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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи мой братко! Аз коленича пред Небето и вдигам ръцете си към

обиталищата на Вечния и Свят Дух, за да отправя моята благодарност и

признателност към Бога на нашите души и сърца. Аз не искам да правя

нищо друго, освен да Го хваля за Вярността Му и Милостта Му към нас.

Защото колкото Небето е по-голямо от земята, толкова Неговата Вярност и

Милост са по-големи от човешките.

Искам да знаеш, че в сърцето ми има огромна причина да хваля Бога

на Вечното Спасение. Защото Исус ми даде да прогледна, като ме дари с

Неговите очи, които виждат онова, за което човеците са слепи. И не

просто, че са слепи, но в слепотата си дръзват да обръщат духовните

реалности наопаки, за да изкарат злото - добро, а доброто - зло.

В настоящото време измамата на дявола е блокирала духовната

чувствителност на огромна част от християните. И те вече са престанали да

разделят Добро от Зло, привидно Доброто от привидно Злото. И когато

дойде Доброто, те го отхвърлят с категорична гримаса, а когато дойде

привидно Доброто - изпадат в неописуем възторг.

Ти сам можеш да продължиш този ред на разсъждения, но не в това е

въпросът. Въпросът е друг, а именно:

Защо християните имат толкова огромна непоносимост към Словото на

Божия Пророчески Дух? Защо бързат да го претеглят през тесногръдата

школовка на всяко теологическо образование и да обявяват Святите книги

на Бога за непристойни и заредени с негативен дух?

Ти знаеш ли, скъпи ми братко, че за десет години се наслушах на

такива глупости и оправдания, на такива хули и презрения, каквито не

биха се родили в главата на най-ожесточен езичник? А всичката тази ярост

и отхвърляне в името на кого или на какво бяха продиктувани? В името на

каква кауза и в името на какъв бог?

В огромния си процент хулителите на Пророческия Дух изтъкваха едно

и също, изсмукано от пръстите оправдание:

“В тези книги има дух на огорчение. Авторът им е много огорчен…”
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Известно време аз приемах това оправдание на хулителите, като

осъждах себе си и си казвах:

“Наистина, Стефане! Изправи се на крака! Стига с това огорчение!”

А след това започнах да моля Исус за книги, в които моите противници

да нямат причина против мене. Но, както е писано в Словото, “за

нечистия всичко е нечисто”. И когато веднъж вече е било оплюто едно

служение от Бога, изпратено да донесе изобличение и съживление в

църквите, то е все едно какви нови книги ще излязат от него. Самото

клеймо, което хулителите вече са направили върху живота и служението

ми, е станало своеобразна догма и ъгъл от който да хулят, плюят и

презират всяка следваща проява на Божията Милост и дълготърпение към

отпадналите. А догмата и ъгълът, с които вещите в богопознание книжници

белязаха служението ми, бяха именно вече казаното:

В книгите на този автор има огорчение.

Погледнато от школовката на един, който е накълвал един куп цитати,

говорещи за огорчението, тази догма и този ъгъл биха били оправдани.

И той би повторил думите на Апостола, който в посланията си пише:

“…всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка

злоба да се махне от вас; а бивайте един към друг благи,

милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е

простил на вас...” 1

и още:

“И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията

благодат; да не би да поникне някой горчив корен, та да ви

смущава, и мнозинството да се зарази от него...” 2

Но виждаш ли, братко мой, едно е човек да е огорчен в себе си и да

търси своята си правда и реванш над отделни човеци, а съвсем друго - Бог

да е огорчен от народа Си. В първия случай би поникнал горчив корен, но

във втория...

Какво би станало във втория случай, братко мой?

1 (Ефесяни 4:31-32)
2 (Евреи 12:15)
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Ако горчивият корен дърпа човека към земята, която го е пленила, то

какво би било огорчението на Самия Бог, ако не Слово, което трудно се

поглъща и приема?

Ето затова Господ Исус ме вдъхнови да напиша тази книга, а именно -

за да позволиш на Святият Дух да те доведе до разбиране, че има разлика

от човешкото огорчение до Божието огорчение. Защото едното пуска

корени в земята, а другото - излива води от Небето. Защото, без съмнение,

книгите, които Господ ми дава за последните охладнели църкви на земята,

ще стават все по-горчиви, а злите и духовно слепи човеци - все по-нагли в

яростта си против Божия Пророчески Дух. Но от това нито Библията, нито

Бог, нито слугите Му ще се поклатят. Защото в Свещеното Писание на Бог

има една дълбока тайна, за която ще говоря на страниците на тази книга.

Тайната за горчивите води на Божия Пророчески Дух. Тайната, с чието

осветляване Исус ще вложи в сърцето ти толкова по-голям копнеж към

Пророческия Дух, колкото по-горчиви стават водите Му.

Защото, без съмнение, водени от пророка Моисей, Божиите люде

стигнаха до мястото, наречено Мера, и роптаеха поради това, че водата бе

горчива. Но също така, без съмнение, Отец беше допуснал те да стигнат

при водите на Мера… И те стигнаха там, водени именно от Пророческия

Дух, слязъл на плещите и в сърцето на Моисей.

Сега, паднал на колене пред Спасителя, аз се моля за душата ти:

“Господи Исусе, бди над всяко сърце, което по Твоето благоволение

прочита тази книга. Господи Исусе, направи всеки, който прочете тази

книга, смирен и покорен на Теб, за да не се отказва да приема всички

горчиви лекарства, с които днес е зареден Святия Ти Дух!

За да бъдат изцелени душите ни! За да бъдат променени сърцата ни!

За да бъдат преобразени умовете ни! Амин и Амин!”
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1. ВИДЕНИЕТО С РЕКАТА НА ЖИВОТА

Знаеш ли по какво можеш да различиш слепия от зрящия?

Именно по това, че единият вижда, а другият - не!

Аз не зная какво виждат днес многото християни, но смея да твърдя,

че най-удивителното и скъпоценно отношение, което Господ би показал

към някого, идва тогава, когато християнинът преживява видение в духа и

сърцето си. Защото видението е съвършената изява на Духа на Мъдрост и

на откровение. Изява, която отключва тайни. Изява, която отваря врати.

Изява, която разпечатва пророчества.

Една от болките в сърцето ми, с която аз трябваше да живея в

продължение на години, беше болката на моето неразбиране как действа

Словото вътре в човешкото сърце. Аз написах много книги, но никога не

разбрах как чрез тях Бог върши Делото Си в човешките сърца. Това ми

тежеше. Това ме караше да се чувствам непълноценен. Защото съвсем ясно

виждах как се оформиха двата лагера. Едните - които приемаха Словото на

Пророческия Дух и то се вселяваше в тях богато, за да ги възрасти и

направи победители на вяра. И вторите - роптателите, хулителите и

лицемерите, които с късането и изгарянето на книгите ми побързаха да си

направят застраховка “Вавилон”. Застраховка, която им осигуряваше и ще

им осигурява до определено време живот без гонение, но с поощрения и

подаръци от самия дявол.

Затова аз застанах на молитва пред Исус. Молех Му се и исках от Него

да ми разкрие защо едните бяха напоени от водите на Пророческия Дух, а

другите се задавиха и ги изплюха. В отговор на молитвата ми Господ дойде

при мен с голямо Помазание и Присъствие. Той докосна сърцето ми като ми

каза:

“Стефане, колкото и вярващият да вижда определени неща от

областите на Духа, той все пак остава сляп за много други, които не

вижда. И след десет години изобилно напояване от изворите на

Духа, ти отново си пред Мен на молитва, защото не виждаш онова,

което виждам Аз. Ти не виждаш защо едни те приемат, а други те

хулят. Ти не виждаш защо едни се радват на Словото, което ти
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давам, а други го плюят и избълват от устата си. Но ето, сега съм

при Теб, защото Небето повече от всякога иска да живеете при Мен

с вяра. А до Мен не се стига лесно. Защото едно е Аз да дойда при

теб в отговор на молитвите ти, а съвсем друго - ти да дойдеш при

Мен, като изкачиш пътеките на Святостта и познанието. Отец така е

устроил Пътя към Небето, щото на него да издържат само угодните

на Сърцето Му. Останалите се връщат назад и никога не стигат в

познаването на Истината. Затова сега ще ти дам да преживееш и

изпиташ с духа и сърцето си такива опитности, каквито още не си

преживявал и изпитвал. Тогава непременно ти ще разбереш защо

обладаните от дявола не харесват Словото на Пророческия Дух…”

След думите Си Господ хвана духа ми и ме издигна много високо, до

самия Небесен Ерусалим. Градът изглеждаше като вълшебна феерия от

Светлина и Живот. От Хълма Сион към всичките домове на Небесните

обитатели се изливаха вълни на Любов. Любов, чието докосване беше като

води на планински водопад. Тя грабваше сърцето и то биваше разтваряно

в самата нея. В тази Любов ти се чувстваш съединен с Бога и Неговия

Вечен Живот. В тази Любов ти преставаш да мислиш за това кое е по-

реално - твоето присъствие в Бога или Божието Присъствие в теб.

Тогава - по-красив и великолепен от всякога, Исус протегна ръката Си

към мен и каза:

“Доведох те тук, защото искам да ти покажа Реката на Живота.

И не просто да ти я покажа, но сърцето ти да вкуси водите й...”

След думите Си Господ ми показа самата Река. Видът й ме порази до

дъното на сърцето ми, защото това сякаш беше плуващ кристал, по чист и

прозрачен от всичко, което някога бях виждал в живота си. В този миг

съжалявах за това, че някога Бог размеси езиците на човеците и им отне

езикът на Небето. Защото величието и прекрасното въздействие на Реката

на Живота не можеше да се обясни със земни думи. И човешки дух,

живеещ затворен във веригите на тялото, няма в себе си онзи небесен

набор от слова, с които да изкаже възхищението си. Реката на Живота

беше най-чистото от чистотата, най-святото от Святостта и най-нежното от

нежността на Бога. Водите й изглеждаха така, сякаш сред тях си бяха дали
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любовна среща всички възможни светлини на дъгата, които пулсираха и се

разбягваха по върховете на вълните, а при плисването им на брега се

разпиляваха на хиляди малки искри. От двете страни на самата Река

растеше Дървото на Живота и неговите листа и плодове излъчваха същата

светлина, която беше и в Реката. А Господ се наведе до самата вода, като

ми каза:

“Ела, загреби с шепите си и пий от Любовта на Отца!”

Коленичих при самата вода и я докоснах с ръце. А с духа ми стана

нещо странно. Защото ръцете ми станаха толкова по-бели и прекрасни от

останалия ми дух, колкото в онзи миг Исус бе по-бял и прекрасен от мене.

Това ме изненада и аз за миг дръпнах ръцете си. Тогава Исус се усмихна и

на Лицето Му дойде такава благост и Любов към мен, каквато Той не беше

ми показвал. А след това ми каза:

“Не се чуди, че ръцете ти станаха толкова бели и светли,

колкото са и Моите. Защото това е Реката на Живота. Във водите на

тази Река пулсира копнежа на Отца да направи всеки от вас, като

Мен. Затова загреби с шепите си и пий от Любовта на Отца!”

Загребах с шепите си и след миг вече пиех от водата…

Това беше най-превъзходната наслада, която някога духът ми беше

получавал от общението с Божията Благодат. Един неизмеримо по-блажен

и прекрасен вкус от всичко, което някога бях вкусвал. Този вкус те караше

да протегнеш ръце отново и отново. И да пиеш, да пиеш, да пиеш, без

никога да пожелаеш да спреш. Тогава от дълбочините на сърцето ми

изплуваха прекрасните стихове на псалома, който казваше:

“Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже! Затова

човешките чеда прибягват под покрова на крилата Ти. Ще се

напоят от най-доброто на дома Ти. И от реката на Твоите сладости

ще им дадеш да пият. Защото у Тебе е изворът на живота, в Твоята

светлина ще видим светлина…” 3

Докато с цялото си същество преживявах огромното благоволение от

Исус, аз със сигурност знаех едно - че не искам да си тръгвам, че искам

вечно да остана там, при брега на светлия развълнуван кристал. Струваше

3 (Псалом 36:7-9)
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ми се, че ако Исус ме отдели от тази Река, аз никога повече няма да я

зърна и да пия от нея. Затова попитах моя Спасител:

“Господи, кажи ми, с каква сила Ти се отдели от тази Река, за да

слезеш сред нас и да приемеш образ на Човек? Та аз не мога да се откъсна

от това място. Аз не искам да си тръгвам оттук. Тук всичко е блажено и

много по-реално от затворения в грях и тъмнина свят...”

А Исус ми каза:

“Нали знаеш, че това е видение? Нали ти казах, че искам да

опиташ от нещата тук, защото съм те довел, за да дадеш на братята

и сестрите Ми пълното знание как да имат дял от Реката на Живота

и от Дървото на Живота, което расте от двете й страни?

Но има Сила, която да те накара да потърсиш изгубените. Има

Сила, която да те накара да приемеш образ на слуга. Затова влез

след Мен в Реката на Живота, за да видиш накъде тече тя…”

Така Исус хвана ръката ми и ние влязохме сред самата Река. Така аз

усетих, че Реката имаше свое мощно течение, което по невидим начин те

караше да му се покориш и да се оставиш на волята му. Исус видя

размислите ми и отново каза:

“Остави се на Реката на Живота и виж къде ще ни отведе тя…”

Аз се отпуснах, държейки ръката на Господ и ние просто заплувахме,

защото течението ни грабна в себе си. Не след дълго видях как Реката се

превръщаше във гигантски водопад, който падаше надолу и водите му

бяха буйни и величествени. Така, образно казано, двамата с Господ Исус

полетяхме надолу, в самия водопад. А водопадът напускаше границите на

Небето и водите му слизаха надолу и надолу. Надолу слизахме и ние. Не

след дълго ние вече бяхме на земята, а падащите води на водопада вече

влизаха в коритото на друга река, този път течаща на земята. Мястото

беше особено, защото само на метри от тази река имаше палми и пясъчни

дюни, така че водите на реката прорязваха самата пустиня. В този миг,

след огромното вълнение което преживях, Исус ме погледна и каза:

“Сега вече си в една друга река. Сега вече си в едни други

води. Затова погледни водите и Ми кажи:

Как ти изглеждат те?”
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Погледнах водите и забелязах, че това вече не беше онзи прекрасен

кристал на Рая. Не! Това бяха води, в чието течение сякаш имаше остриета

на мечове, които проблясваха сред вълнението. Сякаш по протежението на

самата вода се стрелваха хиляди ножове. И там, без да дочака отговора

ми, Исус отново ми каза:

“А сега загреби от водата и я опитай на вкус…”

Протегнах шепите си към водата край нас и загребах от водата, а след

това пих от нея. Вкусът на водата сякаш ме удари през лицето, така щото

гримасата ми не закъсня. Това беше горчива вода, стократно по-горчива от

хинин. Тя караше онзи, който я пие, да побърза да я изплюе. И аз с усилие

попитах Господ:

“Какво стана, Исусе? Къде изчезна онази Небесна сладост? Защо тази

вода е толкова горчива? И кой може да устои на вкуса й и да я пие?”

Исус се усмихна, сякаш въобще не забелязваше гримасата ми и каза:

“Ти можеш да устоиш на водите й и да я пиеш. Защото Отец те

призова в тези води и напълни сърцето ти с тях. Колкото до

усещането, което ти дадох, то нарочно допуснах да изпиташ онзи

вкус от водите на тази река, както го изпитват всички, които Ме

оставиха и похулиха. Защото ето тук са водите на Мера. И людете,

водени от Пророческия Дух, непременно трябва да пият от тези

води, ако искат да се нарекат Божии чеда. Защото пътят към Реката

на Живота непременно преминава през водите на Мера, така, както

пътят към сладостта непременно минава през пътя на горчилката и

пътят към радостта през пътя на скръбта.

Сега разбираш ли защо мнозина побързаха да изплюят Словото

от Пророческия Дух и да те обвинят, че носиш дух на огорчение?

Може ли някой да пие от водите на Мера и да не роптае? Може ли

някой да вкусва от Божиите изобличения и да вижда Божието

огорчение и да не побърза да закорави врата си с измамна гордост

и високоумие? Но как да пият горчивите води на Мера онези, които

не знаят, че Бог бичува всеки Свой син, когото приема? Можеш ли

да съучастваш в Божията радост, ако не понесеш Божията скръб и

огорчение?”
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Слушах Господ и всичките Му думи. А после Му казах:

“Господи, чак сега разбирам, че Небето е твърде високо от земята и че

опитностите са абсолютно различни. Защото колкото е сладка водата от

Реката на Живота насред Божия Рай, толкова е горчива водата от реката

на Божиите изобличения сред онези, които живеят на земята и любят

света. Защото сладостта е за Небето и Небесните, а изобличенията - за

земята и плътските. И сега, когато се сещам за библейския разказ,

показващ водите на Мера, си напомням и писаното, което гласи:

“Тогава Моисей дигна израилтяните от Червеното море и

излязоха към пустинята Сур; и като вървяха три дена в пустинята

не намираха вода. После дойдоха в Мера, но не можеха да пият от

водата на Мера защото беше горчива; (затова се наименува Мера).

Тогава людете роптаеха против Моисея, казвайки: Що да пием? А

той извика към Господа, и Господ му показа дърво; и като го

хвърли във водата, водата се подслади...” 4

Исус отново се усмихна и добави:

“Колко от вас имат мъдрост да виждат в Духа Ми? Колко от вас

имат смирението да признаят пред Господ своя Бог, че са се

отклонили в поклони пред света и дявола и именно по тази

причина са дошли на място, където водата вече е горчива?

Не можеш да вървиш в пустинята на този свят и да искаш да

намериш сладките води на Святия Ми Дух. Защото Святият Ми Дух

не е светски дух, та да свидетелства на пясъците на греха и суетата.

И когато Отец Ми изпрати пророците Си всред църквите, то

какво се случи? Не стана ли така, че Господното общество стигна до

водите на Мера?

И понеже измамно бяха заблуждавани от дявола и пустинята

им се струваше Райска градина, то и затова надигнаха своя ропот

срещу Пророческия Дух, когато вкусиха от водите на Мера. Те

наистина бяха горчиви за тях. И ще останат горчиви дотогава,

докато не изоблича всички отстъпили и не им дам да изпият до

дъно чашата с Божия пелин. Но ще дойде миг, когато Аз ще дам Дух

4 (Изход 15:22-25)
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на такова моление и ходатайство върху пророците Ми, тъй че и те,

подобно на Моисея, ще извършат писаното. А какво е то?”

“Господи, писано е за Моисея, че:

“…той извика към Господа, и Господ му показа дърво, и като го

хвърли във водата, водата се подслади…” 5

А Исус продължи с въпросите Си към мен:

“Какво ли дърво е показал Отец на слугата Си? И какво дърво

показах и Аз на теб? Дали е васански дъб или ливански кедър?”

Самите въпроси на Господ блестяха с такава светлина от устата Му,

щото аз имах отдавна отговора в духа си. Затова казах:

“Господи, там, горе, в самото видение, аз видях не само Реката на

Живота, но и Дървото на Живота от двете й страни. Ето защо аз вярвам, че

когато Твоите люде приемат Твоите изобличения и пият горчивите води

без ропот, то тогава непременно Ти ще подсладиш Словото, което даваш

на слугите Си пророците и цялото Господно общество ще вкуси от

сладостите на Господ…”

В следващия миг Исус с твърде сериозен Глас ми каза:

“Ето, Господ твоят Бог говори и думите Му са Верни и Истинни.

Господ твоят Бог призовава всичките Си люде на всяко време и

място, като им заповядва:

Престанете да роптаете против слугата Ми и горчивите води,

които Отец е наложил във вдъхновените от Него книги, дадени на

църквите! Престанете да хулите и обвинявате слугата на Отец Ми в

дух на огорчение! Защото ако не бяхте ходили в пустинята на

вавилонското тщеславие, не щяхте и да пиете от горчивите води на

Мера. Но понеже грехът ви стана твърде голям пред Лицето на Отца

Ми, то и затова Той спомни древното Си Слово и наложи да се пият

горчивите води на Божия Пророчески Дух, нежели се покаете и

възвърнете. Защото Отец Ми каза в Словото Си думи, които вие

забравихте, но Аз ще ви припомня.

И ето думите на Господ вашия Отец:

5 (Изход 15:25)
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“Понеже оставиха Моя закон, който поставих пред тях, и не

послушаха гласа Ми, нито ходиха по него, но ходиха по упоритостта

на своето сърце, и подир ваалимите, както ги научиха бащите им.

Затова, така казва Господ на Силите, Израилевият Бог: Ето, Аз ще

нахраня тия люде с пелин, и ще ги напоя с горчива вода…” 6

Кой от вас днес ще откаже Пелина на Отца Ми? Кой от вас ще

презре Пасхата Господна, дадена при Изхода от Египет? Кой от вас

ще опорочи и оплюе повеленията на Отца Ми? Не каза ли Отец Ми

на всички, които освободи в онази нощ от Египет:

“През същата нощ нека ядат месото, печено на огън; с

безквасен хляб и с горчиви треви да го ядат...” 7

Знайте тогава от Господ вашия Бог, че ако Аз съм безквасният

Хляб, пророците на Отца Ми са горчивите треви. И Словото на

Пророческия Дух няма да стане сладко дотогава, докато Отец Ми

има причини против вас и вие имате причини против Него. Защото

днес се подвизава същото поколение, родено от същия противен на

Отца Ми дух. Поколение, за което пророкът писа:

“С чужди богове Го раздразниха до ревнуване, с мерзости Го

раздразниха до гняв. Пожертваха на бесове, които не бяха Бог, на

богове, които не бяха знаели. На нови богове наскоро въведени, от

които бащите ви не се бояха; а ти не помисли за Канарата, Която те

роди, и забрави Бога Създателя твой. Видя Господ и огорчи се,

защото Го разгневиха синовете Му и дъщерите Му; и рече: Ще

скрия лицето Си от тях, ще видя каква ще бъде сетнината им;

защото те са поколение развратено, чеда, в които няма вярност. Те

Ме раздразниха до ревнуване с онова, което не е Бог, с кумирите си

Ме разгневиха…” 8

След последните Си думи Господ отново се обърна към мен и каза:

“Виждаш ли, Стефане? Не би имало горчиви води и треви, ако

Господ твоят Бог не е раздразнен до ревнуване. Но ти сам помисли

кога се стига до ревнуване и защо Господ твоят Бог е ревнив Бог…”

6 (Еремия 9:13-15)
7 (Изход 12:8)
8 (Второзаконие 32:16-21)
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Замислих се върху думите на Исус и Му казах:

“Господи, един мъж би ревнувал жена си тогава, когато не е сигурен в

нейната вярност...”

А Исус добави:

“Ето така Аз днес ревнувам много църкви, защото съм абсолютно

сигурен в тяхната невярност и блудство. И понеже не дойдох да

наруша Закона, но да го изпълня, то нека в следващото видение,

което ще ти дам, се разкрие напълно как ревността Господна

отново и отново ще наложи върху църквите-блудници горчивите

води на Мера, които са Словото на Божия Пророчески Дух…”

Господ млъкна и прекрати видението Си към мен, а Святият Дух нахлу

със сила към сърцето ми, за да запиша всичките скъпоценни думи на моя

Спасител. Моля се Богу да внимаваш на тях, защото те ще ти донесат

живот и стихът от “Притчи” ще стане съдба за сърцето ти:

“Ухо, което слуша животворното изобличение, ще пребивава

между мъдрите…” 9

9 (Притчи 15:31)
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2. ЗАКОНЪТ НА РЕВНИВОСТТА

Братко мой, знаеш ли колко е ревнив нашият Бог? Надничал ли си в

Сърцето Му и в помислите Му? Знаеш ли, че от многото безумия, които

вършат човеците, има едно безумие, което стои над всички останали?

Това е безумието да подтикнеш Господ към ревнивост!

Това е безумието на една годеница, която само няколко минути преди

сватбата съблича бялата си рокля, за да се отдаде на един артист и

имитатор и така да зачене от скверното му семе.

А как после ще застане под венчилото?

Как после ще скрие петната от блудството си?

Но ето това е великата трагедия на последните поколения християни.

Християни, които не искат да живеят Словото. Християни, в чиито умове

отдавна е изветряло сериозното предупреждение на Апостол Яков. Нека ти

напомня това предупреждение, защото то е отправено към вярващите, а не

към невярващите:

“Прелюбодейци! Не знаете ли, че приятелството със света е

вражда против Бога? И тъй който иска да бъде приятел на света,

става враг на Бога. Или мислите, че без нужда казва писанието, че

Бог и до завист ревнува за духа, който е турил да живее в нас?” 10

Как разбираш тези стихове? Как ги живееш? Живееш ли ги изобщо? Не

ще ли да рече приятелството близост между двама? И ако светът е близо

до теб, то не ще ли това да рече, че и ти си близо до света?

Знай тогава, че колкото по-близо си до света, толкова си по-далече от

Небето. Защото светът ще продължи да има своите търговии, политики,

конференции, бизнеси и дипломи. Но когато същите ги има и в някоя

църква, то тогава със сигурност можеш да предположиш, че такава църква

е станала прелюбодейка и чужда жена. В утробата на тази прелюбодейка

семето на лукавия е извършило толкова жестока и невидима подмяна на

Живия Бог с едно уродливо и извратено подобие, че стиховете от Библията

сами идват на устата ти:

10 (Яков 4:4-5)
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“Защото от устните на чуждата жена капе мед, и устата й са по-

меки от дървено масло; но сетнините й са горчиви като пелин,

остри като изострен от двете страни меч. Нозете й слизат в смърт,

стъпките й стигат до ада, тъй че тя никога не намира пътя на

живота; нейните пътеки са непостоянни и тя не знае накъде

водят…” 11

Виждаш ли, че от устните на блудницата капе мед? Защо “мед”?

Много просто - а именно, защото човеците обичат повече сладката

лъжа, отколкото горчивата истина.

Убеждаваш ли се също така, че сетнината на всяка тщеславна църква,

прегърнала духа на Вавилон, ще е горчивият пелин? И знаеш ли защо?

Именно защото Бог ще я изобличи с горчивите води на Мера, със

Словото на Пророческия Дух. Затова и стихът продължава, като казва след

пелина, че това са сетнини “остри като изострен от двете страни меч...”

Но кой да има такъв меч против такива проститутки, освен Божиите

пророци, въртящи Меча на Пророческия Дух?

Виж най-сетне как завършва стихът. Защото Словото ти казва, че

такава отстъпила от Исус невяста, “никога не намира Пътя на Живота”.

Знаеш ли защо?

Именно защото, ако се върнеш на видението с Реката на Живота ще се

убедиш, че Бог е Този, който някога каза на Моисея да хвърли Дървото на

Живота във водата и да я подслади.

Как тогава църкви, отхвърлящи Божиите слуги, пророците, ще могат

да намерят Пътя на Вечното Спасение, след като вече са отхвърлили не

тях, но Онзи, Който ги е пратил, под предлог, че били с “огорчен дух”? Та

какъв друг дух да имат Божиите пророци, след като именно те са оня

“пелин”, с който Бог възмездява над всяка блудница?

Но нека повече да не бавя влизането ти в дълбочините на Божия

Пророчески Дух. Защото сега ти предстои да разбереш дълбоки и важни

истини, които ще укрепят благочестието ти и ще изградят в теб правилното

отношение към Божиите слуги, пророците.

11 (Притчи 5:3-6)
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Исус отново бе до мен и аз усетих как Присъствието Му беше заредено

с необяснима за мен ревност. Господ беше огнен. Очите Му бяха като

огнен пламък и аз знаех, че ми предстои да изживея неща, които малцина

биха били посочени от Отца да изживеят. Така, след като ми се яви, Исус

започна да ми говори, като казваше:

“Сега ти предстои да видиш онази мерзост, която докарва

запустение. И не само нея. Защото Аз ще ти покажа пълното

възмездие над отстъпилата от Мене църква, която хули и плюе по

слугите на Отца Ми, между които си и ти...”

След думите Си Исус ми даде видение. Стоях на покрива на храм с

положен на него кръст, а до мене беше и Господ. И там, в самото видение

Господ ми каза:

“Виждаш ли този храм и кръстът, положен на върха му?

Виж сега беззаконието, което ще ти покажа. Защото с това

беззаконие твоят Господ отново ще бъде разпнат на кръста...”

В следващия миг Исус просто направи отвор върху покрива на храма,

понеже простря ръката Си. А очите ми съзряха жена, която танцуваше със

самия Сатана. Дяволът така беше притиснал жената, че тя не само, че не

можеше, но не желаеше да се измъкне. Една точна подробност свързваше

главата на дявола и главата на жената. И това бе диамантена огърлица,

която висеше както върху врата на дявола, така и върху врата на жената и

така ги свързваше. Тази жена бе в любовен възторг и екстаз. Тя пъшкаше

и викаше “Алелуя”, като пръстите й жадно се впиваха в осанката на

дявола. Затова Сатана започна да я съблича, като пръстите му, свършващи

с остри нокти, просто разкъсваха булчинската рокля на жената. Не след

дълго тя беше гола и дяволът я вдигна на ръце и положи на самия амвон,

където започна отвратително и мерзостно сношение. И понеже сърцето ми

се пръскаше от самата гледка, Господ затвори дупката на покрива, а аз

видях как кръстът на самия покрив се покри от малки бразди кръв, която

тръгна да тече надолу. В този миг Господ ми каза:

“Не е нужно повече да гледаш на мерзостите на тази жена. Те

ще продължат дълго, до мига на Моето Съдилище. И понеже тя

никога няма да признае, че е блудствала, въпреки, че съм свидетел



18

на блудствата й, то и затова Отец ще заповяда против нея законът

на ревнивостта. Именно този закон ще бъде обвинител против

беззаконието й. Ето ти този закон, Стефане…”

Господ ми беше протегнал ръка и в нея имаше свитък. Аз взех свитъка

и го отворих, а пред очите ми заблестяха думите на Бог Отец, които Той

изяви чрез слугата Си Моисей:

“Говори на израилтяните, казвайки им: Ако жената на някого

прегреши и направи престъпление против него, като лежи някой с

нея и излее семе, и това се укрие от очите на мъжа й, и тя се

оскверни тайно, без да има свидетел против нея, и без да бъде

хваната в делото, и дойде на него дух на ревнивост и ревнува жена

си, а тя е осквернена, или му дойде дух на ревнивост и ревнува

жена си, а тя не е осквернена, тогава тоя човек да доведе жена си

при свещеника и да донесе приноса й за нея, една десета от ефа

ечемичено брашно; но с дървено масло да го не полее, нито да тури

върху него ливан, защото е принос за ревнивост, принос за спомен,

който напомня за беззаконие. Тогава свещеникът да я приведе и да

я постави пред Господа. После свещеникът да вземе свята вода в

пръстен съд; и свещеникът да вземе от пръстта, която е по пода на

скинията и да я тури във водата. И свещеникът, като постави

жената пред Господа, да открие главата на жената и да тури в

ръцете й приноса за спомен, приноса за ревнивост; и свещеникът

да има в ръката си горчивата вода, която докарва проклетия. И

свещеникът да я закълне, като рече на жената: Ако не е легнал

някой с тебе и ти не си се отклонила в нечистота, като си под

закона на мъжа си, бъди неповредена от тая горчива вода, която

докарва проклетия; но ако си прегрешила, като си под закона на

мъжа си, и си се осквернила и, ако е лежал с тебе някой освен

мъжа ти, (тогава свещеникът да закълне жената с клетва на

проклетия, и свещеникът да рече на жената): Господ да те постави

за проклинане и клетва в народа ти, като направи Господ да

изсъхне бедрото ти и да се надуе коремът ти; и да влезе тая вода,

която докарва проклетия, във вътрешностите ти, и да надуе корема
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ти и да изсуши бедрото ти; и жената нека рече: Амин, амин. После

свещеникът да напише тия клетви на книга и да ги заличи с

горчивата вода; и да даде на жената да изпие горчивата вода,

която докарва проклетия; и като влезе в нея водата, която докарва

проклетия, да стане горчива. Тогава свещеникът да вземе от ръката

на жената приноса на ревнивостта, да подвижи тоя принос пред

Господа и да го принесе на олтара; и свещеникът да вземе една

шепа от приноса за спомен, да го изгори на олтара и след това да

даде на жената да изпие водата.  А когато я напои с водата, тогава,

ако е осквернена и е направила престъпление против мъжа си,

водата, която докарва проклетия, като влезе в нея ще стане

горчива и ще надуе корема й, и бедрото й ще изсъхне; и тая жена

ще бъде за проклинане в народа си. Но ако жената не е осквернена

и е чиста, тогава ще остане неповредена и ще зачева. Това е

законът за ревнивостта, когато някоя жена, като е под закона на

мъжа си, се оскверни, или когато дойде дух на ревнивост върху

някой мъж и ревнува жена си, тогава нека постави жената пред

Господа, и свещеникът нека постъпи с нея във всичко според тоя

закон. Така мъжът ще бъде чист от беззаконие, а жената ще носи

беззаконието си...” 12

След като прочетох всичките думи на този закон, Господ ме попита:

“Забелязваш ли, че в закона за ревнивостта най-важно място

заема горчивата вода?”

“Да, Господи! Защото чрез нея Отец ще извърши съдба над всяка

жена, която е блудница и е изневерила на мъжа си, така щото е накарала

мъжът й да ревнува…”

“А не ревнувам ли Аз всички църкви? Не са ли те девиците,

които трябва да чакат Младоженеца?”

“Да, Господи! Те трябва да чакат Теб. Но някои от тях се сношават с

дявола заради користи и светски богатства…”

“Няма ли тогава Господ твоят Бог да ги изпита с горчивата вода

на Пророческия Дух, която да стане за тях проклетия?

12 (Числа 5:12-31)



20

Защото Верни девици и Верни на Мен чеда не биха били

повредени от тази горчива вода, за да се изпълни казаното от

закона чрез свещеника:

“Ако не е легнал някой с тебе и ти не си се отклонила в

нечистота, като си под закона на мъжа си, бъди неповредена от тая

горчива вода, която докарва проклетия…”

Но какво ще се случи с онази блудница, която трябва да изпие

горчивите води на Пророческия Дух на Отца Ми? Няма ли върху нея

да се стовари проклятието на закона за ревнивостта, според

писаното:

“…но ако си прегрешила, като си под закона на мъжа си, и си

се осквернила и, ако е лежал с тебе някой освен мъжа ти, то тогава

Господ да те постави за проклинане и клетва в народа ти, като

направи Господ да изсъхне бедрото ти и да се надуе коремът ти; и

да влезе тая вода, която докарва проклетия, във вътрешностите ти,

и да надуе корема ти и да изсуши бедрото ти…”

Виж най-сетне, че в закона за ревнивостта е ясно писано, че

жената трябва да повтори “Амин, амин”. И ако два пъти Господ е

заповядал това утвърждаване на закона Си, то е, защото Словото

Му ще се отнася както за онези старозаветни поколения, които

изпълняваха Закона по плът, така и за новозаветните, които го

изпълняват по Дух. Защото ти днес не би намерил горчива вода,

която да докарва проклетия с такива белези. Но непременно има

една друга горчива вода, която ще пият всички Божии отстъпници,

за да се явят в тях съдбите на Божия Гняв. Затова виж сега какво

ще се случи с онази блудница, върху която Отец непременно ще

наложи закона за ревнивостта…”

След думите си Господ отново ми даде видение. Там аз видях как Сам

Исус пристъпи към блудницата, която беше гола и омърсена от семето на

дявола по тялото й. Той поднесе към устата на блудницата чаша, пълна с

горчива вода, а блудницата я изпи до дъно. В следващия момент Господ се

отдалечи от блудницата, вдигна дясната Си ръка и я посочи, като каза:
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“Бъди проклета и нека горчивата вода на Пророческия Дух

докара върху тебе язвите, записани в закона за ревнивостта...”

След думите Си Господ отново дойде до мен и ми каза:

“Наблюдавай тялото на тази блудница. Направи ли ти нещо

впечатление?”

Отговорих:

“Господи, върху едното й бедро все още стои мазното семе на дявола

от блудството, което ми показа във видението…”

А Господ каза:

“Гледай сега това бедро. Защото ще изсъхне, за да се извършат

съдбите на закона за ревнивостта. Защото бедра, докосвани от

дявола, непременно изсъхват...”

Погледнах във видението и гледката буквално ме поразяваше. Стана

действително и точно онова, което ми изговори Исус. Защото бедрото на

блудницата изсъхна и се сбръчка, като направо почерня. Но това не беше

всичко. Миг след това коремът на блудницата започна да се надува. Той се

наду дотолкова, че заприлича на балон и продължаваше да се надува, а

блудницата вече крещеше от болка. Всичко това ми се стори твърде

познато. И в следващия миг Святият Дух нахлу със сила в сърцето ми, за

да ми потвърди думите на Апостол Павел, казани за богоотстъпниците:

“А за годините и времената братя, няма нужда да ви се пише;

защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец

нощем. Когато казват: Мир и безопасност! Тогава ще ги постигне

внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак

няма да избягнат...” 13

Тогава Исус отново се намеси, като ми каза:

“Как мислиш? Не приличат ли болките на тази блудница точно

като болките на жена, която ражда?”

Гледах към крещящата блудница и дебелия й корем, а сходството с

Павловите думи беше повече от очевидно. Затова казах:

“Господи мой, съвсем ясно е, че Ти Си посветил Павел в същите

откровения, които днес даваш на мен...“

13 (I Солунци 5:1-3)
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А Исус каза:

“Това, което сега ти показвам, не е краят, а началото на

откровенията. Тук Аз все още нищо не съм ти дал, но тепърва ще ти

дам. Защото не самите язви на Закона, колкото нещо друго е

съществено за теб и за всичките Ми братя и сестри. Затова отново

погледни в това видение и забележи, че горчивите води на Божия

Пророчески Дух водят именно до изсъхване на бедрото и до

надуване на корема.

За какво ти напомня всичко това? На какво те учат тези

знамения? Каква е целта на всяко пророческо слово?”

“Господи, целта е да доведе всички до покаяние, за да се възвърнат и

заживеят Завета, който ни остави…”

“А не казах ли Аз, че ако сте Авраамово потомство ще вършите

Авраамовите дела и тези на потомците му?

Когато една такава блудница ляга със самия дявол за шепа

скъпоценни камъни, то тя е изгубила Завета на Господ с Верните Му

и именно затова изсъхва бедрото й…”

Прекрасни Исусе! Толкова е дълбока Мъдростта Ти!

Защото докато Господ ми говореше, Духът вече ме беше пренесъл на

онова място в “Битие”, където Бог сключваше Завета Си с избраника Си. А

там ясно бе записано:

“А Яков остана сам. И един човек се бореше с него до

зазоряване, който, като видя, че не му надви, допря се до ставата

на бедрото му; и ставата на Якововото бедро се измести, като се

бореше с него. Тогава човекът рече: Пусни ме да си отида, защото

се зазори. А Яков каза: Няма да те пусна да си отидеш, догде не ме

благословиш. А той му каза: Как ти е името? Отговори: Яков. А той

рече: Няма да се именуваш вече Яков, но Израил, защото си бил в

борба с Бога и с човеци и си надвил. А Яков го попита, като рече:

Кажи ми, моля, твоето име. А той рече: Защо питаш за моето име? И

благослови го там. И Яков наименува мястото Фануил, защото, си

казваше: Видях Бога лице с лице и животът ми биде упазен.

Слънцето го огря, като заминаваше Фануил; и куцаше с бедрото си.



23

Затова и до днес израилтяните не ядат сухата жила, която е върху

ставата на бедрото; защото човекът се допря до ставата на

Якововото бедро при сухата жила…” 14

След прочитането на библейските стихове аз паднах на коленете си

пред Исус и Му казах:

“Господи, някога Ти се допря до бедрото на избраника Си и го

благослови, като утвърди с него Вечния Си Завет. Защото ония, които

търсят Твоето лице, те са Яков. И сега разбирам, че всяка отстъпила от

Тебе църква, която позволи семето на Сатана да се стича по бедрото й, е

похулила завинаги Твоя Завет и тя никога няма да има дял с Тебе, защото

горчивите води на Пророческия Дух правят бедрото й да изсъхне. А това

духовно означава пресъхването на духовната връзка с Теб и ония, които

любиш и за които Си умрял. Но как да разбирам и другото знамение, а

именно - подуването на корема…”

Исус се усмихна и ме погали по главата. А после каза:

“Силата на Словото на Пророческия Дух е такава, че всеки,

който отвори сърцето си за него, позволява на Бог да зачене в духа

му Своя Образ, Образа на Своя Единороден Син.

Ето защо когато Аз дадох на блудницата да изпие горчивите

води, всъщност я предизвиках да ги похули и да обяви пратениците

на Отца за вълци и антихристи.

Помисли тогава. Ако похулиш Слово от Святия Дух, изпратено,

за да роди в теб Образа на Христос, то не приемаш ли друго слово,

което е семето на лукавия, влязло в утробата на блудницата? Нали

ти сам видя как дяволът изля семето си върху нея?”

“Да, Господи! Нещата за тази блудница са наистина катастрофални.

Защото в духовния свят няма вакуум. И ако някой не приема Словото на

пророк в името на пророк, то в пълна степен той ще приеме словото на

лъжепророк и именно това лъжепророческо слово беше семето на лукавия

върху бедрото й…”

“Точно така, момчето Ми! И ето това е пълното разпечатване

пред сърцето ти на целия закон за ревнивостта. Закон, който гласи:

14 (Битие 32:24-32)



24

Ако някоя църква подбужда Господ към ревнивост, тя ще пие

от горчивите води на Пророческия Дух! Ако тази църква не приеме

горчивите води, но ги похули и отхвърли Божиите пратеници, то

тогава Словото Господно ще стане вътре в нея причина за страшна

проклетия! А проклетията на горчивите води е тази, че Божият Гняв

прави да се прекратят заветните отношения с тази църква и тя

става непразна от семето на дявола!

Който не приеме тези Мои думи и не се покае за злото си

отношение към слугата Ми, той ще пие от горчивите води, които

непременно ще му донесат проклетия.

Колкото до онези, които все още Ме обичат и копнеят Моите

изобличения, то на всички тях ще покажа пътя от водите на Мера

до Реката на Живота - от горчивите води на Божия Пророчески Дух

до сладостите на Божието милосърдие…”
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3. ПЛОДОВЕТЕ НА ПОКАЯНИЕТО ИЛИ КОГА

ПЕЛИНЪТ СЕ ПРЕВРЪЩА В НЕКТАР

Братко мой! Аз вярвам, че вече си убеден в една неоспорима истина.

Истината, че:

“Няма мъдрост, няма разум, няма съвещание против Господа…”
15

Всичко, което човек би сторил против Божиите слуги, пророците, би

било само, за да се причисли към онези нечестиви, които в пълна степен

отговарят като “съдове на Божия Гняв”. Допреди написването на тази

книга и дълбоките видения, които Исус ми даде в нея, аз често допусках

мисълта, че Отец е изтървал нещата с църквите от Своя контрол.

Покайвам се за това и моля Всевишния да ми прости!

 Аз просто не съм Го познавал!

Но има ли човек, който да Го познава напълно? Можел ли съм аз да

зная, че Господ е наредил за мене много преди да се родя и е написал тези

книги, които ми даде, много преди мен?

Но именно такава е Истината. Истината за горчивите води на Мера.

Истината за горчивите води на Божия Пророчески Дух. И въпреки злото,

което ме е преследвало, въпреки съпротивата, въпреки всички тормози и

утеснения, Господ е запазвал Верен остатък за Своите пророци. Остатък,

толкова чист и предан на Божието Сърце, щото никога не е преклонил

коляно пред Мамон и Корей, пред Ваалфегор и Езавел.

Иска ми се с посланието на тази книга да ти дам нещо повече от

надежда. Защото надежда, която се вижда изпълнена, не е вече надежда.

Иска ми се Господ да се възцари съвършено във всичките кътчета на

сърцето ти и да ти потвърди със Самия Себе Си, че често пъти горчивата

вода е същата онази сладка вода на Едем, но поради закоравяването в

измамата на греха мнозина не искат да приемат с отворени сърца и вяра

Словото на Божиите слуги, пророците.

15 (Притчи 21:30)
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Виж един Апостол Йоан, който бе и пророк на Бога. Не даде ли Господ

и на него горчивите води на Мера, така щото Йоан да запише:

“Отидох, прочее, при ангела, та му рекох да ми даде книжката.

И каза ми: Вземи и я изяж; и в корема ти ще бъде горчива, но в

устата ти ще бъде сладка като мед. И тъй, взех книжката от ръката

на ангела, та я изядох, и в устата ми беше сладка като мед: но като

я изядох, коремът ми се вгорчи. Тогава ми се каза: Трябва пак да

пророкуваш за много люде и народи, езици и царе...” 16

Когато получаваш Слово от Пророческия Дух, тогава Господ те вдига

пред Самия Си Престол, където тече Реката на Живота. Там Небесната

сладост се разлива по целия ти дух. Но когато трябва да дадеш същото

това слово за много люде и народи, езици и царе, то тогава водите на Духа

се вгорчават, понеже служат за изобличение на всички, които не обичат

Сион и неговия Цар. Защото непременно за всеки християнин, който живее

на земята и не се е отрекъл от себе си, за всеки, който не се е съразпнал с

Христа, ще дойде миг да пие горчивата чаша. И на мен ми се иска ти,

братко мой, никога да не повториш беззаконието на онези, на които им

горчеше от Господ, но решиха, че им горчи от човеци и побързаха да ме

обявят за еретик с “дух на огорчение”.

Прегледай книгите, които си чел от нашето служение.

Не е ли там Исус явен? Не е ли Превъзходен? Не става ли Небето явно

и привлекателно, каквото трябва да бъде за нас? Не се ли чувстваш като

триумфиращ победител над духа на Мамон, Езавел и Корей, когато Сам

Исус те прави свидетел на тяхното осъждане и изобличение?

Но виждаш ли, ти трябва да живееш над тези духове, за да ги осъдиш.

Ако те живеят в много сърца, то винаги тяхната измама ще накара сърцата

да отхвърлят поканата на Божиите слуги пророците с предубеждението, че

те са огорчени.

Да, аз съм огорчен! Защото онези горчиви води, които Отец положи в

духа ми, трябва да извършат съдба. И ако някой е гладен за Бога и с

отворено сърце за Светлината, той ще разбере Кой ме е пратил и такъв ще

заживее писаното:

16 (Откровение 10:9-11)
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“Наситената душа се отвръща и от медена пита, а на гладната

душа всичко горчиво е сладко…” 17

Ето така днес, братко мой, мнозина не просто са наситени, но са

затлъстели от теология и доктринални глупости. Но не за тях аз пиша

книгите, с които ме вдъхновява Исус. Защото има други, които са много

гладни. Гладни за Правдата. Гладни за Чистотата. Гладни за Истината.

Гладни за Слово, чийто автор не се е поклонил на Мамон, не се е гримирал

с Езавел, нито търгува със Святия Дух. За такива гладни всичко горчиво е

сладко. Защото Бог им потвърждава, че Неговото горчиво е по-желателно

от човешкото сладко. Защото, с Мъдрост от Духа, Соломон наблюдаваше

блудницата и написа за нея и това:

“Безумната жена е бъбрица, проста и не знае нищо. Седи при

вратата на къщата си, на стол по високите места на града, и кани

ония, които минават, които вървят право в пътя си, като им казва:

Който е прост, нека се отбие тук; а колкото за безумния, нему

казва: Крадените води са сладки, и хляб, който се яде скришом, е

вкусен, но той не знае, че мъртвите са там, и че гостите й са в

дълбочините на ада…” 18

Ще позволиш ли ти на такава блудница да измами сърцето ти, само

защото нейния хляб е сладък, а Словото на Пророческия Дух - горчиво?

Ще позволиш ли на една проста бъбрица, стояща по високите места на

Вавилон да обладае сърцето ти? Ще позволиш ли на шепа дипломирани

теолози да разменят вярата ти в Бога за грима на Езавел? Не знаеш ли, че

църкви, основани на теология, са именно онези “женища”, които се отдават

на слугите на дявола?

А за тези слуги и блудните им църкви Павел написа:

“Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и

подмамват обременени с грехове женища, водени от различни

страсти, които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в

познание на истината. И както Яний и Ямврий се възпротивиха на

17 (Притчи 27:7)
18 (Притчи 9:13-18)



28

Моисея, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум,

извратени във вярата...” 19

Аз лично не вярвам, че след прочита на тази книга ти ще останеш

същият. Аз не вярвам, че ще се възпротивиш на слугите на Отца и на

водите на Мера! Не! Защото Исус има прекрасна вест за всички, които

обичат пророците на Отца. Понеже Сам Господ ми каза:

“Ето, иде краят на всичко. И днес в Духа Ми Аз съм излял Слово

за покаяние и обръщане. Слово за събуждане и ходатайство. Слово,

с което Сам ще превърна горчивите води на Пророческия Дух,

водите на Мера, в най-сладък и благословен нектар от Рая. Но нека

всички Мои знаят, че превъзходният път към Небето минава през

скръбта и себеотричането. И най-благословените и трайни плодове

за Царя на царете са плодовете на покаянието.

Виж тогава, слуго Мой, с какви води Павел напои някогашните

Ми чеда и какъв беше ефектът от неговото дело…”

Господният пръст вече беше направил в сърцето ми да светят думите

от Павловото послание, които аз сега ще ти прочета, за да видиш ти,

братко, как горчивото става сладко и как Бог ни приближава при Себе Си:

“Защото, при все че ви наскърбих с посланието си, не се

разкайвам; ако и да бях се поразкаял, когато видях, че онова писмо

ви наскърби, макар за малко време. Сега се радвам не за

наскърбяването ви, но защото наскърбяването ви доведе до

покаяние; понеже скърбяхте по Бога, та да се не повредите от нас в

нищо. Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което

не причинява разкаяние; но светската скръб докарва смърт.

Защото, ето, това гдето се наскърбихте по Бога, какво усърдие

породи във вас, какво себеочистване, какво негодувание, какъв

страх, какво ожидане, каква ревност, какво мъздовъздаване! Във

всичко вие показахте, че сте чисти в това нещо. И тъй, ако и да ви

писах това, не го писах заради обидника, нито заради обидения, но

за да ви се яви пред Бога до колко имате усърдие спрямо нас...” 20

19 (II Тимотей 3:6-8)
20 (II Коринтяни 7:8-12)



29

Виждаш ли, братко мой, как Апостолът е употребил същите думи на

закона на ревнивостта, които изговаря и свещеника? Защото свещеникът

казва на онази, на която дава да пие горчивите води:

“Ако не е легнал някой с тебе и ти не си се отклонила в

нечистота, като си под закона на мъжа си, бъди неповредена от тая

горчива вода, която докарва проклетия…”

А сега виж и думите на Павел:

“Понеже скърбяхте по Бога, та да се не повредите от нас в

нищо…”

Разбираш ли тогава, че само със скръб по Бога ти ще съумееш да

приемеш Словото на Пророческия Дух и неговите горчиви води, без те да

те повредят?

Ами ако не скърбиш по Бога, а по света? Ако вътре в сърцето ти се

надига бунт срещу Господните изобличения? Какво ще стане тогава с

духовното ти естество? Няма ли то да бъде повредено именно защото се

закоравяваш със скръб по света, която докарва смърт?

А сега вложи и приеми в сърцето си думите на Исус, за да разбереш

как действа горчивата вода, за да се превърне в сладък нектар:

“Служители Мои! Аз не бих ви дал горчиви води, ако Моето

Сърце не преливаше от любов към вас. Защото при все, че слугата

Ми Стефан ви е наскърбявал с книгите си, то не го е правил

самоволно, но Духът в него извика действието на горчивите води.

Точно тогава някои се препънаха, защото след като прочетоха

изобличенията Господни, не скърбяха по Бога, та да не се повредят

от книгите в нищо, но скърбяха по света, който губеха, ако

евентуално приемеха Пророческото Слово.

Ето затова Словото на Божия Пророчески Дух ще действа в

отстъпниците за тяхна погибел, а в смирените - за спасително

покаяние. Защото пред Бог слугите на Пророческия Дух са ухание,

което докарва на едни живот, а на други - смърт.

Затова знайте, че светската скръб ще докара сърцата до смърт,

но скръбта по Бога - до Живот. Едва тогава, когато заскърбите по

Бога и Неговите селения, Той ще протегне ръката Си ще ви пресели
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далече по-горе, там, където в Реката на Живота ще вкусите от

Божиите сладости. Защото ето, това гдето някои се наскърбиха по

света, който изгубват, каква мерзост роди в тях, каква хула, каква

похот, каква злоба и отрицание, какво презрение и чародеяние.

Във всичко това те показаха, че са нечисти, защото се поругаха с

пророците на Отца Ми и в платените си вестници ги нарекоха

вълци. Но други, които пиха горчивите води и се покаяха, какво

усърдие породи това в тях и те се посветиха да дадат всяко семе за

слугите на Отца Ми, какво очистване породи в тях, така щото

напуснаха блудницата Вавилон, какво негодувание срещу греха и

търговския дух, какъв страх от Отца и великите Му съдби.

Във всичко това те показаха, че са чисти в това нещо!

И чистотата дойде не преди, а след като пиха от горчивите води

на Мера. Затова Аз, Господ и Бог Исус Христос, ще вдъхновя слугата

Си да свали от Небето най-сладките думи на Отца Ми и най-

съвършените Му съдби. И всички, които пиха горчивите води

смирено, ще пият нектара на Едем с радост и тържество. Защото

върху онези, които приемат Моя пророк в името на пророк, Аз ще

извърша съдбата на пророк. А на другите, които оплюха пророка

Ми и намериха Светлината на Сион за “недоктринална”, ще наложа

писаното:

“Ето, Моите слуги ще ядат, а вие ще гладувате; ето, Моите слуги

ще пият, а вие ще жадувате; ето, Моите слуги ще се радват, а вие

ще се срамувате; ето, Моите слуги ще пеят от сърдечна радост, а

вие ще пищите от сърдечна болка, и ще лелекате от съкрушаване

на духа. И ще оставите името си на избраните Ми за да проклинат с

него; и Господ Йеова ще умъртви тебе, а слугите Си ще нарече с

друго име; така щото, който облажава себе си на земята, ще

облажава себе си в Бога на истината, и който се кълне на земята

ще се кълне в Бога на истината; защото предишните скърби се

забравиха, и защото се скриха от очите Ми…” 21

21 (Исайя 65:13-16)
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Който има ухо, нека слуша що говори Младоженецът към

девиците! Приемете горчивите води на Мера и възлезте пред Мен,

за да вкусите от сладостта Ми! Изпийте горчилката и пелина сега,

за да не ви настигнат отпосле!

Аз, Господ и Бог Исус Христос, вече отброявам времето, когато

знаменията на Откровението, което дадох на Апостола Си Йоан, ще

извършат съдба върху всички отстъпили от Името Ми.

“И като затръби третият ангел, падна от небето голяма звезда,

която гореше като светило, и падна върху третата част от реките и

върху водните извори. А името на звездата е Пелин, и третата част

от водите стана пелин, и много човеци измряха от водите, защото

се вгорчиха...” 22

Днес е ден, когато Аз все още спасявам с безквасен хляб и

горчиви треви! Днес е ден, когато Аз все още говоря и изобличавам

чрез слугите Си, пророците! Днес е ден, когато давам на слугата Си

да ви ревнува с божествена ревност, за да ви представи като чиста

девица пред Моя Престол! Утре е ден, когато ще накажа с Пелин

света за злината му и блудницата за греховете й!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

22 (Откровение 8:10-11)
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