря за Своите 

деца в покорство пред Своя Баща. Бог Отец Му показа какво може да извърши 

Неговата смърт. “Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно; 

но ако умре, дава много плод” (Йоана 12:24). Неговата смърт ни даде живот. 

Лекарството за християнската самота трябва да се намира в служението към 

братята и сестрите, да живееш, за да виждаш, че онези, които идват след теб, имат 

повече възможност за свобода, отколкото ти си получил. Този вид любов е източникът 

на живота. Както Псалмистът каза, когато “благостта и милостта ни следват,” ние сме в 

дома на Господа завинаги.
184

 Сърце, отдадено за другите, отваря небесните врати. 

Посвещението да направиш нещо важно е това, което ни дава вътрешния импулс 

да преклоним главите си смирено пред игото на Исус. Това иго присъжда смърт на 

удобното частно християнство. То ще ви заведе при хората, ще ви донесе пот и жертви. 

То може да ви заведе при други народи. То няма да ви позволи нито да напуснете, нито 

да предадете територията на Христовите врагове. 

Но онези, които носят Неговото иго, влизайки в своята крайна почивка, 

получават върховната награда за своето служение: “Хубаво, добри и верни слуго; в 

малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на Господаря си” 

(Матей 25:21). Тези носители на товари са открили истината, че Спасителят, хората и 

принципите, за които си се посветил да умреш, е това, което дава смисъл на живота ти. 

 

Призив за ясно мислене 
Правилното действие започва с правилното мислене, а всяко правилно мислене 

започва с вяра в Божието Слово. В Своето Слово Бог повтаря много пъти, че народите 

принадлежат на Цар Исус и че хората просто действат от Негово име, докато Той се 

завърне. Библейското мислене трябва да бъде вашето първо пророческо действие, 
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когато се изправите срещу светската система. След това правилното мислене ще ви 

доведе до правилното говорене. 

 

Говорете и се молете като Настойник-Освободител 
Благочестивото говорене идва от три източника: Святия Дух, Словото и 

човешкото сърце, съобразено с първите две. Молитвата е нашата най-ефективна форма 

на освободителна реч. “Ще тичам по пътя на Твоите заповеди, когато разшириш 

сърцето ми” (Псалм 119:32). 

Молитвата е действие на съобразяване на нашите сърца с Божието сърце. Когато 

се приближаваме към Него, Той ни казва какво Го интересува. Той разширява сърцата 

ни и ни прави способни да чувстваме това, което Той чувства. 

Християните трябва да се молят всеки път, когато гледат новини или четат 

вестник. От нашите сърца трябва да дойде викът, който ще съобрази техните сърца с 

Божието: “Татко, какво правиш с този човек или с тази ситуация? Към какво се 

стремиш и с какво мога да Ти помогна, за да вложа Твоето Слово в действие в тази 

ситуация? Как трябва ефективно да се моля за това и как мога да накарам другите да се 

молят с мен? Какви книги трябва да чета, които ще ме подготвят за този проблем? Къде 

в Твоето Слово се занимаваш с този проблем?” 

Християните трябва да се молят редовно Бог непрекъснато да очиства умовете 

им от лъжливите представи и принципи, наложени им от света. Ние трябва да бъдем 

“депрограмирани” от непрекъснатите лъжи на тъмничаря на народите. Неговите 

медийни атаки срещу хвърлените в тъмница народи и срещу умовете на 

Освободителите никога няма да престанат. Ходатайството, както от отделни хора, така 

и в групи, трябва да разчупи духовните и умствените вериги на заблуждението, преди 

да започне политическото действие. На Бога Му трябваха четиридесет години с Мойсей 

в пустинята, за да го “депрограмира” от лъжите на египетските тъмничари, преди 

Мойсей да бъде готов да се върне и да освободи Божия народ. Не пренебрегвайте 

молитвата. И не пренебрегвайте времето си в пустинята. 

Молитвата беше политическото оръжие на Данаил
185

 и Езекия.
186

 Тя беше това, 

което събори Савел от Тарс и го промени от преследвач в апостол.
187

 Тя доведе 

осъждение чрез Самсон.
188

 Тя е и винаги ще бъде нашият първи ешелон на атаката и 

единственият сигурен път към победата. 

Молитвата променя нещата. Тя пренасочва хора и ситуации. Макар че тя е най-

могъщата сила на земята, тя вероятно е най-малко използваната. Повечето християни 

винаги се молят “конструктивно,” тоест, те се молят добри неща да се сбъднат на 

определени хора. Трябва да продължаваме ревностно в такава молитва. Обаче, в 

политическата област, голяма част от нашата молитва трябва да бъде да събаряме 

преди да строим. Еремия, един от най-политическите от Божиите пророци, се молеше 

за разрушение срещу извратените царства на своето време. Господ му беше казал: 
 

Виж, днес те поставих над народите и над царствата за да изкореняваш 

и да съсипваш, да погубваш и да събаряш, да градиш и да садиш (Еремия 

1:10) 
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Освободителите трябва да се молят за премахване, а в някои случаи и за 

унищожаване на извратените системи. Такава молитва има навсякъде в Писанието. 

Псалм 83:15-18 е класически пример: 
 

Така ги прогони с урагана Си и смути ги с бурята Си, покрий лицата им с 

позор, за да потърсят Твоето име, Господи. Нека се посрамят и се 

ужасят завинаги, Да! Нека се смутят и погинат, за да познаят, че Ти, 

Чието име е Йеова, Един си Всевишен над цялата земя. 
 

Ключът към тази молитва се намира в “за да познаят, че Ти, Чието име е Йеова, 

Един си Всевишен над цялата земя.” Това са изкупителни молитви за Божиите 

противници, ако тези противници се покаят и се смирят. 

Християните трябва да престанат да бъдат “мили,” за да могат да станат 

изкупителни. Чрез реална и точна оценка на истинските нужди на извратените хора и 

неблагочестивите ситуации християните могат да приложат властта на небето да съдят, 

поправят, изцеляват и възстановяват. Ключовете за Божието царство на земята са в 

насочените от Духа молитви на светиите.
189

 

 

Освободителите трябва да си направят домашната работа 
 

Старай се да се представиш одобрен пред Бога, работник, който няма 

от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината (2 

Тимотей 2:15). 
 

За да могат християните да внесат нещо повече от силен шум и ревност, те 

трябва да придобият познание и библейски решения. Досега предимно светските 

мислители са тези, които са изследвали проблемите, засягащи народите и които са 

предписвали лекарствата за проблемите на народите. Не е достатъчно да кажем, 

“Решенията на хуманистите не работят.” Народите трябва да имат нещо да поставят на 

тяхно място, което ще работи. Бог не иска просто да възстановява души, Той 

възнамерява да възстанови цялото обкръжение на човешкия живот в Своя 

първоначален план: “И Той да ви изпрати определения за вас Помазаник Исуса, когото 

трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е 

говорил Бог от века чрез устата на светите Си пророци” (Деяния 3:20, 21). 

Възстановяването ще изисква християните да познават и да работят за това, което Бог 

първоначално е възнамерявал да става във всяка област на живота. 

Смислената активност винаги опира до специализацията. Никой не е експерт във 

всичко. Проблемите пред народите са огромни и често сложни. Повечето настоящи 

проблеми са “вързани на възел,” защото светът е толкова загубен и е действал по 

объркани и противоречащи си принципи. Трябва да определяме библейските принципи, 

приложими към всяка конкретна ситуация. Това развързване на сложните възли ще 

изисква свръхестествено проникновение, съчетано с добрите стари навици на усилена 

работа и учение. 

 

Да станеш Освободител 
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Как човек да открие в какво Бог иска от него да стане експерт в тази джунгла от 

обществени проблеми? Отговорът е наистина доста прост и той включва два библейски 

принципа. 

Първо, кои проблеми са завладяли сърцето ви? В Ефесяни 3:1 апостол Павел 

казва, “За това, аз, Павел, затворник за Исуса Христа заради вас, езичниците.” Павел 

правеше това, защото определена група хора беше завладяла сърцето му. В неговия 

случай това бяха езичниците (народите). Ако се молите и внимавате къде отива сърцето 

ви, ще започнете да откривате хора и проблеми, които Бог е сложил във вашето 

сърце.
190

 

Второ, Бог поиска от Мойсей в Изход 4:2, “Какво е това в ръката ти?” Бог винаги 

ни дава указания къде да вървим, като иска от нас да определим ресурсите, които вече 

имаме. Дали имате бизнес, умение или степен в някаква област? Към какви духовни 

или политически проблеми винаги се насочвате? Тези ресурси са указание за това, 

което Бог иска от вас да правите. Той планира живота ни дълго преди да открием какви 

са тези планове. Той е подготвил нашите ресурси дълго преди повечето от нас дори да 

са ги забелязали. Кой е в сърцето ви? Какво има в ръката ви? Когато започнете да 

отговаряте на тези въпроси, ще откриете ресурсите за служението, което Господ ви е 

дал. 

 

Освободителите трябва да се обединят 
 

Как би могъл един да прогони хиляда, и двама да обърнат в бяг десет 

хиляди (Второзаконие 32:30). 
 

Единството в целите носи многократно умножена сила. Някои от следните 

въпроси се занимават с проблеми, които понастоящем са оковали нашия народ. Около 

много от тези проблеми вече са се формирали групи из цялата страна. Може да искате 

да работите с една от тези групи:
191

 

1. Проблеми на семейството и жените 

2. Въпросът за абортите (Pro-life) 

3. Мобилизиране на студенти 

4. Мисии в други страни с други, които виждат нуждата от възстановяване на 

народите 

5. Икономически, делови и търговски проблеми 

6. Християнска медицина и здравеопазване 

7. Християнско земеделие и земеползване 

8. Християнско образование 

9. Християнски медии и изкуство 

10. Подготовка на християнски кандидати и анализ на проблемите 

11. Проблеми на християнската външна политика 

 

Зад всяка от тези врати и много други като тях лежат огромните светове на 

посветения живот, свободата и изобилието за Освободителя, който се труди за Бога. 
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Ако имате вяра за активно действие, Духът и Словото вече са ви дали ключовете за 

освобождението. 

 

Местната църква държи ключовете 
Голяма част от Църквата днес споделя следните четири погрешни послания, 

както на вярващите, така и на невярващите: 

1. Пълното служение в църквата е ограничено само до пастирската или 

евангелизаторската работа, като всяка друга християнска работа е второстепенна. 

Можете да бъдете учител, но само дотолкова, доколкото поучавате подготвящи се 

църковни ръководители как да се грижат за стадото или да евангелизират. 

2. Ако пророческото дело (политическата активност) трябва да бъде нещо, в 

което Църквата трябва да бъде пряко активна, то това би било служение на пълно 

работно време, като пастира или евангелизатора. В най-добрия случай мисиите против 

абортите и осигуряване дрехи за бедните са всичко, което са обществените 

отговорности на Църквата. Това, което Бог в действителност имаше предвид, когато 

каза да учим народите, беше просто да ги евангелизираме. 

3. Бог не се интересува от строежа на обществото. Той се интересува само да е 

сигурен, че всички хора са били евангелизирани и за спасените има кой да се грижи. 

4. Религията е въпрос на индивидуална съвест и не трябва да бъде въпрос на 

обществен дебат. 

Този сериозно ограничен възглед за християнството е плод на лъжлива 

набожност и объркване относно истинската същност на благовестието на царството. 

Неспасените обичат този съкратен възглед за мисията на Църквата, защото той държи 

Църквата настрана от пътя им и им дава монопол върху управлението на обществото и 

формирането на моралните основи. 

Но нито едно от тези схващания не е вярно. Местната църква трябва да 

осигурява армии от мъже и жени, които са обучени и подкрепени да променят цели 

общества. Армията на Църквата се нуждае от нещо повече от ефрейтори. 

Ние имаме нужда от местни църкви, които са посветени да доведат Христос до 

народите така, както и до индивидуалния грешник. Нуждаем се от местни църкви, 

които са посветени да подкрепят Християните-Освободители в множеството им 

дейности за освобождението на народите. Нуждаем се от местни църкви, в които 

финансовата подкрепа стига до повече хора, отколкото само до пастира, ръководителя 

или учителя. Посвещението следва парите, а ресурсите на нашите църкви сега са 

разпределени твърде тесногръдо. 

Трябва да отключим пророческите дарби в Божиите хора, като се посветим да 

инвестираме в служения, които подготвят хората да променят обществото и да 

послужат на духовните и физическите нужди на хората. Нуждаем се от бизнес съвети, 

градски молитвени ръководители, служения, които хранят, подслоняват и подготвят 

професионално нуждаещите се. Накратко, нуждаем се от десетки хиляди църкви, които 

ще отнемат от светското правителство работата на грижата за хората. 

 

Имате ли сърце на герой? 
 

Обаче, Давид, след като в своето си поколение послужи на Божието 

намерение, заспа и беше положен при бащите си (Деяния 13:36). 
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Най-висшето служение, което един мъж или една жена може да направи, е да 

послужи на Божието намерение за своето си поколение. Освободителят жадува да бъде 

необходим и да свърши важна работа. Той или тя не е доволен просто да отиде на 

небето. Всеки такъв човек вътрешно отчаяно желае да види небесният закон и любовта 

да докоснат земята. 

Господната молитва е често на неговите устни, когато става сутрин и когато ляга 

вечер. “Татко, какво мога да направя, за да видя Твоята Църква да разширява Царството 

към земните хора и институции по-ефективно?” 

Освободителят знае, че бойното поле е умът; Територията, която трябва да се 

спечели, е земята; а това, което трябва да бъде обучавано, е Божието политическо 

създание, наречено народите. Освободителят знае, че всяко самоосъзнато нещо трябва 

да се поклони пред Христа, било то душа на човек или душа на народ. И той жертва 

себе си, за да види това да става в дома, в училището, на пазара и в правителството. 

 

Да освободим нашите пленници 
Всеки добър войник иска да освободи своите другари по оръжие, които са 

пленени. Исус не беше по-различен. Той върна Своите братя при Своя Баща.
192

 

Създателят иска цялата Негова земя да бъде освободена от веригите на греха, които я 

държат в непокорство. “Господната молитва” е викът на нашия Спасител към 

заблудените народи да се върнат при своя Създател чрез Църквата, която Той е 

установил на земята да се грижи за тях и да ги управлява. Но настойниците са били 

глупави, предавайки земята на враговете на нашия Баща, забравяйки, че тя е Негова. 

Затова Бащата изпрати Своя единороден Син и изкупи света и постави отново Своите 

служители на Своята избрана земя, след като ги е освободил от последствията от 

тяхното собствено непокорство. 

Сега, след като е получил нашите души, Той иска Своята земя и народите, които 

е поставил върху нея. Той чака ние да направим това, което нашият Спасител направи, 

когато се завърна в Божието присъствие. Ние, както Исус, трябва да приведем със себе 

си освободени хора, като освобождаваме народите на Божия свят. 

Погледнете навън и вижте пленниците. Сега погледнете вътре в себе си и вижте 

сърцето, което Самият Освободител е сложил вътре във вас. 
 

А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето 

свидетелстване; и защото не обичаха живота си до смърт (Откровение 

12:11). 
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