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Къде се намира нашият дом в този свят на бежанци?
Копнеел ли си някога да живееш в страна, в която
никога не си бил? Усещал ли си една необяснима тъга по
дома да дърпа сърцето ти и да шепне в ухото ти? Копнеел
ли си някога да бъдеш в позиция и в компания от хора,
където си познат, обичан, разбиран, желан и дори ти се
радват? Много хора, особено такива от мюсюлмански
произход са виждали мъж в бели дрехи да им се явява на
сън и да казва: ,,Аз съм пътят, истината и живота. Никой
не идва при Татко освен чрез мен”. Повечето хора ще се
съгласят, че домът е мястото, където са живели нашите
бащи и деди. Твоята родина е мястото, където живее
твоят истински баща, който те е създал. Тази родина
наистина съществува и тази брошура ще ти покаже как да
стигнеш там. Ще разбереш и кой е мъжът в бяло.
Тъжен факт от живота е, че по‐голямата част от
хората не са щастливи от това, което са, от мястото,
където живеят и с това, което правят всеки ден. Мнозина
не знаят причината, поради която съществуват и каква е
целта на живота им. Тъй като е болезнено и смущаващо
да говорят за това, повечето хора си слагат изкуствена
усмивка на лицето и изглеждат щастливи и доволни,
когато другите ги гледат. Истината е, че повечето от нас
носят маска, освен ако не сме в криза. Ако погледнеш по‐
отблизо, зад маската, зад сцената, ще видиш, че повечето
човешки същества имат едно нещо, което ги свързва:
Всички те са бежанци!
Има такива, които бягат понеже домa им, градa им
и животa им е са разрушени и търсят безопасно място,
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нов дом. Други бягат от неосъществени надежди. Те са
толкова разочаровани от златните неспазени обещания
на политици и религиозни лидери, че не знаят дали
въобще би трябвало да се доверят някога отново на
човешко същество.
Други бягат от болезнените наранявания и травми
от миналото, от това, което другите са им причинили.
Има такива, които просто бягат от разочарованието и
безсмислието на живота си. Работи и печели, плащай
данъци и умри. Това ли е всичко в живота?
Поради всичко това, повечето хора по света бягат
от някъде или от нещо. Мнозина се опитват да избягат
като се местят от място на място, прекосявайки пустини,
морета и граници, за да намерят нова обещана земя и по‐
добър живот някъде другаде. Това в САЩ ли е, Германия
или още по‐добре ‐ Швеция? Други са оставили зад гърба
си всичко, религията си, културата си, дори обществото
си, и са влезли в една ничия земя. Нека наречем тази
земя ,,Аз‐земя”, остров за един човек: ти! На този аз‐
остров ти си сам. ,,Ти срещу всички останали”. Доста е
самотно и опасно там. Освен теб самия, кой друг се
грижи за теб, обича те, разбира те и ти се радва? Тази
,,аз”‐земя е като тайна пещера в сърцето на човек. Това е
скривалището, където прибягваме, когато се опитваме да
избягаме от настоящия си живот. Лесно е да избягаш в
тази пещера. Трябва просто да се напиеш, да вземеш
наркотици, да играеш на нещо, да работиш, да пазаруваш
до припадък, да избягаш в онлайн света и да се
превърнеш в смартфон зомби, вторачен втренчено в
малкия дисплей, сякаш можеш да намериш живот там.
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Ако виждаш нещата по този начин, тази вътрешна
пещера е най‐големият бежански лагер в света, с
милиарди хора в него.
И така, от какво бягат всички тези хора? Ако
разбереш това, ще започнеш да разбираш историята на
човечеството и защо нещата са такива каквито са.
Хората бягат от Бога
Според Библията, една от най‐старите книги на
човечеството, първият глобален бежански лагер започна
във Вавилон. Хората на древния свят бяха обърнали гръб
на Бог, който ги беше създал и се споразумяха да
построят огромен град и кула, която да достигне до
небесата в Месопотамската равнина Сенаар, ,,за да си
спечелят име” и да покажат на Бога колко са велики – без
него. Бог обаче не се радва на човешката арогантност.
Той слезе долу и просто разруши плода на техните горди
усилия, като обърка езиците им, така че хората вече не се
разбираха един‐друг и така е до ден днешен. Тъй като
хората не знаеха, че Бог все още ги обича и е готов да им
прости, целият човешки род беше разпръснат от Бога по
лицето на земята, където човеците продължиха да строят
своите горди кули и градове, един от друг по‐големи. В
сърцата си и посредством съвестта си, ние всички знаем,
че нашата греховност, гордост, арогантност, егоизъм и
себичност ни отделят от Бога. Нашата съвест ни казва, че
нечисти хора не могат да застанат в присъствието на свят
Бог. Вместо да помолим Бог да ни прости и да ни
промени, просто бягаме от Него. Така нещата изглеждат
лесни и евтини.
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Бягството от Бога създаде един много болезнен
вакуум на липса на бащинство за човечеството. Този
вакуум може да бъде запълван с религия. Всяка религия
не е нещо друго освен изфабрикувана система от мисли,
вярвания, догми, ритуали, литургии, ,,святи празници”,
храна и церемонии, които хората за изобретили, за да
заменят с тях властта на Бог над тях. Лъжливата измама
на религията е, че повечето религиозни хора смятат, че
служат на Бога, докато в действителност просто следват
човешки традиции и собствените си култури. В края на
краищата, коя култура все пак е правилната?
Африканската,
европейската,
арабската
или
американската? Ето защо човешката религия не е
разрешението на проблема, тя е проблема. В
колективен пристъп на егоизъм, повечето религии
претендират, че са единствената истинска религия.
Европейците например никога няма да станат араби,
азиатци или африканци. Поради това религиите винаги
ще бъдат във война помежду си. Когато видим
религиозните хора в неразбирателство помежду си,
карайки се и спорейки, разбираме, че всички грешат.
Можеш да направиш един прост тест. Ако си
напълно сигурен, че си открил истината, няма вече нужда
да се защитаваш. Ако знаеш истината, защо да викаш и
да повишаваш тон? Всички знаем, че тези, които викат
най‐силно, имат най‐малко какво да кажат. Причината за
това е гордостта и срама на нашето голямо его. Ако не си
намерил истината, ставаш ревнив към онези, които са
успели. На свой ред, дори ти ставаш един от тези, които
викат или използват насилие, за да накарат другите да
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приемат религиозните им идеи. Представи си, че си
намерил златно съкровище, скрито в полето и искаш да
кажеш на приятелите си за него. Повечето хора може да
си помислят, че си се побъркал и да продължат да си
мечтаят самите те да намерят такова съкровище. Някои
може да отидат да го потърсят, копаейки навсякъде. Ти
обаче можеш да спреш да го търсиш, понеже вече си го
намерил.
По тази причина човечеството се състои от две
големи групи: онези, които са намерили истината и
онези, които все още я търсят. Търсещите нямат почивка
и винаги търсят, или се крият. Религията е част от това
търсене. Когато обаче веднъж намериш съкровището,
можеш да спреш да търсиш и в действителност повече
нямаш нужда от религия.
Бягане от Вавилон
Второто нещо, от което бягат хората е Вавилон.
Вавилон е мястото, където е било установено
властването на хора над хора. Когато човеците избягаха
от Божието управление, човешката власт ги очакваше и ги
обгърна в смазваща прегръдка. Човекът обаче не беше
създаден да бъде владян от човек, а от Бога. Нимрод
беше тиранинът, който основа първото човешко царство,
базирано на военната мощ на Вавилон. От там започна
една поредица ‐ един народ се опитваше да подчини
друг, едно племе се опитваше да покори друго.
Болезнената история на политическо или религиозно
подчиняване един на друг продължава до сега.
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Въпреки това, ще стане дори по‐лошо. Библията
говори за една идваща кулминационна точка на ,,войни и
слухове за войни, народ ще се повдигне против народ и
царство против царство”. Живеем във време, в което
духът на Вавилон призовава целия човешки род да
установи друга кула, най‐голямата от всички,
правителство на много Нимроди, днешните тирани,
които властват над цялата земя. Това ще бъде
самоиздигнал се и самопомазан Нов Световен Ред,
управляван от икономически и религиозен елит, който
доминира пазара, медиите, политиката, финансите и
образованието. Те ще използват всичко необходимо, за
да принудят цялото човечество да се подчини на едно
глобално правителство, глобална полицейска държава,
където всеки аспект на живота е наблюдаван и
контролиран, за да служи на интересите на елита, за
сметка на бедните. Нимрод е жив!
Вавилонската чума
След като Бог създаде света и проектира живота по
прекрасен начин, в неговото творение проникна един
смъртоносен и демоничен вирус, който отрови всички.
Всички сфери на живота – секс, пари, власт, здраве и
политика, бяха повредени от този вирус. Любовта беше
заменена от похот, радостта беше заменена от
злонамереност, споделянето с другите беше заменено с
трупане на богатства за себе си. Тази поквара се
причинява от вирусът GEF (Greed, Ego, Fear – Алчност,
Егоизъм, Страх, бел. прев.), разрушителната сила на
алчността, егото и страха, работещи заедно. Алчността
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винаги иска да имаме повече, отколкото се нуждаем, и
ни изпълва с похот и силно желание да притежаваме и
контролираме другите. Страхът ни парализира, понеже се
боим, че няма да бъдем обичани, че ще бъдем бедни, че
ще бъдем отново наранени, изгубени и на нас ще гледат
отвисоко, че ще ни отхвърлят. Всичко това се храни от
егото ни ‐ този влюбен в себе си, страхлив, уязвим и
въпреки това горд и егоистичен паун вътре в нас.
Вавилонската болест, вирусът GEF, е заразил почти
всички хора на планетата като чума, правейки сърцата на
хората студени, твърди и лишени от любов. Изглежда, че
животът все повече е свързан само с пари и с тези, които
ги контролират. Би било чудо, ако си пощаден от този
вирус. Как може да бъде излекувана тази болест? Има ли
антибиотик срещу нея? Къде можеш да си в безопасност
от тази безмилостна чума? Тя е подлудила много хора,
поради тяхната страст да контролират, посредством
разпространяването
на
религията
им
или
икономическите и военните им правила.
Има основателна причина да наричаме това
вавилонска чума. Библията описва Вавилон като
,,блудница, която седи на много води” (символично
описание на хора и езикови групи, или нации). Там се
казва, че мнозина от богатите и онези, които имат власт,
блудстват с ,,великата блудница, която е покварила
земята с блудствата си. Търговците ти бяха най‐великите
хора на земята. Чрез магьосничество ти всички народи
бяха заблудени. Всички народи са пили от омайното вино
на нейните блудства, земните царе са прелюбодействали
с нея. Излезте от нея люде мои, за да не участвате в
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нейните грехове и да не споделите никоя, от нейните
язви. Тя ще бъде погълната от огън, защото могъщ е
Господ Бог, който я съди.”
Божият съд
Бог не е отдалечен и дистанциран. Той вижда всяко
врабче, което пада на земята. Той благославя тези, които
му се покоряват и съди онези, които се бунтуват против
него.
Едно от големите осъждания на Бог върху
човешкия вид беше да ги предаде на техните собствени
правителства и икономически идеи. Той ги остави да
вървят по своя път като непокорно, невъзприемащо и
неуко дете, което иска да играе с отровни змии. Много
държави са се превърнали в ,,провалили се нации” с
покорено правителство и разрушена инфраструктура.
Много от съвременната политика не е нищо ново под
слънцето ‐ постоянна война за временна власт, коя
партия е права и коя е крива. Цялата драма е подправена
с блестящи личности, идеологии, интриги, подкупи и
корупция. Много ,,корупционисти” (смес между
корупция и политици) се усмихват пред камерите,
стисвайки юмрук в джоба си.
Много наблюдатели на ,,Арабската пролет”,
неотдавнашната борба за демокрация в Северна Африка
и някои страни в Близкия изток, обявиха, че това е било
политически провал. Много малко неща са се променили,
в някои случаи животът е станал още по‐зле. Дори някои
лидери на държави, които все още се гордеят с
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демокрацията си, започват открито да критикуват
ефикасността на демокрацията: ,,Бавна, бюрократична,
слаба,
проваля
гражданите
си,
допуска
разпространяването на несигурност, обществен страх и
разочарование”, написа Тони Блеър, бивш министър
председател на Великобритания. Списание ,, Newsweek”
писа, че последните идеи на Блеър за лидерство биха
изглеждали по‐близо до ,,доброжелателна диктатура”.
Би ли могло да се случва така, че все повече мислещи
хора започват да осъзнават, че човечеството е било
създадено да бъде управлявано от доброжелателен цар?
Ако е така, кой е този цар и къде е царството му?
Бог говори за време, когато е видял достатъчно
човешко безумие: ,,Вавилон опи цялата земя. Народите
пиха нейното вино. По тази причина са подлудели и
затова Господ ще разруши Вавилон като отмъщение”.
Както добър баща би се намесил, за да раздели своите
биещи се деца, преди напълно да разрушат и изгорят
дома, така и Бог е обявил, че ще дойде и ще съди всички
хора, народи и нации, които са се отделили от Него и са
приели омайния дух на Вавилон. Знаци на неговия съд
ще бъдат нарастващи засушавания, земетресения, глад,
бучене на морето, знамения в слънцето, луната и
звездите, така че хората ще примират от страх от
терор(изъм) и нивото на стрес и напрежение сред
народите ще достигне рекордни за всички времена нива.
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Божият съд над религията
Божият съд също така ще включва съд над всички
религии, които Бог никога не е установявал. Религията не
е нищо повече от евтин и кух заместител на Царството.
Може да се изненадаш да чуеш например, че Буда
никога не е започвал будизма, и Исус Христос не е
започвал християнството! Исус никога не е казвал на
хората да строят църковни сгради, да бият камбани в
неделя, да избират папи, да се молят на Мария или да
ходят на кръстоносни походи. Подобни неща винаги са
били изобретявани от религиозни хора, които са
започвали неща, който Бог не им е казвал да правят,
понеже са били покварени от своя глад за власт и
контрол.
Удивително е, че в действителност много религии
насочват хората към Исус. Просто трябва да потърсите. В
исляма коранът казва, че не Мохамед, а Исус е този,
който знае пътя за небето. Мохамед е умрял и е погребан
в Медина, Исус е възкръснал от мъртвите. Мохамед не е
бил сигурен дали Аллах ще го спаси и каква ще е съдбата
му. На Исус е даден достъп до небето и сега е спасителя
на света.
Ранните Веди (хиндуистки свещени писания),
написани на санскрит (основен богослужебен език на
хиндуизма), описват личността Праджапати, ,,бога на
хората”, който ще дойде и ще даде тялото си в жертва за
греховете на хората, така че няма да бъдат необходими
повече жертви на животни. Праджапати щял да има
десет отличителни характеристики: щял да бъде
безгрешен човек; отделен от семейството си; собственият
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му народ щял да го отхвърли; трънено растение щяло да
бъде поставено на главата му; щял да бъде вързан за
дърво; от тялото му щяла да потече кръв; щял да умре, но
костите му нямало да бъдат строшени; щял да се върне
към живота; щял да предложи плътта си на Божиите
синове; всички форми на човешкия род щели да построят
тялото му. Всеки, който е прочел Новият Завет, знае, че
Исус е изпълнил всички тези десет аспекта.
На по‐късен етап политиците започнали да се
месят в религията, както в ужасните кръстоносни походи
на средните векове, при които напълно заблудени
,,християни” избивали всичко, което стояло на техния
кръвожаден път. Оттогава помежду си са воювали не
само хиндуисти и мюсюлмани, а и католици срещу
протестанти, шиити са воювали срещу сунити, всичко
това в името на Бога. Това е резулта от религиозното
омайване, произведено във Вавилон. Това не е
желанието на един любящ и милостив Бог.
Истината е, че Бог, който сътвори земята и всичко в
нея (включително теб!), е единствения истински
собственик, Господ и Владетел на небето и земята. Той е
твърде голям, за да живее в храмове и други религиозни
сгради. Не се интересува от нашите религиозни
песнопения, фестивали, пирове или постове. Той се
интересува само от едно нещо: може ли да спечели и да
управлява сърцата ни?
Той е дал живот на всички хора и е създал всички
нации с една цел: да Го търсят, да Го намерят и да Му
служат индивидуално и като нации. За да пречисти
нечистите сърца на хората и да им позволи да дойдат
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отново в Неговото свято присъствие, Бог, нашият Баща,
имаше план. Той прати своя собствен син, Исус Христос,
който демонстрира безкрайната Божия любов и
състрадание. Исус казваше на богатите да споделят с
бедните. Той изцеляваше болните, изгонваше демони,
дори възкресяваше мъртвите. Той каза, че е дошъл да
установи своето царство. Хората обаче го намразиха и
отхвърлиха, понеже не искаха да бъдат управлявани от
Бога. В своята любов Исус Христос в края на краищата
позволи да бъде убит от безбожни хора, понеже това
беше единственият начин да бъде платена цената за
ужасяващите грехове на човечеството, включително
твоите и моите, чрез собствената му кръв. Исус беше
жертвеното агне, което плати цената за изкуплението на
човешкия грях. Бог прие тази цена и оттогава Той
прощава незабавно на всеки, който искрено иска прошка
в името на Исус Христос и търси да бъде приет в Божия
дом. Нещата обаче не спират тук. Исус беше възкресен от
мъртвите след три дни. Той разчупи силата на смъртта и
сега е Царят на Небесното Царство. Царството му е
сферата на влияние, където Исус Христос е единственият
цар. Царството му е навсякъде, където хората го приемат
като свой действащ цар, покоряват се на неговите
чудесни
заповеди
и
следват
революционните
икономически принципи на небето. Исус освен това е
онзи, който се явява на много хора като ,,човек в бяло”,
който им казва: ,,Аз съм пътят, истината и животът. Никой
не идва при Татко освен чрез мен”. Какво иска Исус от
теб? Той иска онова, което винаги е искал. Той те е
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посетил лично, за да оставиш всичко и да станеш негов
последовател.
Царството е истинският ти дом
Божието Царство не е като никое друго царство,
което познаваш. Царят му е най‐удивителната и любяща
личност, която можеш да познаваш. Ти всъщност ще
можеш да имаш пряк достъп и да говориш лично с Него.
Той ще говори с теб посредством словото си, Библията,
или в сънища, или чрез ангели. В Царството хората не са
корумпирани. То притежава най‐добрите закони, най‐
добрата конституция на света и най‐революционната
икономическа система, по силата на която, хората
споделят един с друг това, което имат. Царството се
управлява със справедливост и любов и вирусът GEF няма
място там. Можем да бъдем излекувани от GEF в самия
момент, в който помолим Исус да ни промени отвътре и
да ни превърне от егоистични личности, в хора, които
обичат Бог и другите. Той ще ни освободи от алчност и
страх и ще ги замени с дух на споделяне и любов. Ще
бъдеш напълно пресътворен! То е както да бъдеш роден
отново.
Бог може и иска да изцели травмите и раните,
които сме получили. Той не само може да ни прости, но и
ни дава свръхестествена способност да прощаваме на
другите, включително и на най‐жестоките ни врагове. По
този начин в сърцата ни идва удивителен мир и гневът,
омразата и неудовлетворението се стопяват. Освен това,
ще откриеш, че те очаква задача в Царството, цел и
мисия, за която си бил създаден. Намери я и я прегърни с
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цяло сърце. Тя ще придаде голям смисъл и цел на живота
ти. Ето затова нещо съществуваш! Има дори още, Бог ще
те осинови, ще стане твой Баща и ще ти предложи да те
води във всяко решение, голямо или малко. От сега
нататък, имаш Божествена вградена навигационна
система ‐ личен GPS (God’s Prophetic System) ‐ Божията
пророческа система, която говори на духа ти и те води
наляво или надясно по време на пътуването на твоя
живот. Тя ще те води, докато завършиш състезанието си.
Не забравяй обаче, Бог освен това е и праведен
съдия, вижда всичко, което си направил в тъмното,
раздава справедливост на всички зли хора и нации. Това
означава също, че Той няма да чака завинаги хората да
приемат неговото щедро предложение ‐ да бъдат
опростени и да получат гражданство в неговото Царство.
Ще дойде време, когато ще бъде твърде късно. В
миналото Бог е пренебрегвал нашето човешко и
религиозно невежество, но сега е дошло времето, когато
заповядва на всеки човек, където и да се намира, да спре
да бяга и да се крие от Него, да се върне и да стане
гражданин на неговото Царство. На този етап неговото
Царство се предлага на всички, които доброволно, без
никаква принуда или насилие, искат да бъдат
управлявани от Исус и да бъдат негови царски поданици.
По тази причина, в момента, неговото Царство не е
държава като Швейцария или Нова Зеландия с видимо
правителство. Столицата на Царството не е видима, тя е
на небето. Макар че Исус често се явява на хора в
сънища, за повечето хора Той е невидим. Дори и да е
невидим, един цар е все пак цар на всички, които искат
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да бъдат негови поданици. Той е обещал да бъде там,
където и когато двама или трима (или повече) са заедно
поради Него, споделят живот с Бога и един с друг, четат,
учат и споделят Неговата книга Библията, хранейки се
заедно като семейство, споделяйки това, което имат,
молейки се един за друг, обичайки един друг и служейки
Му заедно.
Няма всякога да бъде така. Бог е определил ден,
когато ще съди света със справедливост чрез човека,
който е определил за това ‐ Исус Христос. Той ще дойде
отново видимо много скоро и ще управлява земята.
Тогава неговото Царство ще стане видимо. Неговото
Царство е истинския Нов Световен ред. Тогава от всеки
ще се изисква да му се покори или да понесе
последствията. Царството не е демокрация! Тогава ние
или ще царуваме с Него, или ще бъдем управлявани, без
значение дали го разбираме или не, дали ни харесва или
не. Всичко зависи от това какво ще решиш сега, докато си
все още жив и можеш да избираш. Приемаш ли
предложението на Царя да ти прости и да ти даде
незабавно гражданство в царството Му? Или го
отхвърляш и се опитваш да направиш това, което твърде
много хора са правили преди – продължават да бягат от
Бог, Вавилон и неговите язви, и живеят живот без смисъл
и цел?
Къде ще се скриеш и ще избягаш от Бог и неговия
съд? Как ще избягаш от вавилонската чума? Къде има
убежище и безопасно място за теб, за онези, които
обичаш, за твоя род, племе, град и нация?
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Ако си бежанец или имигрант и пристигаш в
европейските държави, бързо ще разбереш че това
изобщо не е обещаната земя и Ангела Меркел не е
Майка Тереза. Хората може да те поздравят на гарите и
да ти дадат някой подарък или милостиня. Ако не
намериш хора на царството, поданици на Цар Исус, бързо
ще осъзнаеш, че тяхното ,,добре дошли” е
кратковременно. Запомни, всички хора и общества, които
са се откъснали от Божието управление, дори и да са
много религиозни, са дълбоко заразени от GEF вируса. Не
прави грешката да мислиш, че всички хора в западните
държави са хора на царството, понеже някои от тях ходят
на църква и носят кръст на врата си. Християнството
просто е тяхната национална религия и култура. Много
християни казват ,,Господи, Господи”, ,,Боже, Боже”, но
изобщо не правят това, което този Господ им заповядва.
Спомни си, че християнството е религия, която е
създадена от хората. Ти си създаден за нещо много по‐
добро – Царството, което е създадено от Бога. Неговото
Царство е непоклатимо. Макар че всичко ще бъде
разтърсено, Божието Царство и всичко, което
принадлежи на него ще бъде в безопасност и стабилно.
Божиите кораби
Какво ще направиш ако разбереш, че ще има
цунами или потоп, идващи към мястото, където живееш?
Може да построиш лодка или да се качиш на лодката,
която други са построили! Тъй като този свят все повече
ще потъва в море от объркване, война, отчаяние и
безнадеждност, има едно място, където ще бъдеш в
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безопасност: Божиите кораби. Бог предоставя голяма
флота от кораби на Царството. Направи така, че да се
намериш на някой от тях! Ной построи кораб, който
помогна на него, неговото семейство и много животни да
оцелеят в потопа на съда, който дойде върху тази земя
преди много време. По подобен начин, Бог строи много
кораби днес, места, където Божието присъствие и
благословения ще ти предложат убежище, безопасност,
идентитет и бъдеще. Корабите са места (общества), които
Бог ще пощади, понеже неговата закриляща ръка ще
покрие онези, които са под неговата царска власт и
грижа. Корабите са места, които могат да плуват на
повърхността, докато всичко около тях потъва. Това са
места, които Бог ще благослови и ще размножи, докато
хората, които нямат Бога ще претърпят крушение.
Корабите на Бог са къщи‐кораби, в които живеят
хора на Царството. Тези кораби са мобилни и могат да
бъдат построени навсякъде. Те са в три размера: S, M и L
– дърво, лодка и кораб. Ако си гражданин на Царството и
не си част от група, ще плуваш на дърво, което ще те пази
да не се удавиш. Ако няколко такива хора на царството се
открият един друг и започнат да споделят ежедневния си
живот с Бога и един с друг, те вземат дърветата си и
формират лодка, която може да носи много повече хора.
Ако няколко стотици от тях са в един регион, лагер или
град, те формират голям кораб, плуващ град! Тези големи
кораби са защитени места, които биват предоставени от
Бога.
По тази причина, ето какво Бог иска да направиш:
присъедини се към кораб на Царството или ако не
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намериш такъв, започни самият ти да строиш кораб. Бог
ще ти помогне да учиш другите на това, на което Той те е
научил. Започни, като покажеш тази брошура на други и
ги покани да се присъединят към Царството. Когато
започнеш да следваш Цар Исус, Той ще ти покаже много
други, които се нуждаят да бъдат спасени от живота без
Него и да си дойдат у дома.
Небе на земята
Божието Царство е като държава, която
колонизира земята. Някога Исус ни научи да се молим на
Бог, нашия Баща така: ,,Да бъде твоята воля, на земята,
както е на небето”. Там, където се върши Божията воля,
там е Царството. Царството търси поданици, които
следват Царя и му се покоряват. Това са новите граждани
на царството. Когато такива нови граждани се свържат
заедно, те се превръщат в посолство на Царството,
плацдарм на небето, представителство на техния нов
дом, където и да се намират на земята.
Хората на Царството имат три важни неща, които
са общи помежду им:
1) Те имат обща политическа основа ‐ Христос
сега е техният действащ Цар, което е по‐важно от
която и да е политическа фигура или идея.
2) Те имат една и съща законова основа –
законите на Христос, конституцията на
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Царството, която ще намериш в края на тази
брошура.
3) Те имат обща икономическа основа, понеже
сега всички са част от Божия дом (думата
икономика означава ,,правила на дома”). Те
споделят заедно това, което имат и се превръщат
в небесна общност.
Какво трябва да направиш за да придобиеш
гражданство?
За да ти се даде гражданство в Божието Царство,
всичко, което трябва да направиш е, да помолиш Бог да
ти прости за живота, който си живял без Него досега, като
си Го игнорирал и си вършил нередни неща против Него
и против други хора. Без значение какво си направил, Бог
е чувал такива неща и преди. Няма грях, който е
прекалено голям или грозен за Него, който да не може да
ти прости! От момента, в който Бог ти прости, Той ще ти
даде пълна прошка и амнистия, както и законното право
да влезеш в Царството, да станеш Негово дете и
гражданин на Небесното Царство. Всичко, което трябва
да направиш, е да поискаш. Той слуша. Очаквал е този
момент дълго време! Можеш точно сега да се помолиш
така:
Скъпи небесни Татко, който си ме създал,
отказвам се да бягам от Теб и се връщам при Теб. Моля
Те, прости ми, изчисти ме от греха ми и ми дай
напълно ново сърце и дух. Изцели душата ми, моите
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рани и травми. Отричам се от всяка фалшива религия
и от всички обвързаности. Приеми ме в Твоя дом,
Твоето Царство, в името на Исус Христос, който
плати пълната цена за мен, когато умря на кръста и
ми покажи какво искаш да правя, за да ти служа от
сега нататък. Бъди мой Цар и управлявай живота ми.
Благодаря Ти!
Моли ли се от цяло сърце? В такъв случай мога да
ти кажа: Добре дошъл у дома!
Сега след като ти е било дадено гражданство в
Царството, от теб се очаква да се запознаеш с новата си
родина и да се съобразяваш с нея, ставайки благодарен и
интегриран гражданин, който знае и спазва своите парва
и задължения. Както във всяка държава, онези които
игнорират или дори нарушават принципите или законите
на страната и създават проблеми, ще си навлекат
корекция или дори депортиране. Има четири прости
изисквания, за да станеш и да продължиш да бъдеш
гражданин с добро положение в Царството (виж
заповеди на Христос § 1, 2 и 4‐9).
1) Кръсти се във вода, даже още днес, като знак и
символичен акт, който показва, че старият ти живот извън
Царството е приключил и си започнал нов живот.
Кръщението чрез потапяне във вода може да бъде
направено навсякъде, където намериш вода ‐ контейнер
с вода, вана, басейн, река, езеро или море. Помоли Бог
да ти покаже някой, който би те кръстил. Нямаш нужда от
църква или от пастор, за да се случи това. Всеки
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последовател на Христос може и би трябвало да го
направи. Ако изобщо не можеш да намериш такъв, ти и
някой друг можете да се кръстите един друг
последователно.
2) Помоли Исус Христос да те кръсти в Святия Дух.
Искай и ще бъдеш изпълнен със същия Божи Дух, който
беше и в Исус. Исус е единственият, който може да те
кръсти с дара на Святия Дух, високоволтовата сила на
Царството. От сега нататък невъзможното ще бъде
възможно за теб. Можеш да правиш всичко, което Исус
правеше, понеже имаш същата сила на разположение:
обичай враговете си, споделяй това, което имаш,
изцелявай болните, изгонвай демони, побеждавай GEF
вируса. Казано на компютърен език: от сега нататък имаш
инсталирана напълно различна операционна система
вътре в себе си. Тя е произведена в небето.
3) Покорявай се на законите на твоята нова
държава. Исус каза: ,,Ако ме обичате, спазвайте
заповедите ми”. Той е заповядал общо 75 заповеди.
Заедно те формират конституцията на Царството. Ще
намериш повечето от тези заповеди в приложението.
Всеки, който иска да бъде лоялен на правителството на
Исус, с готовност ще декларира клетва за вярност към
неговата конституция. Ако направиш и това, Царят бързо
ще забележи, че си надежден. Той скоро ще говори с теб
относно задачите и ролите, които е планирал за теб. В
добавка към това вземи своя собствена Библия и започни
да я четеш всеки ден. Моли Бог да ти покаже нещо ново,
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което можеш да приложиш на практика и започни да
споделяш това с други, които Бог ще ти покаже.
4) Спазвай правилата на Божия дом. В Божия дом,
Царството, Той е Господар на дома. Хората не крадат, не
подкупват и не трупат богатства в този дом. Богатите
безкористно споделят с бедните това, което имат, така че
никой няма нужда от нищо. Те разбират, че Бог е платил
цената, за да ги изкупи, така че сега те и всичко, което
имат, принадлежи на Бог и неговите цели. (Виж заповеди
на Христос § 50‐53 и 55).
Каква е следващата стъпка?
Направи пълно почистване на дома. Когато Исус
се премести в дома ти (живота ти), какво трябва да си
отиде? Изхвърли навън всичкия боклук (завист,
себичност, откраднати неща, нечестиви дела). Прости на
тези, които са те наранили. Поискай прошка от онези,
които ти си наранил и срещу които си извършил
неправда. Дистанцирай се от всеки приятел или
компания, които ти влияят зле и търси добри приятели.
Ако се съмняваш за нещо, помоли се на своя нов Цар
относно това.
Остави живота в грях, който се върти само около
теб и заживей, следвайки Божиите заповеди.
Попитай Бог какви са плановете му за теб.
Попитай какво трябва да правиш, къде трябва да отидеш,
каква е мисията, която Бог има за теб, за кого трябва да
се ожениш. След това прави стъпка по стъпка онова,
което Той ти казва.
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Сподели тази брошура с много други и я чети
заедно с тях. Води и тях да приемат гражданство в
Царството, кръсти ги и където и да се намираш, започни
посолства на Царството (кораби от всички размери).
Запомни, от сега нататък ти повече не си бежанец
или имигрант. Ти си у дома си, където и да се намираш,
понеже Исус ти е дал гражданство на небето. Като
гражданин на небето, сега можеш да бъдеш това, за
което си създаден. Ти имаш божествена цел. Приеми я!
Сега само небето е лимит.
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Приложение: селекция на някои от
75‐те заповеди на Исус Христос.
§1 Времето се изпълни и Божието
царство е близо. ПОКАЙТЕ СЕ И
ПОВЯРВАЙТЕ В БЛАГАТА ВЕСТ! Матей
4:17; Марк 1:15
§2 ТРЯБВА да се родите отново! ЙОАН 3:3‐7
§4 ИСКАЙТЕ и ще ви се даде, ТЪРСЕТЕ и ще намерите,
ХЛОПАЙТЕ и ще ви се отвори! Матей 7:7‐11; Лука 11:9‐13
§5 НЕ РАБОТЕТЕ за храна, която се разваля, а за храна,
която трае за вечен живот! Йоан 6:27; Йоан 6:1‐59
§6 ВЛЕЗТЕ през тясната порта! Матей 7:13
§7 ЕЛАТЕ ПРИ МЕН всички вие, които сте уморени и
натоварени с грижи и аз ще ви успокоя! ПОЕМЕТЕ моето
иго върху себе си и СЕ НАУЧЕТЕ от мен! Матей 11:28‐29
§8 Всеки, който иска да ме следва, ТРЯБВА ДА СЕ ОТРЕЧЕ
ОТ СЕБЕ СИ, ДА ВЗЕМЕ КРЪСТА СИ и така ДА МЕ СЛЕДВА!
Матей 16:24‐26; Матей 10:37‐39; Марк 8:34; Лука 14:33
§9 ПРИЕМЕТЕ Святия Дух! Йоан 20:22‐23
§10 Във всичко ПОСТЪПВАЙТЕ С ДРУГИТЕ така, както
искате те да постъпват с вас! Матей 7:12; Лука 6:31
§11 НЕКА ВАШАТА СВЕТЛИНА ДА СИЯЕ пред хората така,
че те да могат да видят добрите ви дела и да прославят
вашия Баща в небесата! Матей 5:16
§12 НЕ СЕ СЪПРОТИВЯВАЙТЕ на злия човек! Матей 5:39‐
41
§13 НЕ СЕ КЪЛНЕТЕ! Матей 5:33‐37
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§14 ОБИЧАЙТЕ ВРАГОВЕТЕ СИ! Матей 5:43‐48
§15 ОБИЧАЙ ближния си както себе си! Матей 22:39;
Лука 10:25‐28
§16 БЪДЕТЕ МИЛОСТИВИ, както вашият баща е милостив!
Лука 6:36
§17 ВНИМАВАЙТЕ да не вършите вашите дела за Бога
така, че да бъдат видяни от хората! Матей 6:1‐18
§18 НЕ СЪДЕТЕ и няма да бъдете съдени! Лука 6:37
§19 ПРОЩАВАЙТЕ и ще ви бъде простено! Лука 6:37
§20 ДАВАЙТЕ и ще ви се дава, добра мярка, натъпкана,
стърсена! Лука 6:38; Марк 4:24
§27 ВЪЗДЪРЖАЙТЕ СЕ от храна, пренасяна на идоли!
Деяния 15:20,29; Деяния 21:25; Откровение 2:14,20
§28 НЕ УБИВАЙ! Матей 19:18
§29 НЕ СЕ ГНЕВИ на брат си! Матей 5:21,22
§30 НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВАЙ! Матей 19:18
§31 Прелюбодейството започва с похотливи погледи ‐
радикално СЕ ПАЗЕТЕ от него! Матей 5:27‐30
§33 НЕ КРАДИ! Матей 19:18
§34 НЕ ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛСТВАЙ! Матей 19:18
§35 ПОЧИТАЙ баща си и майка си! Матей 19:19
§36 Нова заповед ви давам: ОБИЧАЙТЕ СЕ ЕДИН ДРУГ!
Йоан 13:34; Йоан 15:12
§37 ПОМИРЕТЕ СЕ преди да се молите! Матей 5:23‐25;
Лука 12:58
§39 НЕ ПРИНУЖДАВАЙТЕ никого да се присъедини към
групата ви! Марк 9:38‐40; Лука 9:49,50
§40 ПРОЩАВАЙТЕ 7 Х 70! Матей 18:15‐35
§42 ОБИЧАЙ Господа, твоя Бог с цялото си сърце, с цялата
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си душа, с цялата си сила и с целия си разум! Лука 10:27;
Матей 22:37‐40
§43 ОСТАНЕТЕ В МЕН! Ако изпълнявате заповедите ми,
ще ОСТАНЕТЕ В ЛЮБОВТА МИ! Йоан 15:4‐10; Йоан 14:15
§44 ВЪРВИ СИ И НЕ СЪГРЕШАВАЙ ПОВЕЧЕ! (Когато някой
е съгрешил срещу Бога.) Йоан 8:11
§45 МОЛЕТЕ СЕ ТАКА: Лука 11:2‐4; Матей 6:9‐13
Татко наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име,
да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля както на
небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния ни
хляб. Прости ни греховете, както и ние сме простили на
нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но ни
избави от лукавия.
§46 Каквото и да поискате в молитва, ВЯРВАЙТЕ, че сте го
получили и то ще бъде ваше! Марк 11:24
§47 МОЛЕТЕ СЕ В МОЕ ИМЕ! Йоан 16:23,24; Йоан
14:13,14; Йоан 15:7
§48 СЛУШАЙТЕ МЕ! Марк 4:3,9,24; Марк 7:14; Матей 13:
9; Матей 15:10
§49 ВЗЕМЕТЕ, ЯЖТЕ, ПИЙТЕ! Правете това, за да си
спомняте за мен! Матей 26:26‐28; Йоан 6:53‐58
§50 ДАЙ на този, който поиска от теб и НЕ ОТКАЗВАЙ на
този, който иска нещо зазаем от теб, дори да не може да
ти го върне обратно. Ако някой ти отнеме нещо твое, НЕ
СИ ГО ИСКАЙ ОБРАТНО! Матей 5:42; Лука 6:30,35
§51 НЕ СИ СЪБИРАЙТЕ съкровища на земята, а НА
НЕБЕТО! Матей 6:19‐21,24; Лука 12:33‐34 Продайте
излишъка си и дайте на нуждаещите се!
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§52 НЕ СЕ БЕЗПОКОЙТЕ за живота си, какво ще ядете или
какво ще пиете; нито за тялото си, какво ще облечете!
Матей 6:25‐34
§53 НАПРАВЕТЕ свой пръв приоритет Божието царство и
живейте според неговата конституция, тогава всички тези
неща ще ви бъдат дадени! Матей 6:33
§55 ПАЗЕТЕ СЕ от всякакъв вид алчност! Лука 12:15
§61 ВНИМАВАЙТЕ никой фалшив Христос да не ви
заблуди! Матей 24:4‐13
§62 НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ СЪРЦАТА ВИ ДА СЕ СМУЩАВАТ!
ДОВЕРЕТЕ СЕ на Бога, ДОВЕРЕТЕ СЕ и на мен! Йоан 14:1
§63 БЪДЕТЕ ГОТОВИ И БДЕТЕ за моето завръщане! Лука
12:35‐40
§66 Като отивате, ПРОПОВЯДВАЙТЕ ТОВА ПОСЛАНИЕ:
Божието царство е близо! Матей 10:7
§67 ИЗЦЕЛЯВАЙТЕ болните! Матей 10:8
§68 ОЧИСТВАЙТЕ прокажените! Матей 10:8
§69 ВЪЗКРЕСЯВАЙТЕ мъртвите! Матей 10:8
§70 ИЗГОНВАЙТЕ ДЕМОНИ! Матей 10: 8; Марк 6:7,13
§71 Даром сте получили, ДАРОМ ДАВАЙТЕ! Матей 10:8
§74 ИЗТЪРСЕТЕ ПРАХА от краката си там, където не ви
приемат, нито ви слушат! Матей 10:14‐15; Марк 6:11;
Лука 9:5
§75 ИДЕТЕ И ПРАВЕТЕ УЧЕНИЦИ от всички народи, като
ги КРЪЩАВАТЕ и ги УЧИТЕ да изпълняват всичко, което
съм ви заповядал! Матей 28:18‐20
Матей = Евангелие от Матей; Марк = Евангелие от Марк; Лука =
Евангелие от Лука; Йоан = Евангелие от Йоан; Деяния = Деяния
на апостолите; Откровение = Откровение на Йоан
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Твоите имиграционни документи
Много хора не знаят, че има държава, която няма
да те отхвърли, когато кандидатстваш за гражданство.
Само тези, които го търсят, ще го намерят. Това царство и
неговият Цар са най‐добре пазената тайна на света. И все
пак, това Царство е най‐отворената, красива, чиста и
мирна страна от всички останали. Самият Цар знае за теб!
Ще те приветства общество от приятели. Там те очакват
надежда и цел за живота ти.
Тази брошура ще ти покаже пътя към това тайно
Царство и ще ти каже това, което трябва да знаеш, за да
станеш гражданин още днес.
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