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“Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му; и Името 
Му ще се нарече: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.” (Исая 9:6) 

Тук Исая говори за един спасител – чудесен княз на мира идва, за да управлява едно 
царство. Това царство ще бъде съставено от хора, напълно предадени на върховната власт 
на княза. А самият княз ще дава любящ съвет на онези, които управлява, ще направлява и 
напътства живота им. Разбира се, князът, за когото говори Исая тук е Христос. Царството на 
Исус всъщност е дошло, съществува в сърцата на хората Му. И управлението на цялото 
творение почива върху чудесните рамене на спасителя ни. Исая добавя: „Разширяващата се 
власт и мирът няма да имат край... и над неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез 
правосъдие и чрез правда, отсега и до века.“ (стих 7). Отсега до края на времето, Исус ще 
управлява над царството Си с Божествен ред. 

Сега, ако Христос царува с върховна власт над царството Си и ако ние сме Му подвластни, 
значи живота ни трябва да бъде управляван от Него. Какво точно означава за нас да бъдем 
управлявани от Исус? 

Според речника, да „управляваш“ означава да водиш, ръководиш, контролираш всички 
действия и поведение на подчинените ти“. Накратко, на Исус трябва да Му се позволи да 
контролира всички наши действия и поведение. Той трябва да ръководи и напътства живота 
ни ежедневно, включително и всяка мисъл, дума и действие. Исус управлява също и 
народите по света. Библията ни казва: „Той владее с мощта Си до века, очите Му наблюдават 
народите — бунтовниците да не се издигат.“ (Псалм 66:7). „ГОСПОД е поставил престола Си в 
небесата и царството Му владее над всичко.“ (103:19) 

Не се заблуждавай – нашата държава не се управлява от Републиканците, Демократите или 
някоя човешка власт. Тя не се контролира от Уол Стрийт или от големите корпорации. Никоя 
сила – земна или свръхестествена – не управлява Америка или която и да е друга нация. Сам 
Бог е в контрол. Той седи като Цар на царете и Господ на господарите, управлява и царува 
над творението от небесния Си трон. Аз съм изумен, когато чуя политиците да се хвалят за 
силата на страната ни – как сме съборили Желязната завеса, как сме победили комунизма, 
как сме се превърнали в най-силната нация на света. Не сме направили нищо подобно. 
Всички народи, царе, диктатори и президенти в света са просто песъчинки в Божите очи. 
Нашият Господ управлява над всички тях, като събаря една власт и издига друга. 
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“Ето, народите са като капка от ведро и се считат като ситен прашец на везните. Ето, 
островите са като ситен прах, който се вдига... Всичките народи са като нищо пред Него, 
считат се пред Него за по-малко от нищо и празнота.” (Исая 40:15, 17) 

Забележете, че Бог използва везни тук. Той стои от едната страна на везните, докато от 
другата страна е поставил всички народи на земята от цялата й история. Той казва: „Давайте, 
опитайте се да сравните мощта Ми със земните сили. Вземете всички оръжия и снаряжение 
на човечеството, всички армии и флотилии на народите и ги поставете на везните. Сравнени 
с Мен тези хилави нещица изглеждат като прашинка.“ 

“ГОСПОД откри святата Си мишца пред очите на всичките народи. И всички земни краища 
ще видят спасението от нашия Бог.” (Исая 52:10) 

Наскоро комунистическите лидери на Китай вкараха в затвора хиляди членове на 
религиозния култ „Фалун Гонг“. Китайските официални власти хвърлиха в затвора и 
множество християни, като ги взеха по грешка за членовете на култа, поради мирния им 
начин на поклонение и живот. Когато се надигна вик против тази несправедливост, лидерите 
на Китай се направиха, че не чуват. Бог има новини за китайското правителство. Те може да 
си мислят, че могат да поставят Исус извън закона и да контролират царството Му, но Той 
разглежда нацията им като песъчинка. Той издуха Желязната завеса като купчина прах и 
може да издуха и Бамбуковата завеса точно толкова лесно. 

Аз вярвам, че не остава много до края на китайското комунистическо правителство. Бог ще 
премахне вратите на затворите, ще премахне лидери от местата им и ще установи Си от 
едната страна на държавата до другата. Милиони благочестиви китайски вярващи ще бъдат 
в състояние свободно да извикат: „Нашият Бог царува!“ 

Разбира се, ние трябва да се молим горещо за преследваните ни братя и сестри в Китай. Но 
трябва и да вярваме, че Бог все още контролира всички народи. 

Дори и за момент не си помисляйте, че Сатана контролира тази или 
онази страна 

Из цяла Америка днес виждаме ужасен морален упадък, възход на окултизма, неистови 
сексуални извращения, яростен „откровен“ атеизъм. Някои християни се страхуват, че 
ордите на ада бавно взимат контрол над страната и установяват царството на тъмнината на 
Сатана. 

Не трябва да се притесняваме. Исая ни уверява: „ГОСПОД строши тоягата на безбожните, 
скиптъра на владетелите... Как си паднал от небето, ти, сияйна звезда, сине на зората! Как си 
отсечен до земята, ти, който тъпчеше народите... Но ти ще бъдеш свален в Шеол, в 
дълбочините на рова. Онези, които те видят, ще се взрат в теб, ще те разгледат и ще кажат: 
Този ли е мъжът, който разтреперваше земята, който разклащаше царствата“ (Исая 12:5, 12, 
15-16). 
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Сатана може да има успех в момента – разтърсва народите с изливането на мръсотия, 
отслабва множествата чрез безнравственост и похот. Но всичко това ще се промени за една 
секунда, когато Бог реши. Дори и сега дявола и всичките му демони са подтиснати от Господ. 
Те са с ограничени сили, позволено им е да стигнат само донякъде. И в крайна сметка 
царството им е от прах. 

Езекия заяви: „ГОСПОДИ на Войнствата, Боже на Израил... Ти и само Ти си Бог на всичките 
земни царства! Ти си направил небето и земята.“ (Исая 37:16) 

Но Сатана работи много, за да ни убеди, че той управлява земното царство. Той дори се 
опита да направи това с Исус. Като изкушаваше Христос, той го заведе до една висока 
планина, където „показа Му всичките царства на света и тяхната слава и Му каза: Всичко това 
ще Ти дам, ако паднеш и ми се поклониш!“ (Матей 4:8-9) 

Това трябва да е било някво видение, което е сътворил Сатана. В крайна сметка никой не 
може да види цяло едно царство от върха на планината, още по-малко всички царства на 
света. Преживяването не развълнува Исус ни най-малко. Той беше Бог в плът, представен в 
самото творение, така че знаеше, че Сатана не е в контрол на нещата. Следователно светът 
не принадлежеше на дявола. Това беше лъжа, измамна фантазия. 

Всъщност, Исус знаеше, че Сатана управлява само чрез позволението на всемогъщия Бог. 
Христос знаеше и крайния изход от плана на Отец. Когато Бог приключеше с дявола, Той 
щеше да изпрати архангела Си Михаил, за да го хвърли в затвора. След това Самият Господ 
щеше да прати Сатана в ада, заедно с всичките му демони и последователи и да запечата 
портите завинаги. 

Възлюбени, нашият Бог ни най-малко не се притеснява от Сатана. Той не се страхува от това, 
което ние разглеждаме като зло посегателство над нацията ни. Само с една дума от 
Господните устни и Сатана ще си отиде завинаги, ще бъде мъчен цяла вечност. Следователно 
ние не трябва да се страхуваме от злото.  

В никое друго царство Бог не управлява с такава власт като в 
собственото Си царство – това, което Той установи в сърцата на 

хората Си 

Исус каза: „Божието царство е сред вас.“ (Лука 17:21). И точно в това царство – в сърцата ни – 
Христос управлява народа Си, води ни, изцерява ни, управлява действията и поведението 
ни. 

“Разширяващата се власт и мирът няма да имат край” (Исая 9:7). По-рано отбелязах, че този 
стих говори за безкрайното управление на Исус във вечността. Но той има и друго важно 
значение: ние непрестанно трябва да увеличаваме покорството си на управлението на 
нашия Цар. Можеш ли честно да кажеш, че управлението на Исус над теб се разширява 
всеки ден? Поведението ти все повече по Неговата власт ли е? Или пък не се покоряваш на 
властта Му, когато тя противоречи на плътта ти? 
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Нека сега видим как Бог управлява царството Си. Може би се чудиш: щом Исус е в небето, 
управляващ с цялата власт от дясно на Отец, как управлява царството Си на земята? 

Намираме отговора в книгата Евреи. Авторът ни казва, че в Стария Завет Бог говори на 
народа Си чрез пророците. Но днес Той е решил да говори чрез Сина Си: „Бог, който много 
пъти и по много начини е говорил в миналото на бащите ни чрез пророците, в края на тези 
дни говори на нас чрез Сина, когото постави Наследник на всичко, чрез когото също направи 
световете“ (Евреи 1:1-2). 

Исус е Божия образ за нас – Божественото Слово, което стана плът. В резултат на това Отец 
ни изпрати Святия Дух днес, за да ни напомни думите, които Исус каза докато беше на 
земята. По този начин Исус ни управлява чрез писаното Божие Слово. Библията е скиптъра 
на нашия управник, чрез която Той ни изявява Словото Си. 

Библията казва за Исус: „който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото 
същество и държейки всичко чрез словото на Своята мощ“ (стих 3). „Защото Божието слово е 
живо, действено, по-остро от всеки двуостър меч, като пронизва до разделяне душата и 
духа, ставите и мозъка, и е съдия на помислите и намеренията на сърцето.“ (4:12)  

Ако искате да чуете свидетелството на човек, който беше управляван от писаното Божие 
Слово, можете да го намерите в Псалм 119. Давид пише: “В сърцето си съхраних словото Ти, 
за да не съгрешавам против Теб.” (стих 11). “Твоето слово е светило за крака ми и светлина 
за пътеката ми.” (стих 105). „Затова считам всички Твои правила относно всяко нещо за 
прави, мразя всеки лъжлив път.“ (стих 128). „Утвърди стъпките ми чрез словото Си и не 
оставяй да ме завладее никакво беззаконие!“ (стих 133). „Радвам се на словото Ти“ (стих 
162). 

Всички ние знаем за проблемите, които имаше Давид в живота си. Но въпреки, че този човек 
преживя ужасни времена на падение и объркване, той непрестанно беше управляван от 
Божието Слово и Господ винаги връщаше живота му в Божествения ред. Давид се спъваше, 
но опази живота си под върховната власт на Писанията. 

В обществото ни днес не се случва нищо подобно. Библията се е превърнала в обект на 
подигравки и присмех. Тя е незаконна в училищата, съдилищата и на публични места. В 
резултат на това Америка няма върховна власт. Корабът на нашата страна плава безцелно, 
без никакъв морален рул. 

Това ми се разясни наскоро, когато бях призован за съдебен заседател. По време на първото 
отстраняване на хора от журито, един адвокат ни каза следното: „Може би си мислите, че 
когато свидетеля положи ръка върху Библията и се закълне, че ще каже истината, той е 
длъжен да направи така. Но тази клетва не обвързва никого да говори истината. Всъщност, тя 
няма абсолютно никакъв смисъл.“ 

Да говориш за властта на Библията в съда днес е просто напразно. Още повече, че вече е 
незаконно. Помислете за съдията християнин в Алабама, на когото му беше наредено да 
махне табелка от кабинета си, на която били написани 10-те Божи заповеди. 
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Една учителка от Бронкс наскоро изгуби работата си просто, защото сложила Библия върху 
бюрото си. Тази жена би могла законно да покаже порнография, Корана или окултна 
литература на учениците си. Но обществото ни се разгневява изцяло, когато святото Божие 
Слово бъде споменато. (За разлика от нас, ако днес носиш Библия в Русия – по улиците или в 
залите на правителството – хората ще те попитат дали не би им дал един екземпляр.) 

Исая пише: „Бог ще съди между народите“ (Исая 2:4). Може да не ви се вярва, че Бог ще 
съди народа ни за това, че е пролял кръвта на 25 милиона бебета чрез аборти. Но Библията 
говори много ясно по въпроса за презрението към Словото Му: „че те са непокорен народ, 
синове лъжци, синове, които не искат да слушат закона на ГОСПОДА... Той ще я строши, 
както се строшава грънчарски съд, разбит безпощадно“ (30:9, 14). 

Стоковата борса на Америка може да се надигне. Икономиката ни може да процъфтява за 
известно време. Но Бог казва: „Ако презирате Словото Ми, Аз ще разбия вашите структури за 
една нощ. Ще пресуша силата на нацията ви както грънчаря разбива съда на парчета.“ Ще 
дойде време, когато балона на просперитета ще се спука. 

“Всяко създание е трева и цялата му красота - като полския цвят. Тревата изсъхна, цветът й 
окапа, защото диханието ГОСПОДНО подухна върху него. Наистина народът е трева. Тревата 
изсъхна, цветът й окапа, но словото на нашия Бог ще трае до века.” (Исая 40:6-8). Всичко в 
този живот в крайна сметка ще изгори и увехне. Единственото, което ще остане е Божието 
Слово. 

Много по-лошо от това някоя държава да презира Божието Слово е 
Божието дете, което недооценява Словото Му 

Все по-малко и по-малко християни позволяват на живота им да бъде управляван от 
Божието Слово. Този проблем се е превърнал в спектакъл в църквата днес, след като цели 
множества християни вече не желаят да седнат в Божия дом и да чуят здраво поучение. Те 
се отегчават бързо, искат забавления и 10 минутни проповеди. 

Такива християни строят къщата си върху пясък, без истински основи. Те са прекарали 
години в църквата, но знаят много малко от Божието Слово. Затова толкова много хора 
започват да пътуват из страната и да търсят „слово от Бог“ от някой известен пророк. 

Тук искам да изкажа много силно предупреждение: много християни са изпаднали в жестока 
заблуда. Те са били измамени от думите на лъжепророци, които не говорят с Божия ум, а със 
своя си. Тези така наречени пророци не са нищо повече от харизматични гадатели. А много 
от тях са ясновидци, говорещи чрез духа на врачуване. 

Как вярващият стига до такава измама? Помислете за християнина, който ясно чува да му се 
проповядва Божието Слово. То започва да го осъжда, но той бързо се отърсва от него. Защо? 
Той има мечта, амбиция, която не желае да подчини на Божието Слово. Той иска да направи 
нещо велико и да бъде велик и не иска да подлага на опасност мечтата си. 
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Така че вместо това този човек отива на събрание, за да получи „слово“ от някой пророк. Той 
е развълнуван, когато пророка му разказва неща от живота му, които никой не би могъл да 
знае. След това пророкът започва да му разказва удивителни неща за неговото бъдеще. 

Такъв християнин няма да съди пророческото слово според Божието Слово, понеже не 
познава писанията. И така той вече основава живота си върху думите на един човек. И 
истината е, че  думите на така наречения пророк никога няма да се сбъднат. Този християнин 
е изпаднал в заблуда, вярвайки, че лъжата е истина, понеже не може да направи разликата. 

Опасно е да търсиш водителство от някого, ако не познаваш живота на този човек. Езекил 
предупреждава какво се случва на мнозина: „Затова им говори и им кажи: Така казва Господ 
БОГ: На всекиго от израилевия дом, който постави идолите си в сърцето си и сложи 
препънката на беззаконието си пред лицето си, и дойде при пророка, Аз, ГОСПОД, ще му 
отговоря — на този, който идва с многото си идоли, за да хвана израилевия дом за сърцето 
им, защото те всички се отчуждиха от Мен чрез идолите си.“ (Езекил 14:4-5) 

Божието Слово осъжда всяка плътска амбиция. А Духът Му вярно изобличава всяка скрита 
похот. Но ако откажеш да дойдеш под висшето водителство на Словото Му, Той заявява 
съвсем ясно: „Ако отидеш при някого, който е познат с това, че говори от Мое име и ти не 
живееш според водителството на Словото Ми, ще позволя на този човек да ти говори като 
идолопоклонник. Всъщност, ще позволя на гласа на този лъжепророк да говори направо за 
идолопоклонството ти.“ 

“Защото на всекиго от израилевия дом... който се отчужди от Мен, като постави идолите си в 
сърцето си... Аз, ГОСПОД, ще му отговоря от Себе Си. И ще насоча лицето Си против този 
човек... И ако пророкът се подмами да проговори слово, Аз, ГОСПОД, съм подмамил този 
пророк... като беззаконието на онзи, който се допитва, ще бъде беззаконието на пророка” 
(Езекил 14:7-8, 9-10) 

Виждаме пример за това в живота на злия цар Ахав. Когато Ахав попита пророците си за 
слово от Господ, тези лъжегледачи му казаха само ласкателства. Те говориха директно на 
амбицията в сърцето му, като подсилиха гордостта, похотта и алчността му. 

Библията ни казва нещо невероятно за тази сцена: „И сега, ето, ГОСПОД е сложил лъжлив 
дух в устата на всички тези твои пророци“ (3 Царе 22:23). Един дух всъщност застана пред 
Господ в небето и каза: „Аз ще го примамя... Ще изляза и ще бъда лъжлив дух в устата на 
всичките му пророци.“ (стихове 21:23) 

Един брат с разбиране писа до служението ни: „Ако още един пророк дойде при мен със 
слово от Бог, ще повърна. Вече са ми казвани стотици подобни думи и никоя от тях не се 
сбъдна. Вече става смешно.“ 
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Коя е лъжата, която приемат толкова много християни днес? 

Павел предупреждава, че в последните дни „Бог праща заблуда да действа между тях, за да 
повярват на лъжата, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали 
благоволение в неправдата.“ (2 Солунци 2:11-12). Коя е лъжата, за която говори Павел тук? 
Това е измамата, че Антихриста ще бъде освободител на човечеството. Може би се чудиш: 
„Как може някой християнин да бъде толкова заблуден, че да повярва, че Антихриста е 
Месията?“ Павел ни казва причината в предишния стих: „не приеха любовта на истината, за 
да се спасят“ (стих 10). 

Такива християни пренебрегват Божието Слово, не желаят да застанат под властта Му. По 
този начин те отварят себе си за всеки вид измама и биват лесно завличани от всеки вятър 
или доктрина. Един служител, когото аз много уважавам вярва, че заблудените християни 
може да са всъщност силата, която ще издигне Антихрист на власт. Аз вярвам, че можеш да 
разпознаеш веднага дали един християнин има разбиране. Да кажем, че трябва да събереш 
група вярващи, произволно избрани, да гледат видео касета от събрание, на което се случват 
странни проявления. Нещата на касетката са нелепи, глупави, луди, някои дори почти 
безнравствени. Веднага хората, които имат основа в Библията ще закимат невярващо с 
глави. Те дори може да започнат да плачат или да си тръгнат. Но онези, които са 
пренебрегнали Божието Слово ще аплодират онова, което виждат. Те ще си мислят, че 
всички небиблейски проявления са дело на Святия Дух и ще казват: „Не е ли чудесно?“ Но 
онези, които имат основа в Божието Слово могат да различат истинските проявления 
незабавно. 

Бях шокиран от рекламата в един вестник, която пристигна в служението ни. Там пишеше: 
„Това не е църквата на майка ти. Службите са съкратени до 45 минути. Нашата цел е да те 
направим щастлив. Ела в неофициални дрехи. Следим футболните новини.“ 

Питам те – колко добре ще е запознато с Библията това събрание след 5 години, ако 
единственото слово, което слушат в неделя е 10 минутни лекции за човешката добрина? Как 
въобще някога ще могат да изпитат нещо чрез Божието Слово, ако никога не научат какво 
пише в него? 

Ужасяващите неща, които виждаме да се случват днес около нас в 
света и в църквата би трябвало да ни накарат да четем Божието 

Слово 

Ние не би трябвало да желаем да сме управлявани от друго, освен от Библията. Не можем 
да вярваме дори и на най-сладкия вътрешен глас, който чуваме. Павел казва, че дори и 
ангел ни каже нещо противно на Библията, трябва да го отхвърлим. Аз се придържам към 
това особено в ролята си на съветващ пастир. Библията е единствения ми наръчник. Така че, 
когато някоя двойка дойде при мен за съвет, аз ги питам: „Първо, вярвате ли, че Библията е 
последна инстанция за всичко, за което говорим? И второ – ще се покорите ли на онова, 
което казва тя? Ще предадете ли собствените си чувства, за да направите онова, което 
заповядва Бог?“ 
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Господ обещава: „Но на този ще погледна — на окаяния и съкрушения духом, и който 
трепери от словото Ми.“ (Исая 66:2). Еврейската дима за „трепери“ тук означава да се 
тресеш. 

След няколко минути мога да кажа кой от съпрузите се покорява на Божието Слово и кой не. 
Изпитвал съм радостта от това да видя как мъжа или жената започват да плачат, когато 
Библията изобличи състоянието им. Виждал съм ги да треперят, да мачкат ръце, да леят 
порой от сълзи, само, защото Словото ги е изобличило. Когато това се случи аз знам, че 
изцерителния процес е започнал. 

Но този вид съкрушеност трябва да се случи и в двамата. Ако видя, че един от тях мръщи 
вежди или пък закоравява тялото си в противоборство на това, което казва Божието Слово, 
аз знам, че нещата само ще се влошат. И партньора, който не се покори на Библията ще 
подаде молба за развод, като направи примирението невъзможно. 

Библията е пределно ясна: когато се покориш на святото Божие Слово, Той изпълва живота 
ти с радост. „Слушайте словото на ГОСПОДА, вие, които треперите от словото Му... че да 
видим радостта ви!“ (Исая 66:5) 

Накрая Яков пише: „Приемайте с кротост всаденото слово, което може да спаси душите ви... 
Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е забравлив 
слушател, а изпълнител на делото, ще бъде блажен в това, което прави.“ (Яков 1:21, 25) 

Позволете на царя ви, Исус, да управлява живота ви чрез Словото Си. След това ще бъдете 
благословени, а живота ви пълен с радостта Му. 
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