
1



2

СЪДЪРЖАНИЕ

Към сърцето ти ................................................................................3

1. Видението със сляпороденият просяк ............................................6

2. Видението с къпалнята Силоам ...................................................13

3. По пътя към Емаус .....................................................................16



3

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи мой братко! Днес сърцето ми е твърде много развълнувано,

защото Господ Исус отново го докосна и посети. Аз не зная дали ти в пълна

степен разбираш колко огромно е вълнението, когато Господ дойде към

сърцето на човека, но мога със сигурност да ти кажа, че ако Исус е Онзи,

Който усмирява морските вълни, то Той както може да усмирява вълнението,

така може и да го създава. А няма нищо по-прекрасно от това сърцето ти

да тупти с всичка сила и да усещаш как цялото ти същество се напълва с

вълните от Реката на Живота. Ето такова вълнение преживях и аз. Защото

дълго време, може би с години виках към Исус и исках Той да ми разкрие

най-големите тайни на Словото Си. И въпреки, че в много от тях бях

посветен, за други Той не беше ми показвал благоволението Си. И ето, че

както стоях в късната вечер и четях Евангелието, Той отново дойде при мен.

Дойде като Небесна Светлина, от която всичко губи размери и очертания.

Дойде като едно ново проглеждане вътре в мен. Дойде като Съвършена

Милост, необяснима, неизследима и неразбираема за ума ми и сърцето ми.

За последните години аз се убедих многократно, че много християни

имат нещастната участ да се родят слепи, но и да останат слепи, колкото и

години да четат Словото и да ходят на църковни служби. Донякъде разбирах,

че раждането на духовния човек е сходно с раждането на плътския. И

понеже съм баща, също помня, че в първите дни моите малки бебета не

виждаха с очите си. Но Слава на Бога, защото очичките им прогледнаха и

те твърде скоро започнаха да наблюдават всичко, което ги заобикаля.

Правейки аналогия със собствените си деца, аз вярвах и бях убеден, че

същото трябва да се случи и с новоповярвалите. С течение на времето те

също трябваше да проглеждат така, както и малките бебета. Но какво беше

многократното ми учудване, когато мои братя и сестри, прочели пророчески

книги на служение “Мория”, ми заявяваха:

“Брат Стефане! От тридесет години сме във вярата, но никой не ни е

изявявал в такава дълбочина и Светлина Словото на Бога. Благодарим на

Исус за теб! Благодарим на Бог, че ни отвори очите…”
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Да! Именно за отваряне на очите ставаше дума в писмата им.

А как бяха живели до този момент? Как бяха следвали Исус, след като

самите те бяха дълго време като Вартимей, а не го осъзнаваха? Не беше ли

се случило именно писаното от Господ:

“Ако слепец слепеца води, не ще ли и двамата да паднат в

ямата?”

Благодаря на моя Спасител, защото Той протегна ръка и спаси мнозина,

за да не паднат в ямата. Благодаря Му, че след толкова години на моето

чакане, Той дойде, за да ме вдъхнови в разбирането на една от най-

тайнствените и най-покрити в духовно отношение случки в Евангелието.

Случката със слепият, който уми очите си в къпалнята Силоам и прогледна.

Затова нека ти предам с какви думи Господ се обърна към сърцето ми. Ето

какво ми каза Той:

“Ето, че дойдох при теб, за да вдъхновя сърцето ти с най-

силното помазание от Небето. Помазанието на колурия, с който се

отварят очите. Водите на къпалнята Силоам, с които е заредено

последното изливане на Святия Дух. Защото днес очите Ми

наблюдават същото, каквото видях и някога. Понеже някога Моите

ученици видяха един сляпороден човек и Ме попитаха:

“Учителю, поради чий грях, негов ли, или на родителите му, той

се е родил сляп?” 1

А тогава Аз им отговорих:

“Нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се

явят в него Божиите дела...” 2

Ето така, нито поради техен грях, нито поради грях на тези,

които са им благовестили Царството, мнозина се раждат сляпо-

родени. Те са имали съдбата да се родят във времето, когато любовта

на мнозинството вече е охладняла, а нашествието на гордия

Вавилон е потопило много църкви в разорение и погибел. И ако и

устните да са Ме изповядали, пак сърцето не е прогледнало, но е

останало вързано от религиозна заблуда. Така, ден след ден, това

сърце е свикнало с тъмнината и нито за миг не е викало към Мене,
1 (Йоан 9:2)
2 (Йоан 9:3)
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за да го просветя и направя да прогледне. Но Аз непременно ще

посетя всичките Си овце, за да се изпълни Словото на Отца Ми.

Защото някога слепият, на когото намазах очите с кал, Ме разпозна

като пророк. Също така и днес Аз идвам с Пророческия Дух, за да

дам виделина на слепите. И онези, които разберат Евангелските Ми

знамения, наистина ще прогледнат и ще въздадат Слава на Отца Ми.

Кажи Ми тогава, искаш ли да дойдеш с Мен в Живото Евангелие,

за да видиш истинската случка с истинския поглед, който ти давам?”

Слушах Господ и сърцето ми беше като замаяно. Вътре в себе си

усещах неповторимо блаженство, но и чувство, че не съм достоен за такова

благоволение. Затова казах на Спасителя:

“Исусе! Както десетки пъти Ти Си идвал при мен и Си ми давал

откровения според Собственото Си благоволение, така постъпи и сега,

Господи! Защото аз не бих отказал на нито една Твоя дума, понеже зная,

че целият Ти Дъх е Извор на Живот…”

Исус се усмихна и погали главата ми. А после каза:

“Тръгни тогава с Мен в Живото Евангелие. Защото Моите чеда

непременно трябва да разберат случилото се със сляпородения.

Само така те ще имат сила да превъзмогнат над религиозния дух на

дявола и да получат Небесния колурий, с който слепите проглеждат!”

След последните Си думи Господ докосна с ръка главата ми и така

двамата с Него се озовахме в Живото Евангелие.

Тръгни и ти с нас, скъпи ми братко! Защото съм сигурен, че ще запазиш

това видение и Господните думи в него, като най-скъп дар за сърцето ти!

Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО СЪС СЛЯПОРОДЕНИЯТ ПРОСЯК

Братко мой! Скъпи ми приятелю!

Ти знаеш ли какво значи в някого да се явят Божиите дела?

Това значи, че ако Господ до този момент е бил славен, то от тук

нататък ще бъде прославян. Защото едно е да славим Господ, а съвсем

друго - да Го прославим. Защото славенето излиза от човеците, а

прославянето върши Божият Син в сърцето ти.

Нека сега ти кажа, че когато Господ вдигна духа ми в Живото

Евангелие, то тогава забелязах как Той вървеше напред с учениците Си, а

аз вървях няколко метра по-назад. И ето, че учениците Му се спряха, а

един от тях, като протегна ръка и сочеше седнал просяк, запита Исус:

“Учителю, поради чий грях, негов ли, или на родителите му, той

се е родил сляп?”

А Исус отговори:

“Нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се

явят в него Божиите дела. Ние трябва да вършим делата на Този,

Който Ме е пратил, докато е ден; иде нощ, когато никой не може да

работи. Когато съм в света, светлина съм на света…”

След последните Си думи Господ се обърна към мен и ме попита:

“Разбра ли думите Ми? Прие ли ги сърцето ти? Проумя ли защо,

като гледах този сляпороден човек, Аз заявих, че Моите трябва да

вършат делата си, докато е ден?”

“Господи, Аз зная, че много преди Твоите ученици да видят слепия, Ти

вече беше го видял. И не само беше го видял. Но Ти Самият започна да

гледаш през неговите очи и видя в каква тъмнина са вързани те. Ето защо

вярвам, че когато каза, че иде нощ, когато никой не може да работи, Ти

имаше на предвид именно тъмнината, която щеше да залее света чрез

религиозния дух на дявола. И Ти, Господи, знаеше, че както се чувстваше

този сляпороден човек, така щяха да се чувстват всички, които са сменили

Светлината на Сион за религиозната тъмнина и мракобесие…”

“Точно така е! И този отговор на устните ти в никакъв случай не

излиза от твоето сърце. Той иде от Сърцето на Отца Ми, а ти си
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блажен, защото плът и кръв не ти откриват дълбоките тайни на

това видение. Виж тогава последните Ми думи. Когато съм в света,

Светлина съм на света. Защо казах и тези Мои думи?”

“Господи, аз зная, че Ти вече беше решил в сърцето Си да спасиш този

сляп човек, като му дадеш зрение. Нещо повече - аз съм сигурен, че още

от началото на служението Си Ти знаеше, че ще се срещнеш с него, понеже

Отец Ти е изявил всички, в които ще се явят Твоите и Неговите дела…”

“Отговори правилно! Затова продължи да гледаш това видение.

Защото сега Господ твоят Бог ще направи нещо чудно…”

След последните Си думи Господ отново стана част от видението. И аз

видях как Той се наведе над слепия просяк и седна до него, а учениците

Му повдигнаха рамене, понеже недоумяваха какво е решил Исус. А Господ,

като се наведе над самата прашна земя, простря ръка над нея и започна да

събира прахта накуп. И когато събра достатъчно, просто плю в прахта, а

след това с показалеца Си започна да разбърква плюнката Си заедно с

прахта. След това Той отново и отново плюеше, докато продължаваше да

разбърква получилата се вече кал. Накрая, когато прецени, че е свършил

каквото трябва, пред втрещените погледи на учениците Си загреба калта с

показалеца Си и започна да маже очите на слепия човек. И след като обилно

ги намаза, просто му каза:

“Иди, умий се в къпалнята Силоам…”

Послушал думите Му, просякът стана и като потропваше с тояжката

си, за да следи пътя, се отправи към самата къпалня. А тогава, в самото

видение, Господ отново дойде към мен, като ми каза:

“Можеш ли да проумееш какво стори твоят Господ?

Защото, погледни на видението и забележи, че стореното от

Мен накара учениците Ми да изпаднат в недоумение…”

Действително, че стореното от Исус никак не беше разбрано от

учениците Му. На някои от тях то дори не се нравеше и те бяха сложили

ръка на устата си. Затова Му казах:

“Господи, погледнато отстрани Ти наистина извърши странни неща. Защо

Ти трябваше да плюеш на земята и да правиш кал, както плюят малките

деца?”
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Исус се усмихна на въпроса ми, а после каза:

“Ако не се обърнете като дечицата никак няма да влезете в

Царството. Но ако погледнеш с очите на Отца Ми ти ще видиш нещо

повече от малко дете в твоя Господ. Затова погледни във видението

каква е реакцията на останалите зрители. Виж фарисеите, виж

книжниците и свещениците, които Ме следваха...”

След думите на Исус видението сякаш, че стана още по-богато. Защото

очите ми наистина забелязаха множества от фарисеи. Те сочеха с гневни

погледи към Спасителя и ръкомахаха ожесточено всред тълпата. Но най-

интересното беше, когато Святият Дух ме подбуди да гледам устните им. Аз

забелязах, че всеки път, когато тези устни се отвореха, от тях излизаха

пръски от кал. А калта летеше на всички страни и се полепваше по онези,

които ги слушаха. И докато гледах тази интересна подробност на видението,

в сърцето ми дойдоха думите на Всевишния, Който чрез пророка Си казваше:

“Аз, Който създавам плода на устните, казва Господ, ще река:

Мир, мир на далечния и близкия; и ще го изцеля. А нечестивите са

като развълнуваното море, защото не може да утихне, и водите му

изхвърлят тиня и кал. Няма мир за нечестивите, казва моят Бог…” 3

Исус погледна към сърцето ми и каза:

“Забелязваш ли колко точни думи на Отца Ми положи Святият

Дух в сърцето ти? Понеже Бог е, Който създава плода на устните и

дава мир на изцелените. Но забележи, че Същият Този Бог, Който

дава плода на устните, никак не се ангажира, че Неговият плод ще

бъде в устата на нечестивите. Защото тя непременно ще е като

развълнувано море, което изхвърля тиня и кал. И ето такава кал ти

видя да хвърчи на пръски из устата на фарисеите и книжниците.

Помисли тогава защо и Аз реших да Си направя кал? Защо плюх на

земята и направих кал, като намазах с нея очите на сляпородения?

Нима би видял в това някакъв опозоряващ факт за твоя Господ?

Нима Господ твоят Бог би паднал на нивото на онези, от чиито уста

излиза кал, та и Той да прави такава кал? Защо всъщност Аз Си

послужих с калта? И защо я намазах върху очите на слепия?”

3 (Исайя 57:19-21)
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Слушах думите на Исус. И някъде из най-дълбокото на сърцето ми

започна да просиява. Стана толкова светло вътре в мен, че в самата

Светлина аз виждах прекрасния отговор и Небесно откровение. Затова

казах на Исус:

“Господи мой! Ти искаше това Твое знамение да послужи за

предупреждение на всички. Защото, когато помаза с кал очите на слепия,

Ти изрично му заповяда да отиде и да измие очите си в къпалнята Силоам.

Ето защо Ти не виждаше решението за проглеждането в калта, а в

измиването на калта. Ти искаше да покажеш на всички ни, че докато на

земята има нечестиви, чиито уста изхвърлят тиня и кал, то и дотогава ще

се раждат сляпородени духовни човеци. Защото човек непременно трябва

да осъзнае калта, която стои пред очите му, за да се освободи от нея и да

прогледне. И именно затова Ти направи кал и я намаза на очите на

слепия…”

В следващия миг, след като изслуша думите ми, Исус стана

необикновено сериозен. Тогава Той ми каза:

“Нека всеки, в чието сърце има Дух от Духа Ми, Вяра от Вярата

Ми и Живот от Живота Ми, да осъзнае дълбокото, което Святият Дух

ти даде като отговор на въпросите Ми. Защото непременно калта е

ослепителят на човешкия дух. Тя е тази, която затваря духовните

очи, за да отвори докрай плътските. И именно затова Аз направих

кал и я намазах на очите на слепеца, за да покажа както на Моите

(на които в тайно разкрих знамението Си) така и на останалите, че

проглеждане има само тогава, когато падне калта от очите. Защото

калта отговаря на религиозното мислене, което нито е пръст, нито е

вода, но е смесено така, щото да се получи именно тиня и кал.

Забележи тогава как реагира сляпороденият, когато му намазах с

кал очите и го пратих в къпалнята Силоам…”

След думите на Исус аз видях как слепецът вече влизаше в къпалнята

Силоам, и като загреба с шепи от водата, уми очите си. И точно в този миг,

след като калта падна, очите му се отвориха и той прогледна и започна да

подскача и да се радва за ужас на онези, които вече бяха станали
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свидетели на Христовото знамение. Това накара тълпата до къпалнята да

се раздвижи, а някои от тях се приближиха при човека и го запитаха:

“Как ти се отвориха очите?”

А той отговори:

“Човекът, който се нарича Исус, направи кал, намаза очите ми,

и рече ми: Иди на Силоам и умий се. И тъй отидох, и като се умих

прогледах…” 4

И тогава отново Господ се приближи до мен и ме запита:

“Забелязваш ли, че за току-що прогледналия Аз съм просто

“Човекът, Който се нарича Исус”?...”

“Да, Господи! Забелязвам това. И си мисля, че едва ли подобава на

благодарни устни да говорят за Теб, като за някакъв човек, който се

наричал Исус. Защото едва ли е важно как биха се нарекли човеците. По-

важно е той да Те разпознае, като Господ…”

“А не е ли същото и днес? Не са ли мнозина онези, които са

като човеци, които се наричат Исус? Не говорят ли уж от Мое Име,

когато всъщност говорят от себе си? Не са ли пълни събранията им

именно със сляпородени, които са свикнали на всичко човешко, но

не са вкусили нищо Божие. Виж тогава, че за току-що прогледналия

има надежда. Защото който е прогледнал, той непременно ще Ме

види…”

След думите Господ се намери във видението при къпалнята. И като се

приближи при прогледналия, попита го:

“Ти вярваш ли в Божия Син?”

А той отговори:

“А Кой е Той, Господи, за да вярвам в Него?”

А Исус каза:

“И видял си Го, и Който говори с тебе, Той е...”

След последните думи на Исус от очите Му започна да излиза Небесна

Светлина. А прогледналият, като погледна на Светлината, прие я в сърцето

си, а след това тихо и развълнувано падна на коленете си и каза:

 “Вярвам, Господи…”

4 (Йоан 9:11)
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Исус докосна с ръката Си коленичилия, а след това отново се обърна

към мен и каза:

“Виждаш ли, момчето Ми, че когато върху очите я няма калта,

то тогава Моята Светлина влиза безпрепятствено в сърцето? Но

дали е така за всичките? Защото мнозина Ме следват, но колко Ми

се покланят и действително Ме изповядат за техен Господ?

Забележи във видението какво правят онези, които не разбраха

нищо от знаменията на Човешкия Син…”

Очите ми отново бяха във видението от Господ. Аз забелязах, че около

Него имаше тълпа от фарисеи. А Исус провокира тази тълпа, като изрече

думите:

“За съдба дойдох Аз на този свят, за да виждат невиждащите, а

виждащите да ослепеят…”

Погледнах на фарисеите и забелязах, че всички до един имаха един и

същи белег върху лицата си. Той беше такъв, че очите им бяха покрити с

кал. Те уж гледаха, но не виждаха. Един от тях се приближи към Спасителя

и калните пръски заизхвърчаха от устата му. А в самата кал аз разпознах

въпроса му:

 “Да не сме и ние слепи?”

Исус погледна към калните очи на фарисея, които бяха плътно

затворени и дори сякаш циментирани от калта. А след това отново хвърли

поглед към къпалнята Силоам и каза:

“Ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но понеже казвате:

Виждаме, грехът ви остава…”

След думите Си Господ се обърна към мен и ме попита:

“Разбра ли сега колко различни са нещата в Живото Евангелие от

онова зазубрено евангелие, което пълни джобовете на кариеристите?

Разбра ли от видението, че когато Господ очакваше от фарисеите

да паднат на колене и да побързат да влязат в къпалнята Силоам,

те самите демонстрираха калта от която са ослепени и не искаха да

признаят, че живеят в тъмнина? Та кой от тях би плюл на гордостта

и самочувствието си, че е просветен и издигнат? Кой от тях би се

отказал от уважението на човеците и от почитта на богаташите?
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Разбира се, че никой!

Но именно такова е днешното време! Защото къпалните на Отца

Ми са пълни с изцеляващата и освобождаваща Сила на Святия Дух.

Но мнозина са твърде горди с дипломите си и титлите си. Така калта

от очите им се втвърдява, за да ги циментира завинаги във властта

на заблудата. И те няма да признаят, че са слепи, но поради тях

още много ще се раждат сляпородени.

Колкото до Моите, които не човек, а Сам Господ е научил да

познават Гласа Му, то на тях ще дам да разпознаят къде днес се

намира къпалнята Силоам. И всеки, който я разпознае, ще види и

разбере, че тя е пълна с колурий, който изцелява очите. Затова

нека сега те вдъхновя с поглед и върху нея…”

След последните думи на Исус видението със сляпородения човек се

прекрати, а аз седнах да запиша скъпоценните думи на моя Спасител. Нека

те бъдат за теб онази Светлина от Сион, с която ще видиш портите на

Небесния Ерусалим и Царя на Сион във всичката Му Слава. Амин и Амин!
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2. ВИДЕНИЕТО С КЪПАЛНЯТА СИЛОАМ

Братко мой! Скъпи ми приятелю!

Къпалнята Силоам е втората къпалня, за която Господ отвори духовните

ми очи. Преди нея Той ми беше говорил за Витесда в абсолютно същия Дух

на съвършена пълнота. Затова те моля да внимаваш в думите на устата

Господни. Защото тъмнината е най-големият враг на Светлината. А мястото,

където бива погребана всяка тъмнина, е именно къпалнята Силоам.

Аз едва ли съм предполагал колко велики тайни крие Живото Евангелие.

Аз едва ли съм имал на представа, че Господ ще ме допусне толкова близо

до Себе Си. Защото Той е Живото Евангелие. Той е Святото Слово на Отца!

Той е Небесният Дъх, Който идва от Сион, за да даде зеленина и пролетен

полъх на всички места, ограбени от тежкия сезон на закоравяването и

омразата. Когато Исус дойде да ми даде видението с къпалнята Силоам, Той

вдигна духа ми твърде високо, при самия Престол на Отца. И там ми каза:

“Искам да влезеш след Мен в Реката на Живота. Защото именно

от нейните води е пълна къпалнята Силоам…”

Погледнах видението и очите ми отново забелязаха онази прекрасна

река от развълнуван кристал, каквато Исус ми беше давал във видения за

предишни книги. И след като хванах ръката на Спасителя, аз влязох с

нозете си в самата Река. А Господ се обърна и ми каза:

“Виж сега колко голяма е Божията Милост за изгубените и

сляпородените…”

След думите Си Господ вдигна ръка и посочи с пръста Си към Престола

на Отца. А от този Престол излезе огнен сноп от Светлина, който буквално

се вряза в самата Река, тъй че лъчите на огнения сноп образуваха нещо

като коридор вътре в самата Река. И Исус отново ми каза:

“Нека последваме лъчите на Божият колурий. Защото те ще ни

заведат при Силоам…”

След думите Си Господ се наведе и хвана с ръцете Си самия коридор.

Тогава ни оттласна огромна сила, тъй че ние вече се носехме към земята в

самите води и в огнения сноп. А съвсем скоро водите се успокоиха, защото
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се вляха именно в къпалнята, за която Господ ми говореше. И след като

водите се успокоиха, а аз и Исус стояхме всред тях, Той ми каза:

“Това е къпалнята Силоам. Това е Божията Милост, заредена с

Небесно помазание, чиято единствена цел е да разчупва хомота на

робството и да дарява зрение на слепите. Кажи Ми тогава, защо

тази къпалня се нарича Силоам?”

“Господи, аз вярвам, че така Отец напомня на всички за онези тихо

течащи силоамски води, които някога презряха людете Му Израил, тъй че

ги нападна асирийският цар. Зная също от Твоята Небесна Светлина, че

Силоам излиза от потока Гион. А Гион е Реката на Живота, която тече

всред Божия Рай…”

Исус се усмихна и каза:

“Виждам, че нищо от дълбокото, което ти давах, не си забравил.

Прибави тогава към онези откровения и още едно, което сега ще ти

дам. Защото Силоам ще рече “пратен”. Защо “пратен”, Стефане?”

“Господи, ако си спомня всичките Ти думи в Евангелията, то духът на

думата “пратен” разкрива най-вече пророците на Отца. Защото Сам Ти

каза в една от притчите Си, че Небесният Цар изпрати слугите Си да

повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат. А на друго

място Ти, Исусе, директно заяви:

“Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници;

едни от тях ще убиете и ще разпънете, а други от тях ще биете в

синагогите си, и ще ги гоните от град в град; за да дойде върху вас

всичката праведна кръв проляна на земята, от кръвта на праведния

Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото убихте между

светилището и олтара. Истина ви казвам: Всичко това ще дойде

върху туй поколение…” 5

Слушайки думите ми, Исус добави:

“И то непременно идва. Защото Словото Ми няма да се наруши,

както и да си го тълкуват поканените на сватбата. Защото

непременно Аз ще ги намеря недостойни и те няма да имат дял с

5 (Матея 23:34-36)
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Мене. Тогава ще изпратя пророците Си да съберат всички, които са

били изгонени от поканените, за да се сбъднат именно Моите думи:

“И господарят рече на слугата: Излез по пътищата и по

оградите, и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се

напълни къщата ми; защото ви казвам, че никой от поканените

няма да вкуси от вечерята ми…” 6

Сега разбираш ли, момчето Ми, че Силоам не е за поканените?

Понеже те никога няма да поискат да влязат в къпалнята на Отца

Ми. И ако Силоам ще рече “пратен”, то в него ще влязат само

онези, при които за последно Отец ще изпрати слугите Си. А за

повече убеждение си спомни каква бе реакцията на сляпородения,

след като се възвърна зрението му. Като какъв той беше възприел

своя Господ? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят

устата. И ако сърцето на прогледналия беше препълнено с колурия,

който дава проглеждане, то какви бяха думите му?”

Не беше нужно да мисля дълго върху въпроса на Исус. Защото когато

Той ти задава въпрос сред самия развълнуван колурий, то Истината блести

като слънчев лъч в очите. Затова казах на моя Господ:

“Исусе, прогледналият човек имаше спор с фарисеите. Затова те го

попитаха:

“Ти що казваш за Него, като ти е отворил очите?”

А той изповяда, като каза: “Пророк е…”

И тогава Исус допълни:

“Според както го е изповядал, така е и било. Защото къпалнята

Силоам е заредена с колурия на Божия Пророчески Дух. И Аз

полагам Силата на този колурий в това пророческо слово, с което

те вдъхновявам. Така непременно чрез теб ще намеря всички Мои,

които, вместо да тръгнат към Елеонския хълм, са се отклонили към

Емаус. Затова виж и последното Ми откровение в тази среща с теб.

Защото с него Господ непременно ще затвърди живия Си остатък и

ще прибави към него нови, които ще бъдат духовно изцелени и

прогледнали чрез тази книга…”

6 (Лука 14:23-24)
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3. ПО ПЪТЯ КЪМ ЕМАУС

Скъпи мой приятелю! Моля те! Нека сърцето ти пее на Исус! Нека

душата ти не престава да величае Небесния Отец. Защото Той е велик Бог.

И чрез Неговата вярност и могъщество за нас станаха реални прекрасните

стихове на псалома:

“Господ отваря очите на слепите; Господ изправя сгърбените;

Господ люби праведните...” 7

Аз искам да знаеш, че това обещание е твърде истинско, макар, че

мнозина никога няма да го преживеят.

Не е ли чудесно Господ да отвори очите на сляп човек?

Разбира се, че да!

Но този сляп човек трябва настоятелно да вика като Вартимей:

“Смили се за мене, сине Давидов!”

И Господ ще се смили над него, понеже е осъзнал, че е сляп. Същото

е, ако някой осъзнае, че е сгърбен. Защото Господ ще го изправи.

Но ако слепият, казва, че вижда, а сгърбеният се смята за изправен?

Мога със сигурност да ти кажа, че такива никога няма да намерят пътя

към къпалнята Силоам. Такива ще сторят нещо друго, за което Исус духовно

просвети очите ми. Те просто ще сбъркат пътя и вместо към Елеонския

хълм, ще тръгнат към Емаус. Ти няма да разбереш колко фатално е всичко

това, ако не ти разкрия какъв е самият смисъл на името “Емаус”. А

смисълът е такъв, че Емаус ще рече “презрение или презиращи хора”.

Когато Исус отново заведе духа ми в Живото Евангелие, то тогава

сърцето ми отново се насити на неща, които не съм знаел, но които Господ

ми дава за теб и всички верни, които Го любят. Но ето и самото видение от

Спасителя и Неговите думи към сърцето ми. Исус дойде при мен и ми каза:

“Спомняш ли си от Евангелието Ми онзи миг, в който Аз вече

бях възкръснал, но за мнозина човеци Моето Възкресение беше

неприемливо?”

“Да, Господи! Спомням си този момент. Но всичко това стана, за да се

изпълни писаното, че Отец ще порази Пастиря и овцете ще се разбягат.

7 (Псалом 146:8)
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Защото те всички избягаха, а Ти се остави да бъдеш заловен от стражата

на първосвещениците!”

“Виж тогава какво се случи, след като Аз възкръснах. Не се ли

явих на Мария Магдалина като Възкресението и Животът? И не

приеха ли с недоверие думите й, че Ме е видяла възкръснал?”

“Да, Господи! Така беше. А Словото Ти показва, че някои от тези,

които чуха свидетелството на жените, бяха тръгнали към Емаус, който е на

около шестдесет стадии около Ерусалим…”

“А стигнаха ли те до Емаус?”

“Не, Исусе! Защото Ти ги пресрещна на пътя им и те побързаха да се

върнат в Ерусалим...”

“Виж тогава и самото пресрещане. Защото тези двамата бяха

тръгнали по пътя на презрението към Божията Истина и точно

затова нозете им ги водеха към Емаус. Защото Емаус ще рече

именно “презрение и презиращи хора”. Но когато Аз пресрещнах

тези хора, с тях се случи нещо, което искам да видиш. Защото така

ще разбереш какво значи да заведеш слепите при къпалнята

Силоам…”

След думите на Исус аз отново се намерих в Живото Евангелие. Така

забелязах как моят Господ вървеше близо до Клеопа и неговия спътник.

Двамата човеци разговаряха натъжено, а Святият Дух ме приближи към

тях, за да видя лицата им. Учудването ми беше искрено, понеже лицата им

изглеждаха точно така, както и лицата на фарисеите във видението при

къпалнята Силоам. Очите им бяха покрити с кал, въпреки че те не знаеха

за нея. Тогава до тях се приближи моят Господ, като ги попита:

“Какви са тия думи, които разменяте помежду си, като

пътувате?” 8

А тогава единият, като се обърна към Господ със слепите си очи, Му

каза:

“Само Ти ли Си пришелец в Ерусалим и не знаеш станалото там

тия дни?” 9

След думите на човека Господ се обърна към мен и ме попита:
8 (Лука 24:17)
9 (Лука 24:18)
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“Как разбираш въпроса на този сляп човек? Пришелец ли беше

твоят Господ в Ерусалим?”

Въпросът на Исус беше изречен с такава нотка в Гласа Му, щото аз

усетих в думите Му голяма дълбочина. И като дадох простор на Светлината

на Святия Дух, която преизпълваше сърцето ми, казах:

“Господи, наистина, че само Ти беше пришелец в Ерусалим. Защото Ти

слезе от Небето, а тези двамата Ти говориха, като от земята. Те не Те

познаха, защото Ти беше пришелец за тях…”

Исус се усмихна и очите Му заблестяха. И Той ми каза:

“Ето тук, момчето Ми, виждаш какво е сторила калта с очите на

тези хора. Същото тя прави днес с очите на мнозина. Затова казвам

и който има уши, нека Ме чуе:

Ако някой е от Небето, то такъв непременно е пришълец на

земята. Но ако някой е от земята, то такъв непременно е пришълец

за Небето. А Волята на Отца Ми за всички вас е да си спомните и

заживеете думите на Апостола Ми Павел, който заяви:

“Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте

съграждани на светиите и членове на Божието семейство: понеже

бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е

краеъгълен камък Сам Христос Исус, върху Когото всяко здание,

стройно сглобено расте за храм свят на Господа; в който и вие се

вграждате заедно в Духа за Божие обиталище…” 10

Виж тогава как ще продължи разговорът Ми с двамата

спътници…”

Отново бях във видението и забелязах, че Исус продължи да говори с

човеците, като умишлено криеше Кой е. И затова ги попита какво толкова

е станало. А единият човек отново Му проговори, като каза:

“Станалото с Исуса Назарянина, Който бе пророк, силен в дело

и в слово пред Бога и пред всичките люде; и как нашите главни

свещеници и началници Го предадоха да бъде осъден на смърт и Го

разпнаха. А ние се надявахме, че Той е Онзи, Който ще избави

Израиля. И освен всичко това, вече е трети ден, откак стана това.

10 (Ефесяни 2:19-22)
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При туй и някои жени измежду нас ни смаяха, които като отишли

отзарана на гроба, и не намерили тялото Му, дойдоха и казаха, че

видели и видение на ангели, които казали, че Той бил жив. И някои

от ония, които бяха с нас, отидоха на гроба, и намериха тъй както

рекоха жените; а Него не видели…” 11

След думите на Клеопа, Исус отново се обърна към мен и ме попита:

“Как разбираш думите на този сляп човек? Защото той говори

за Мене, като за Пророк, силен в дело и в слово пред Бога и

човеците. Не само в слово, но и в дело. Какво е тогава делото на

всеки пророк, пратен от Отца Ми? Не е ли това, щото да изцели

слепите очи на човеците и да ги дари с духовно зрение?”

“Да, Господи! Това е делото на Божиите пророци...”

“Защо тогава този мъж не може да Ме познае, като Пророкът на

Отца? Не затова ли, щото никога очите му не са били умивани с

колурия от къпалнята Силоам? И не затова ли казах и на двамата:

“О несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са

говорили пророците! Не трябваше ли Христос да пострада така и да

влезе в славата Си?” 12

Затова казвам на цялата Си Църква и нека всички, които са

като пътниците за Емаус, да се покаят:

Мудно е всяко сърце, до което е дошло Словото на Божия

Пророчески Дух, но то не е скочило във водите на Силоам, за да

прогледне! Понеже Отец в Милостта Си е довел слепия до Небесния

колурий, но той е толкова муден, щото още се пита сляп ли е или не

е! Несмислена е всяка вяра, която не може да разпознае пратените

от Отца Ми, но бърза към селата на презрението, когато Отец Ми я

чака на Хълма на Освещението. Затова вече не ви каня, а

заповядвам:

Влезте във водите на Силоам! Измийте калта на религиозния

дух от очите си, за да прогледнете! Позволете на Святия Ми Дух да

помаже с колурий очите на сърцата ви…”

11 (Лука 24:19-24)
12 (Лука 24:25-26)
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След думите Си Господ отново се приближи до двамата човеци и от

самата ръка Господна започна да се излива колурий. Той докосваше и

гореше сърцата на тези човеци, тъй че калта започна да пада от очите им.

И тези докоснати и осветени хора просто хванаха Господ и Го задържаха,

докато Той влезе с тях в една къща. И когато взе хляба и го благослови и

разчупи, тогава и последните парченца от кал паднаха от очите им и те Го

познаха, а Той стана невидим за тях. Това накара човеците да поревнуват

за Него и отново да искат да Го видят. Затова, без изобщо да се бавят, те

тръгнаха обратно към Ерусалим. А Исус, Който все още бе във видението,

ми каза:

“Виж сега думите им. И ги проумей. И нека ги проумеят всички,

които искат да се освободят от духовната слепота…”

Гледах отново на човеците и забелязах как единият, който беше

Клеопа, каза:

“Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и

когато ни тълкуваше писанията?” 13

А Исус отново добави:

“Кажи на братята и сестрите си, че днес е времето, когато ги

искам събрани в Ерусалим. Не в онзи, земният, но в Моя Небесен

Град. Днес е времето да се оставите от презрението към слугите Ми

пророците и да разберете, че без огненият колурий на Божия

Пророчески Дух всички бихте останали слепи. Днес е времето,

когато всички трябва да Ме нудите, за да остана с вас, в сърцата ви.

Защото тогава Аз непременно ще благословя Словото, с което ви

храня. И като го разчупя с ръцете Си, ще стана видим за сърцата ви.

Толкова видим и реален, колкото никога не сте Ме познавали!

Елате при къпалнята Силоам, защото там Отец Ми е положил

Духа Си и Съвършеното Си благоволение!

За да изцели слепите и да даде надежда на съкрушените!

А когато Ме видите, тогава непременно ще разберете защо Отец

се обеща на Сина Си:

13 (Лука 24:32)
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“Аз, Господ, Те призовах в правда, и като хвана ръката Ти ще

Те пазя, и ще Те поставя за Завет на людете, за Светлина на

народите, за да отвориш очите на слепите, да извадиш запрените от

затвор, и седящите в мрак из тъмницата…” 14

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

14 (Исайя 42:6-7)
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