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БОЖИЯТА ЧУДОТВОРНА ПЛАНИНА
Дейвид Уилкерсън
26 Януари 2004

Исая 25 глава предлага невероятно видение, в което пророкът е заведен в бъдещето, в найпоследните дни. Библейските коментатори са единодушни, че това е една от най-ясните
картини за последното време в Библията. Тя не е тайнствено, мъгливо предсказание. Исая
ни показва какви точно са Божиите намерения за народите и Неговата църква
непосредствено преди края, а в момента живеем точно това време.
В първите пет стиха Исая описва какво Бог е приготвил за народите. Първо, пророкът вижда,
че Сатана е изградил демонична империя, която е поробила цели нации. Дяволът в
продължение на векове е държал в плен в желязна хватка тези народи.
Исая описва това демонично дело като велик град. Сатана е изградил висока, масивна
крепост с непробиваеми стени. Това е духовен град, пълен с духовни жилища, места и
имения, населен от демонични началства и власти. От този град Сатана контролира всички
народи, които са под неговата власт. Той е поробил много хора с духове на похот, алчност,
убийства, всевъзможни злини и е обладал лидерите им, като ги манипулира да не допускат
никакво влияние на Евангелието.
Тези народи представляват подтисническата сила на ада. Бедните нямат сили. Нуждаещите
се са изпаднали в голяма беда, а бушуващите бури носят огромни унищожения. Исая ги
описва като огромни приливи силна топлина. Те изобразяват яростни изкушения каквито
човечеството никога не е преживявало. Тези демонични бури вилнеят из цели народи с
унищожителна сила.
Но след това пред Исая се разкрива красива гледка. Той наблюдава с благоговение как Бог
бързо се разправя с делото на Сатана. Пророкът плаче: „Защото Ти обърна град в грамада,
укрепен град — в развалина, двореца на чужденците — да не е град, няма да се съгради до
века. Затова силен народ ще Те прославя, градът на страховитите народи ще се бои от Теб“
(Исая 25:2-3).
Бог в миг на око стрива на прах империята на Сатана и изведнъж народите, които са
държани под демоничната тирания, са свободни. Исая започва да хвали Бог при тази гледка:
„ГОСПОДИ, Ти си мой Бог! Ще Те величая, ще възхвалявам Името Ти, защото си извършил
чудеса, отдавнашните Си намерения с вярност и истинност“ (25:1). Той казва: „Господи,
никога не могат да Те изненадат. Извършвал си велики чудеса в миналото, а имаш план и за
този час. Постановил си го от основаването на света.“
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Гледайки как Божия план се разкрива, душата на Исая се вълнува. Той възкликва за
бъдещите поколения: „В последните дни Бог ще смаже и унищожи силата на Сатана. Такива
места на странни демонични създания ще бъдат разрушени, а градът на дявола ще бъде
превърнат в купчина прах.“
Тогава започват да падат веригите на масите вързан народ. Те биват освободени от
сатанинския затвор на страха и греха. Исая ги нарича „силни хора“, което означава
„закоравени някога от греха хора“. И ни казва, че те започват да славят Бог. Тези хора са
били ужасявани от потисника си, Сатана, в продължение на години, но сега имат страх само
от Господ – Този, Който ги е освободил.
В този момент ще се изпълни стих 4, за да може целия свят да види, че: „(Ти) си бил крепост
на сиромаха, крепост на бедния в притеснението му, прибежище от буря, сянка от пек,
когато устремът на насилниците е като буря върху стена“ (25:4).
Виждам това да се случва на милиони хора по целия свят дори и в този момент. Бедните
духом стават силни. Нуждаещите се биват освободени. А притеснените намират изобилен
мир. Христос се е превърнал в тяхна защита; убежище; закрилник; място, на което да се
скрият. Когато срещу тях се надигне буря от огнени изкушения, тя се разбива в святата стена,
която ги обгражда. Някога свирепите атаки на Сатана падат обезвредени на земята.
В стих 5 виждаме едно от най-славните предсказания. В оригинал на иврит се казва
следното: „Бог ще усмири бунта на чужденците... и ще заглуши песента на безмилостните.“
Според Кинг Джеймс превода на Библията, се казва: „Ще укротиш метежа на
чужденците...ще се отслаби тържеството на насилниците.“ Това описва тероризма. Вече
прочетохме в стих 3 за „градът на страховитите народи“. Бог обещава да събори терористите.
Благодаря на Бог, че армията ни залови Садам Хюсейн, но истината е, че дори и да създадем
световна коалиция, водена от САЩ, тероризмът не може да бъде спрян. Това е невъзможна
задача за хората, но Исая казва много по-ясно: Бог ще се намеси заради народа Си. Докато
пророкът описва какво ще се случи на народите, той съветва: „Не се ужасявайте и не се
страхувайте. Бог е дал ход на плана, който има още преди Сътворението. Той ще спре
заплахата на нашествениците, чужденците и терористите.“
Телевизионните новини показаха как терористи танцуват над труповете на американски
войници, но Бог ясно казва: „Песента им ще спре. Аз ще усмиря ужасните хора.“ Радикалният
ислям не е заплаха. Господ е обещал да го събори. Той ще обърне песента на терористите в
жалеене.
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В наши дни виждаме как пророчеството на Исая се изпълнява пред
очите ни.
В този момент живеем в библейския период, познат като „късния дъжд“, а Божият план е в
действие. Навсякъде по света високите стени на сатанинския град падат.
Помислете какво се случи с комунизма. Буквално паднаха стени в Германия, Русия и из цяла
Източна Европа. Сега бавно пада и Бамбуковата завеса в Китай и Монголия. Милиони хора,
които някога живееха под тиранията на Сатана, биват освобождавани. Много от тях чуват
Евангелието да се проповядва за пръв път. „Силни хора“, които преди бяха закоравели от
греха, сега хвалят Бог.
Казвам ви, живеем в специално време. Никога не съм виждал нещо подобно в моите над 50
години служение. Миналата година нашия екип проведе кампания в Нигерия, като една от
вечерите дойдоха 500 000 души. Има безпрецедентен глад за Бог. Виждам да се случват
неща, за които не бих си и мечтал преди.
Едно от чудесата е в Иран. Преди няколко десетилетия моята книга „Кръста и героите на
ножа“ беше отпечатана там скришно. Около 25 000 екземпляра са били в оборот. Филмът
„Исус“ е бил прожектиран тайно на стотици групи. Сега хиляди иранци се спасяват чрез
евангелски послания като тези.
Наскоро получих удивителен доклад за програмата Teen Challenge в една държава от
Близкия изток, която не мога да назова. Тази ислямска страна има проблеми с алкохолизма
и наркоманията. Официалните власти признават, че не могат да се справят с проблема. Но
чрез освободителната сила на Исус Христос, Тийн Челиндж е спасила и освободила стотици
хора.
Един от завършилите програмата сега е отговорник в една петдесятна деноминация там. Той
казва, че местния нарко барон наскоро посетил една от церемониите по случай завършване
на програма от служението Тийн Челиндж. Известният ислямистки лидер видял няколко
дузини млади хора да се изправят и свидетелстват как Исус ги е изцерил от зависимостта им.
(Това, което баронът вероятно не знаел, е че повече от 100 от завършилите ученици вече
били отворили църкви в тази страна.) Правителството вече признава Тийн Челиндж за найуспешната програма за борба с наркотиците в страната.
Това се случва по целия свят по невероятни начини. Ограденият град на Сатана пада!
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След това Исая пророкува за онова, което Бог е приготвил за народа
Си в последните дни.
Бог насочи вниманието на Исая към църквата. Той показа на пророка богато,
свръхестествено тържество, което се провежда на една планина: „И на този хълм ГОСПОД на
Войнствата ще направи на всичките племена угощение от тлъсти ястия, угощение от стари
вина, от тлъсти ястия, пълни с мозък, от отбрани стари вина“ (Исая 25:6).
Разбирате ли какво казва Исая? Това невероятно угощение ще се случи точно преди да се
завърне Исус. По това време Божиите хора няма да скърбят, да се свиват от страх стресирани
и победени. Няма да изглеждат като чупливи поради духовна слабост скелетни фигурки. Не,
Христос ще се завърне и ще намери народа Си да празнува с „тлъсти ястия, пълни с мозък“.
Самият Бог е приготвил това угощение и точно в този момент тече последния час от
тържеството. Господ ни казва: „Запазих най-доброто вино за накрая, и сега го наливам на
народа Си. Те празнуват с чудесни неща в присъствието Ми.“
Виждам този невероятен пир, когато пътувам из целия свят. Млади Божии мъже и жени са
гладни за Евангелие, което да ги докосва дълбоко в духа. Те са отхвърлили евангелието на
рекламата, тълпите и професионализма. Те искат просто да се усамотят с Исус, да получат
откровение от Него и излизат напред след огнена молитва, която докосва всеки около тях.
Планината, на която се провежда тържеството, е много важна. Тя изобразява свято място,
дом, в който е изявено присъствието на Христос. Това е място, където Божия народ общува и
се храни с Него, покланя Му се в дух и истина. Планината на Божието присъствие е важна
концепция за Божия народ. Защо? Всичко, което прави Господ в тези последни дни, е пряко
свързано с присъствието Му. А празненството Му с вино и тлъстина може да се случи само
там, където е изявен Исус.
Говорейки за изявеното Христово присъствие, нямам предвид нещо мистично или
извънземно. Когато Исус се изявява, всеки наоколо може да го почувства. Псалмистът казва,
че планините се топят като восък в присъствието на Господ (виж Псалм 97:5). Просто казано,
всяка духовна стена и плътска блокада се изпаряват, когато Исус се изяви. Христовото
присъствие е толкова реално, че почти можеш да го докоснеш.
Какво ще кажеш за своята църква? Осезаемото, пронизващо присъствие на Исус чувства ли
се сред вас? Хората разтапят ли се пред Него, плачат ли поради греха си, радват ли се на
невероятния мир, който Той дава? Падат ли на колене пред Него във всепоглъщащо
обожание? Тръгват ли си оттам със специалното излъчване, което имаш, когато си бил в
Христовото присъствие?
Ами в дома ви? Усещат ли гостите присъствието на Исус там? Ароматът на Неговата святост
пропита ли е в семейството, брака, взаимоотношенията ти? Има ли сред членовете на
семейството ти сълзи но ходатайство, плач на съкрушеност, истинско желание да се
поправят всички грешки? Или плътта управлява?
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Вярвайте ми, съществува духовна планина, висока и свята, която може да се види само в
тайната молитвена стаичка. Няма значение колко голямо е събранието ти. Всичко, което има
значение в Божиите очи, е изявеното присъствие на Сина Му. То трябва да бъде напълно
осезаемо за окото, сърцето, за всички сетива. Ако не е, тогава значи никои от славните неща,
за които пророкува Исая няма да се случат.
Тези дела няма да влязат и в дом, от който се е оттеглило Христовото присъствие. Те никога
не могат да се осъществят, ако присъствието Му е нежелано. Такъв дом ще бъде белязан от
объркване и отчаяние.
Всеки християнски дом трябва да представлява издигнато място, планина на отделяне от
света и плътта, свята банкетна зала на Христос. Но не е така в много християнски домове,
защото са били омърсени. На похотта и злото им се дава достъп чрез телевизията, филмите и
интернета.
Колко ли са учудени ангелите, гледайки такова зло в домове, където трябва да е Христовото
присъствие. Цели множества християни днес прекарват времето си да се ровят в интернет
порнография, чувствени филми, опиват се от покварата на телевизията. След което ходят на
кино и всъщност плащат, за да слушат как се хули Христовото име. А после се чудят защо
сянката на духовна смърт е надвиснала над домовете им.
Работа на Святия Дух е да донесе и поддържа присъствието и силата на Христос в църквите,
домовете и сърцата ни. Но цели множества продължават да наскърбяват Духа с
идолопоклонство. Питам ви, как може видението на Исая за славни благословения да се
случи в атмосфера на похот? Защо да се молим за неспасените си близки, когато собствените
ни домове са омърсени?
Бог иска да извърши ред чудеса, които ще съкрушат умовете и сърцата ни и Той е планувал
това още преди сътворението на света. Щом Бог е създал такъв заветен план, значи той
трябва и ще се случи. Но някои хора няма да успеят да стигнат до банкетната зала. Онези,
които са станали хладки, които обичат лесното, които са се предали на полуделия за
удоволствия свят – нито един от тях няма да присъства на празненството.
Вижте описанието на Исая на онези, които са на тържеството: „И на този хълм ГОСПОД на
Войнствата ще направи на всичките племена угощение от тлъсти ястия, угощение от стари
вина, от тлъсти ястия, пълни с мозък, от отбрани стари вина“ (Исая 25:6). Това говори за хора,
които не се задоволяват само с мляко от Божието Слово. Тези слуги обичат укора за техния
Господ. Те гладуват за съдържателно, благочестиво слово от изпитани пастири; послание,
което е преминало през огъня на Святия Дух. И те четат Божието Слово всеки ден заради
себе си – жадни да опитат старото му вино.
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Сега стигаме до чудесата, които пророкува Исая за Божия народ в
последните дни.
“И на този хълм Той ще отмахне покривалото, което покрива всичките племена, и завесата,
която е простряна върху всичките народи” (Исая 25:7). Тук има две чудесни пророчества.
Първото включва евреите. Покривалото, за което говори Исая е духовната слепота, която
покрива сърцата на евреите от времето на Моисей. Апостол Павел говори доста за нея:
“Но когато Израил се обърне към Господа, покривалото се отмахва” (2 Коринтяни 3:16).
„Частично закоравяване сполетя Израил, докато влезе пълният брой на езичниците...
„Избавителят ще дойде от Сион, Той ще отвърне безбожието от Яков“ (Римляни 11:25-26).
Павел вярваше, че Исая пророкува за Израел – че Спасителя ще премахне покривалото на
слепотата им. Един еврейски остатък ще се обърне към Господ и ще придобие милостта Му
(виж 11:30). Възлюбени, това пророчество се изпълнява точно сега. По целия свят еврейските
очи се отварят за Христос. В едно светско списание пишеше, че днес евреите поглеждат Исус
по нов начин. Аз казвам алилуя! Това е всичко необходимо – един поглед.
Но пророчеството на Исая има и друг смисъл. То се отнася и за твоето семейство, за всеки
съпруг, съпруга, дете и всеки един член на семейството, който носи покривалото на
духовната слепота, хвърлено от Сатана. Получавам много писма от родители, които пишат,
че децата им са заслепени от врага. Те са ги отгледали в християнска среда, но днес са
объркани и смутени, и казват: „Не разбирам какво стана. Те просто не вярват. Нищо от
онова, което им казвам, не стига до тях. Изглежда не мога да ги достигна.“
Павел казва, че богът на този свят е заслепил тези младежи. Те са изгубили вяра, защото
врагът е приглушил светлината на Евангелието за тях. Следователно, няма никакъв смисъл
родителите им да продължават да се опитват да търсят друга причина. Всичко е работа на
Сатана. Той иска да държи това дете вързано, объркано, и в грях. Решението на проблема
изисква нещо много повече от съвети, проповеди и родителски стратегии. Просто и ясно –
има нужда от чудо.
Помнете - Библията казва, че врагът преследва скъпоценния живот (виж Притчи 6:26). Той
иска да посади семената на горчивината и непростителността в сърцата и умовете им. По
този начин превръща нежните, любящи души в роби на греха. А ние просто не можем да
достигнем никой, който има покривало на сърцето си. Лекциите само ги закоравяват.
Не, битката трябва да се води в Духа. В крайна сметка, ние воюваме срещу злия дух на бога
на този свят, който може да бъде засегнат само от празненството ни на планината. Ще се
нуждаем от присъствието на Христос в живота си повече от всякога. Само изявеното
присъствие на Исус ще разтопи робството на Сатана като восък и ще го обезсили срещу
любимите ни хора.
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Всеки бунт, наркотици или партита са покривало от пречки. Още повече, че в детето ти не
може да настъпи промяна докато то няма желание да прости. А това се нуждае от среща с
разтопяващата сила на Христовото присъствие. Време ти е да отидеш на празненството с
Исус. Исая ни казва, че Бог ще погълне и отхвърли всички демонични покривала.
Но обещанието става още по-добро. Всяка следа от духовна смърт в семейството ти ще бъде
погълната: „Ще погълне смъртта навеки. И ще избърше Господ БОГ сълзите от всяко лице“
(Исая 25:8). Може би ще попиташ: „Мога ли наистина да повярвам в това? Повече няма да
плача за близките си? Духовната смърт вече няма да се е вкопчила в детето ми? Не мога да
си го преставя. Това обещание не може да се отнася за днес. Може би става дума за тогава,
когато Христос ще управлява във вечността.“ Не! Следващият стих е доказателство, че
пророчеството се отнася за днешния ден: „И в онзи ден ще кажат“ (25:9). Това е пророчество
за „сега“. Бог иска да го изпълни в нашия живот точно в този час.
Мнозина ще застанат под силата и присъствието на Христос в идващите дни. Онези, които
напълно се върнат към Него; които се покаят, простят; които отидат на планината на
празненството – ще видят как всичките им сълзи се обръщат в радост. В този момент по
целият свят се изливат огромни реки от сълзи от онези, на които са им били махнати
оковите. Това са сълзи на покаяние и хваление към Освободителя им.
Исая беше толкова развълнуван от видението, че едва не експлоадира от удивление. Той
пророкува, че когато започнем да виждаме чудотворните дела на Бог сред нас, ще извикаме:
„Това е Господ. Чакахме Го и Той ни изпрати спасението Си“ (виж 25:9).
“И ще отмахне позора на народа Си от цялата земя” (Исая 25:8). Думата позор тук идва от
корена на еврейската дума „презрение, срам“. Това говори за сатанински сили, които се
присмиват и презират посветените вярващи. Подобни атаки идват най-вече, когато се молим
за това близък човек да бъде освободен от някоя демонична крепост.
Може би си чувал тези презрителни укори от ада. Те ти се подиграват, казвайки: „Хвалиш се,
че Бог отговаря на молитви. Е, къде е отговорът Му? Постил си и си се молил за детето си в
продължение на години, но все още няма отговор. Нищо не се е променило след всичкото
това време. Той никога няма да се спаси.“
След което чуваш следното обвинение: „Вината е твоя. Ти пося семето на бунта у него. Ти
закорави сърцето му.“ Възлюбени, това е най-главното обвинение на дявола срещу Божия
народ. Никога не трябва да го слушаме. Вместо това трябва да стъпим на сигурното Божие
Слово към нас: „ще отмахне позора на народа Си от цялата земя“ (25:8).
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Пророчеството на Исая завършва с невероятно предсказание, което
е почти невъзможно за вярване.
Става още по-добре. Исая видя унижението на Сатана, а също и как Бог събори силата и
гордостта на злите началства. „Защото на този хълм ще почива ръката на ГОСПОДА; и Моав
ще бъде потъпкан под Него, както се тъпче плявата на бунището“ (Исая 25:10). Исая казва
ясно: унижението на Сатана ще се случи на планината, на мястото на молитви и хваление,
където е изявено Христовото присъствие.
Моав беше истински враг на Израел, но се превърна в символ на всичко зло и сатанинско.
Бог казваше на народа Си: „Ще изхвърля Сатана в мръсната яма. Ще видите победен врага,
който ви се подиграва.“ Това не се отнася до бъдещото събитие, при което Бог ще окове
дявола и ще го хвърли в адския затвор. Не, това унижение ще се случи в нашия живот и ще
бъде видяно само от онези, които чакат Господ, търсят Го на планината, а присъствието Му е
изявено в тях.
Сатана ще продължи да управлява в този зъл свят, но един свят остатък ще го види унизен в
сърцата и домовете си. Бог ще го навре в калта на ямата. Дяволът ще се опита да изплува
оттам обезумял: „Както плуващият простира ръце да плува“ (25:11). На иврит това означава
да се въртиш, да се опитваш да се отскубнеш. Просто казано, когато Сатана види, че
близките ти са започнали да се обръщат към Исус, той ще използва всеки начин, за да
продължи да ги държи в хватката си. Но ние не трябва да се притесняваме. Бог отново ще го
стъпче.
Накрая Господ ще събори всяка стена в града на Сатана: „И високите укрепления на стените
ти ще събори, ще свали, ще повали на земята в пръстта“ (25:12). Можете ли да си
представите това? Може би не. Трудно ли ви е да повярвате, че нещо толкова невероятно ще
се случи в живота ви? Призовавам ви да стъпите на пророчеството на Исая. „Вярвайте на
пророците Му, и ще успеете“ (2 Летописи 20:20).
Петър проповядва, че видението на Исая вече се изпълнява в църквата в Ерусалим. „Но Бог
по този начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всичките Свои пророци
– че Неговият Христос ще пострада. Затова, покайте се и се обърнете, за да се заличат
греховете ви и да дойдат освежителни времена от лицето на Господа“ (Деяния 3:18-19).
Петър казва, че пророчествата за Христос са се изпълнили буквално, което означава, че и
всички останали пророчества ще се сбъднат. А това включва и освежителни времена от
пребиваване в Господното присъствие.
Исая говори за такива освежителни времена (виж Исая 28:12). Това е време, когато Бог
решава да съживява и изцерява, не защото сме го заслужили, а заради славата на
Собственото Си име. Петър видя как това се случва на Петдесятница – Христовото присъствие
беше изявено, като докара съживление и свежест на хиляди хора. Големи множества бяха
освободени, включително и цели семейства. Виждаме това и по-късно, когато Петър донесе
Христовото присъствие в дома на Корнилий, и целият му дом се спаси.
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Аз вярвам, че в момента се намираме в самото начало на последното съживление. Ще
видим семейства, освободени от робство. На милиони върнали се към греха хора ще бъдат
премахнати покривалата. А отклонили се синове и дъщери ще бъдат събрани с родителите
си.
Каква е нашата роля? Трябва да направим като Данаил, когато прочете пророчеството на
Еремия и разпозна времената: „И обърнах лицето си към Господа, Бога, за да Го потърся в
молитва и молби, с пост и вретище, и пепел“ (Данаил 9:3). Данаил направи онова, което
всички ние сме призвани да правим – да отидем на святата Божия планина. Нека всички
посветени слуги на Исус Христос се срещнем там!
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