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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи мой братко, в ръцете ти е една малка книжка, с която Господ

вдъхнови сърцето ми. Всеки ред от нея е изстрадан с цената на духовен и

житейски опит. Ето защо аз искам да ти предам този опит, за да не

преживяваш болка и страдание, не по Божията Воля.

Като християни, ние всички носим кръста си и малко или много имаме

гонения и теготи, болки и проблеми. Но дали всичко, което преживяваме,

се диктува от Бога и е по Неговата Съвършена Воля? Дали много често не

излизаме от Божията защита и Благодат, за да трупаме излишни спомени и

горчилки, които не Бог, но ние сме си заповядали с погрешните си мотиви

и убеждения? Духовният път на християнина е твърде стеснен и затова

всяка погрешна стъпка води до болка, до падане, до нараняване в сърцето.

А е истина, че Исус не иска да види никой от нас в деня на Сватбата Си,

наранен, ограбен, смачкан и депресиран. Когато отидеш на сватба очите ти

ще видят празненство, а не шествие от оплаквачки. Последното по-скоро

се случва на погребение. Ето защо тук искам да ти споделя нещата, с които

Господ отвори очите ми. Това бяха видения от Исус и непосредствени

факти от живота в този свят, с които Бог искаше умът ми да се преобрази и

обнови за едно друго разбиране на благочестието, като съвършено ходене

пред Неговите очи.

Нека ти кажа как се роди тази книга. Един ден се прибирах в дома си

и очите ми забелязваха обичайните и ежедневни неща около мен. Както

знаеш, до всяка жилищна сграда, било отпред или отзад, има огромни кофи

за боклук. Все пак трябва някъде да изхвърляме боклуците, нали? Така и

зад нашия блок също има такива кофи. Аз много пъти съм изхвърлял

кофата с боклук. И много често, както и в този ден, забелязах кварталните

бездомни кучета как ровят сред мръсотията, за да намерят нещо за храна.

Самият им инстинкт ги подтикваше към това. Гледката на тези псета винаги

е била покъртителна. Но знаеш ли какво става, когато Господ се намеси в

сърцето ти и започне да ти говори, давайки ти за пример кучетата? Става

това, че забелязваш неща от църквите, които винаги си виждал, но никога
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не си ги забелязвал. Това е проблем за нас, братко! Ние виждаме много, но

забелязваме малко. Защото да забележиш нещо, то значи да го превърнеш

в белег на една определена реалност. Оттам и глаголът “забелязвам”, тоест,

превръщам в белег. Ето така Господ дойде към сърцето ми и ме накара да

забележа бездомните псета, които се ровеха в кофите. Той ми каза:

“Стефане, има ли ден, в който да си изхвърлял боклука си и да

не си виждал тези псета?”

Отговорих Му:

“Господи, тези псета винаги са били тука. Не мога да си представя и

един ден, в който да не ги видя как ровят и тършуват в боклуците…”

Тогава Господ отново ме попита:

“А приятно ли ти е да гледаш тези жалки твари? Не те ли карат

те понякога да правиш аналогии с живота на човеците?”

“Господи, няма да крия от Теб, че наистина правя аналогии…”

А Исус допълни:

“Е, знай тогава, че когато направиш аналогията, ти не просто си

видял кучетата, но вече си ги и забелязал, тоест, тяхното

присъствие е станало един вид белег, с който можеш да си обясниш

много неща. Защото и Аз виждам много кучета, които ровят в кофи

за боклук, макар те дори да не осъзнават, че са кучета.

Ти знаеш ли, че никой в Църквата Ми не иска да мисли по този

болен и жесток въпрос, а именно:

Защо между Моите братя и сестри, защо между последователите

Ми, защо между чедата на вярата се намират толкова много кучета?

И кой ги прави и превръща в кучета? Не е ли това твърде многото

светски боклук в Храма?”

“Господи Исусе! Убеден съм, че ако някъде има боклук, то непременно

кучетата ще свидетелстват за него. Но аз вярвам, че в Небето няма кучета

и на тях не е дадено да подвиват опашки на Сватбата…”

“Точно така, момчето Ми! При Мен няма кучета. Защото Словото

Ми казва, че когато ви взема при Себе Си, тогава във външната

тъмнина ще останат много обитатели. А първите, които ще понесат
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проклетията от Отец Ми да бъдат там, можеш да ги видиш в твърде

верния стих на “Откровението”:

“А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците,

идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже. Аз, Исус,

изпратих ангела Си, да ви засвидетелства това за църквите…” 1

Затова искам в тази книга да разкриеш боклука, който превръща

мнозина в кучета, както и самите кучета и техните благодетели.

Това е тежка задача, но Аз съм с теб, за да ти давам Силата Си и

помазанието Си…”

Това, което Господ ми каза за “тежката задача” в първия момент ме

смути, но после разбрах, че срещу една такава книга против кучетата

непременно ще има такова разлайване и озъбване, щото ще трябва да си

претърпя и гонението, и пяната по устата на псетата. Защото, повярвай ми,

днес има един жесток кучешки бяс, който много бързо заразява сърцата на

мнозина, за да станат и те бесни и лаещи против слугите на Бога.

Аз вярвам, че ти няма да се уплашиш, но ще вземеш истините от тази

книга. Защото те ще бъдат онази метла, която Вечният Йеова обеща като

съдба за царството на лукавия чрез един от пророците Си, като каза:

“Защото ще стана против тях, казва Господ на Силите, и ще

излича из Вавилон име и всичко останало, и син и внук, казва

Господ. И ще го обърна в притежание на ежове, и във водни локви;

и ще го помета с метлата на погибелта, казва Господ на Силите…” 2

Вярвам, че всичко, което Исус ще ти даде в тази книга, ще спомогне за

бързата погибел на всички духове, превръщащи вярващите в кучета, които

ближат с езиците си светския бълвоч и нечистота.

1 (Откровение 22:15-16)
2 (Исайя 14:22-23)
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1. ВИДЕНИЕТО С ХАНААНКАТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Знаеш ли, че ако има нещо, което със стопроцентова сигурност да

гарантира спасението на душата ти, това са изпитанията, които Исус налага

върху нашите сърца. Няма нищо по-прекрасно от това да се оставиш под

мощното водителство на Истинския Учител, защото Той добре познава

сърцето ти. Както си видял от заглавието на тази книга, аз ще говоря в нея

не само за кучета, но и за трохи. Понеже кучетата се събират там, където

има трохи, а трохите се ръсят затова, щото да се съберат кучетата. Когато

разсъждавах в дълбочина за трохите и кучетата, Исус дойде при мен и

подготви сърцето ми с разговора, който проведе с мен. Той ме попита:

“Какъв е за теб твоят Господ? Какъв съм за тебе Аз?”

“О, Исусе! Ти Си моят Спасител! Ти Си моят Бог! Ти Си Пътят, Истината

и Животът за моето сърце и аз винаги искам да Те следвам…”

“А когато Ме следваш, до къде ще те доведа Аз? Няма ли всеки,

който Ме следва, да стигне до Лоното на Отца Ми? Не слязох ли Аз

от Небето, за да те заведа в Небето?

“Да, Господи! Всеки, който държи ръката Ти, се изкачва нагоре, по

пътеките на Святостта, за да отиде в Дома на Отца!”

“Святостта! Как хубаво го каза! Аз наистина държа ръката ти,

защото искам да те заведа в Святостта на Отца. Но знаеш ли какво е

Святостта?”

“Господи, за мен Святостта е духовното присъствие на Бога, съобразено

с Неговата Воля. Понеже Милостта на Отец има да работи с греха в

човешкото сърце, но Волята на Отец е далече по-горе, където биват

допускани само човеци, създадени по Твоя Образ. Святостта съдържа в

себе си онези критерии и изисквания, които ни правят съвършено отделени

от света, в който живеем…”

Тогава Исус отново каза:

“Кой тогава ще бъде основният противник на Святостта, към

която те водя? Понеже Святостта е духовна чистота. А кой е враг на

чистотата, ако не е мръсотията и боклукът? Стават ли ти вече по-
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ясни Моите думи, с които се обърнах към сърцата ви. Защото Аз

категорично ви казах:

“Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите

си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да

ви разкъсат…” 3

Сега разбираш ли, че ако някой поиска да те спре от пътя към

Святостта, то такъв духовно е куче пред Моя поглед. Понеже на

кучетата е дадено да се ровят в боклука и нечистотата. А твоят

Господ непременно ще те изпита дали си куче или не си. Готов ли

си да отговориш на изпита Ми?”

Слушайки думите на Исус аз не знаех дали съм готов, но вътре в себе

си усещах как желанието на Господ е да Му се покоря. Затова казах:

“Исусе, преди да ме изпиташ, моля Те, дай ми съвършеното присъствие

на Святия Дух, защото само с Духа на Истината ще съумея да издържа

изпита Ти…”

Исус ме погледна, а после докосна главата ми. Тогава в сърцето ми

нахлу такова присъствие от Светлина и Благодат, че всичките ми жили се

запалиха и кръвта ми нахлу към очите ми. В следващия момент Господ

вече ми казваше:

“Тръгни с Мен, защото сега ще те водя в Евангелието и ще ти

покажа неща, за които не знаеш…”

Така аз тръгнах с Исус. И мога да ти кажа, че преживяването бе много

по-различно от това просто да си четеш библията. Пред сърцето ми имаше

видение. Защото Господ вървеше напред с Апостолите Си, а аз вървях зад

Него, на около петнадесет метра. Тогава чух зад себе си вик на жена.

Обърнах се и видях, че това бе жена на около тридесет години, загърната

в черно наметало. Мъката беше изписана на очите й. Цялото й същество се

тресеше и тя през сълзи отново извика:

“Смили се за мене, Господи, Сине Давидов; дъщеря ми зле се

мъчи от бяс…” 4

Погледнах към силуета на Господ и очаквах, че Той моментално ще се

обърне и ще отговори на този вик. Но Исус не се обръщаше. Нещо повече.
3 (Матея 7:6)
4 (Матея 15:22)
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Продължаваше да отива напред. Знаех в сърцето си, че това беше видение

от Бога, но то беше твърде силно и живо, за да ме остави безучастен.

Затова се затичах към Господ. Но миг преди да извикам, Той се обърна към

мен и ме погледна. После каза:

“Виждаш ли колко е голяма болката в сърцето ти. Това е Моята

болка в теб. Това е Моето състрадание вътре в теб. Но те не са

достатъчни, за да отговори Господ на който и да било призив.

Нужно е към болката и състраданието да се прибави и нещо друго.

Нещо, което се нарича любов към Господа. Затова ти виж отново

какво ще стори младата жена, защото сега ще говоря с нея…”

Тогава Исус се обърна към жената и каза:

“Аз не съм пратен, освен до загубените овце от Израилевия

дом…” 5

Чула тези думи, жената видимо се съкруши още толкова. На лицето й

се изписа болка. Но въпреки това тя се затича. И като падна в нозете на

Исус, започна усърдно да Му се кланя, като отново казваше:

“Господи, помогни ми…”

В този момент Исус ме погледна и ми каза:

“Как мислиш? Достойна ли е тази жена, за да й помогна?

Пазила ли е тя Словото на Отца Ми, след като не е израилтянка, но

ханаанка?”

Отговорих:

“Господи, аз съм сигурен, че тя е имала проблеми в познаването на

Отец. Но още повече съм сигурен, че тя Те призова като Господ. И Ти

никак няма да я отминеш...”

Тогава Исус се обърна към жената и й каза:

“Не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на

кученцата…” 6

Слушайки думите на Исус, аз онемях от учудване. Въпреки, че

прекрасно си спомнях евангелския разказ и знаех от него, че именно

такива са думите на Спасителя. В следващия миг си помислих:

5 (Матея 15:24)
6 (Матея 15:26)
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“Господи, защо отказваш да помогнеш на тази жена? Защо я

оприличаваш на куче, след като тя с такава болка и ревност Ти се кланя и

Те призовава?”

Исус видя мислите ми и ми каза:

“Ти изглежда си готов да спориш с твоя Господ! Но не познавам

ли Аз сърцата по-добре от теб? И от какво има нужда тази ханаанка?

От Хляба Христос или от трохите на този Хляб? Впрочем, виж какъв

е отговорът на ханаанката…”

Обърнах се и видях как младата жена каза:

“Така, Господи, но и кученцата ядат от трохите, които падат от

трапезата на господарите им…” 7

Едва чул думите на жената, Исус отново ми каза:

“Забелязваш ли как ханаанката Ме провокира?

Защото дълбокият духовен изблик на тези нейни думи идеше да

Ми покаже, че тя не смята себе си за куче. Понеже, кажи Ми, може

ли твоят Господ да гледа на едно човешко сърце, паднало и

коленичило пред Него, като на кучешко сърце? Може ли твоят

Господ, гледайки искрената вяра на една жена, да смята тази жена

за кучка? Сега разбираш ли, че всичко, с което Аз провокирах

ханаанката, бе именно заради изпита? Аз я изпитах и видях, че тя

не желаеше трохи от Хляба, но съвършено желаеше целия Хляб.

Затова тя получи изцелението за дъщеря си, защото пожела не

просто изцелението, но Изцелителя, не трохите, но Хляба...”

Братко мой, разбираш ли това, което ми говори Исус? Разбираш ли

изпита, който Той направи спрямо ханаанката? Разбираш ли сега кои се

превръщат в кучета пред Бога? Нека ти кажа това с две изречения:

Всеки, който желае трохи от Хляба, но не и Самия Хляб, духовно се

превръща в куче! Всеки, който желае корист от Бога, а не Самия Бог, е с

нечисто сърце и помисли!

Ето тук е въпросът. Какво ще пожелаеш? Защото ако пожелаеш Хляба

Христос, то непременно ще имаш всичко от Този Хляб, но ако пожелаеш

7 (Матея 15:27)
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трохите, то си счел самия Хляб за нищо. Защото след това видение Исус

продължи да ми говори, като казваше:

“Нека сега да разширя пред тебе какво са трохите, защото днес

Храмът Ми е пълен с трохи, които водят да нашествие на глутници

от кучета. Когато Аз дойда и се изявя в живота ти, тогава Небесният

Хляб е слязъл върху сърцето ти. И не е ли такава и твоята молитва

към Отец? Не ви ли учих как да се молите? Не ви ли казах да се

молите с думите:

“Отче 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 хляб; и прости ни дълговете,

както и ние простихме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в

изкушение, но избави ни от лукавия, [защото царството е Твое, и

силата и славата, до вековете. Амин]…” 8

Когато Отец Ми види искреността на сърцата ви, Той непременно

ви дава ежедневния хляб. Но това е Хлябът Христос! Това не са

трохите! Ти знаеш ли какво става с човек, който не желае да живее

в пълнотата на Словото Ми? Става това, че той взима ножа на

плътския си ум и бърза да раздроби Хляба, за да се храни само с

онова, което не го изобличава. А грехът и светщината са толкова

силни, че ако можеш да си представиш това, целият Хляб вече е

раздробен на хиляди малки трохи и всеки бърза да си вземе

трохата, която му върши работа. Така, за кой ли път разбираш, че

трохите идват да задоволят апетита на кучетата. Затова запомни:

Трохите отговарят на раздробяването на Моето Слово чрез

ножовете на човешките поучения, така че онзи, който се храни с

трохи, никога да не преживее пълнотата на Словото Ми!

Ти знаеш ли кой разломи Тялото Ми на кръста? Кой го прободе?

Кой заби гвоздеите в ръцете Ми и нозете Ми? Не бяха ли това

войници от империята на Рим? Сега си представи как днес има един

по-страшен Рим от древният. Защото неговите войници донасят в

Храма Ми светския дух и той бърза да разломи Словото Ми на

8 (Матея 6:9-13)
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хиляди трохи, на низ от доктрини и плътска теология. И ако на един

цял Хляб не може да се притури нищо, то представи си какво може

да се притури между трохите, щом са загубили съвършената си

цялост… Не са ли такива вече станали като хранителни отпадъци,

които мнозина с вещо лукавство превръщат на помия за хранене на

кучета и свине. Защото Хлябът е Един, но трохите са много. Защото

учението Ми е едно, но доктрините твърде много. Спомни си, че миг

преди Юда да Ме предаде на стражата на първосвещениците, Аз

казах на учениците Си:

“Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих…” 9

В този миг Аз виждах Себе Си в сърцата на Моите Апостоли. Аз

виждах единият Хляб, Който е силен да даде чистотата на всяко

сърце. Но когато Учението Ми се раздроби, тогава Хлябът се

превърна в трохи и всяко куче побърза да заръфа своята си

доктрина, своя си религиозен устав, своя си духовен бълвоч.

Разбираш ли сега, че когато някой се откаже от Святия Хляб, то

непременно ще попадне на осквернените трохи?

Нека сега Аз вместо теб, да прочета думите Си, които шепнех в

сърцето на Апостола Ми Петър и той ги записа за поколенията:

“Понеже ако след като сте избягали от светските мърсотии чрез

познаването на Хляба, Който слиза от Небето, вие пак сте се вплели

в тях и оставате победени, то последното ви състояние е станало

по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за вас да не бяхте

Ме познали като Хляба на Живота, отколкото след като сте Ме

познали, да се отвърнете от предадения ви Хляб и да Го раздробите

на трохи. С вас се е случило това, което казва истинската пословица:

Псето се върна на бълвоча си от човешки поучения, и окъпаната

свиня се върна да се валя в тинята на този свят...”

Ето затова днес пред вас Аз заповядвам изпит. Духовен изпит, с

който ще проверя желанието на сърцата ви. Духовен изпит, с който

ще разбера Хляба Христос ли желаете или трохите от Този Хляб.

Защото Словото Ми няма да се наруши, нито пък ще се поклати.

9 (Йоан 15:3)
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Защото пред вратите на Едем стоят записани твърде Верните Ми

думи:

Не е прилично да се вземе Хляб от децата и да се даде на

кучета!

Затова кучетата са отвън, където са и блудниците, чародеите,

убийците, както и всеки, който обича лъжата и лъже. Нека вторият

духовен изпит, който ще ти дам, да направи още по-просветено

сърцето ти, относно кучетата и трохите…”

Така Исус прекъсна Словото Си към мен, за да подготви ума ми и

сърцето ми за вторият, още по-дълбок духовен изпит.
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2. ВИДЕНИЕТО С ПЛЕСЕНЯСАЛИЯ ХЛЯБ

Когато Господ започна да ме води към този втори духовен изпит, Той

отново ми даде видение. Стоях, седнал пред една маса, а върху масата

беше разстлана покривка. Върху тази покривка имаше цял един хляб, а

отстрани до него - нож. Тогава Господ ми заповяда:

“Вземи ножа и си отрежи филия от хляба!”

Взех ножа, хванах хляба с ръката си и тръгнах да режа филията. И

изведнъж се спрях. Хлябът въобще не ми харесваше. Той беше плесенясал

отвсякъде, а отстрани - в самата му среда - се показваха червеи, които

пълзяха през дупки навътре в самия хляб. Това ме погнуси до такава степен,

щото щях да повърна. Затова се разбунтувах на Господната заповед. Казах:

“Господи, не мога да ям от този хляб. Той е противен на очите ми. Той

не става за ядене. По-скоро ще повърна, отколкото дори да го гледам…”

А Господ ми каза:

“Какъв ти е проблемът, че да не можеш да го ядеш? Май, че не

си достатъчно гладен, защото ако беше гладен до смърт, то едва ли

плесента и червеите щяха да ти правят такова впечатление…”

Отново извиках към Исус:

“Не, Господи! По-скоро бих умрял, отколкото да ям такъв хляб. Аз не

съм гладен за какъв да е хляб. Аз съм гладен само за Небесния Хляб, Който

Си Ти. Понеже не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което

излиза от Твоите уста…”

Тук Господ се усмихна и ми каза:

“Виждаш ли как ти се случи с бунт да оправдаеш Волята Ми? А

това не се случва толкова често в църквите. Понеже сега ще ти

покажа, че същият този хляб се яде на много места и никой не

възразява срещу вкусовите му качества...”

Тогава Господ ми показа огромна маса, на която бяха насядали хиляди

хора. Пред всеки от тях имаше точно такъв хляб, какъвто Исус предложи

на мен. Едва дочакали сигнала на главния сервитьор хората се нахвърлиха

върху хлябовете си и започнаха да ги ядат. Ръцете им позеленяха от

плесента, а по устата им започнаха да лазят червеи. Ако можеше да видиш
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всичко това, то със сигурност би го сравнил, като ефектен кадър от филм

на ужасите, но това беше самата реалност. Тези хора ядяха хляба с видимо

удоволствие, а по-тлъстите от тях дори се оригваха от възторг. Тогава Исус

ме попита:

“Ако трябва да определиш тези хора и апетита им, то какво

определение би им дал?”

Отговорих:

“Боже мой, те са като кучета, дошли на бълвоча си...”

“Точно така, момчето Ми! Но нека сега ти покажа главната

кухня, където се приготвя този хляб…”

Така Господ хвана сърцето ми и ме отведе в кухнята. Там аз видях

мъже в черни престилки, които бяха застанали пред огромен плот. Върху

този плот стоеше разтворена Библията. В миг, когато някой с черпака си

докоснеше страниците на Библията, те се превръщаха в огромна купчина

брашно и така човекът вземаше в черпака си от брашното и го изливаше в

огромен казан. Там, в казана, освен брашно, главният хлебар хвърляше и

червеи, както и тъмнозелена течност. След това всичко се замесваше и

превръщаше на тесто, което се хвърляше в пещ, за да се превърне в хляб.

А Исус ми каза:

“Ето така изглежда кухнята на лъжепророка. Тук той е главният

готвач. Тук той замесва много хляб, а религиозните демони са

червеите в този хляб. Колкото до тъмнозелената течност, на която

се дължи плесента, то това е един квас, за който някога говорих на

Апостолите Си. Припомни си това от Словото Ми…”

Така аз отидох на “Евангелието от Матея”, където прочетох следното:

“А учениците, които минаха на отвъдната страна, забравиха да

вземат хляб. И Исус им рече: Внимавайте и пазете се от кваса на

фарисеите и садукеите. И те разискваха помежду си, думайки: Това

е защото не сме взели хляб. А Исус, като разбра това, рече:

Маловери, защо разисквате помежду си понеже нямате хляб? Още

ли не разбирате, нито помните петте хляба на петте хиляди души, и

колко коша събрахте? Нито седемте хляба на четирите хиляди

души, и колко кошници събрахте? Как не разбирате, че не заради
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хляб ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садукеите?

Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебен квас, но

от учението на фарисеите и садукеите...” 10

Едва прочел стиховете от Евангелието, Исус добави:

“Сега разбираш ли, че в пълна степен именно квасът на

фарисеите и садукеите е причина Хлябът да плесенясва и да

привлича много кучета? Такъв хляб е твърде опасен, за да си

позволиш дори и мисълта да ядеш от него. Но в действителност

това е хлябът, поради който любовта на мнозинството в това

последно време охладня. Защото когато погледнеш Словото Ми, в

него няма нищо от този свят. Но ако в него се намери нещо от този

свят, то това последното вече е плесен. А силата на една плесен е в

това, че е способна да развали целия хляб. Спомни си думите Ми,

защото това бе изповед на Хляба, Който слиза от Небето…”

Отворих “Евангелието от Йоан” и там прочетох показателните думи на

Исус:

“Аз не ви давам, както светът дава. Да се не смущава сърцето

ви, нито да се бои…” 11

Хлябът Христос не е от този свят. Съгласен ли си с това, братко мой?

Какво търси тогава плесента по Него? Какво търсят понятия като “теология”,

“икономика”, “конференция”, които така щедро се изливат от устата на

пастири и проповедници?

Отвори си библията, братко мой, защото тя е Небесният ти Хляб.

После я прочети от първата до последната страница. Потърси вътре в нея

думите на този свят и ще се убедиш, че днес е времето, когато твърде много

плесен и червеи са замесени така хитро и лукаво в тестото, че наистина да

превърнат в куче всеки човек, който отвори сърцето си за тях.

Сега разбираш ли в действителност, че духът на Антихрист, който е

лъжепророкът, е оня хлебар, от чиято активност Храмът се е напълнил с

кучета?

И не е нужно да ги търсиш с микроскоп или лупа, защото миризмата

на бълвоча им и нечистотата им ги издава отдалеч. Те са, които се
10 (Матея 16:5-12)
11 (Йоан 14:27)
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удоволстват да смесват света и Божието Слово. Те са, които се удоволстват

да говорят за финансов просперитет. Те са, които винаги са презирали

Хляба на Живота. Затова, когато Исус ми показа видението с плесенясалия

хляб и червеите, както и ония, които го ядяха, в сърцето ми дойде голяма

болка. И аз побързах да попитам моя Господ:

“Кажи ми, Господи, моля Те! Къде тогава хората да намерят утеха и

Истински Хляб? Те не могат да оцелеят, без да се хранят с Хляба на

Живота. А Словото Ти казва в псалома:

“Поразено е сърцето ми и изсъхнало като трева, защото

забравям да ям хляба си…” 12

Аз виждам как в това последно време хората се хранят с плесенясалия

хляб поради духовното насилие над тях. И когато в книгите, които Ти ми

даде, аз ги призовавах да не ядат осквернения хляб, мнозина са ми казвали:

“Трябва да са храним все пак! Лошо, добро, това е!”

Тук Исус ме прекъсна и с гневен Глас ми каза:

“Не, Стефане! Не е това! Не е важно дали се храниш на всяка

цена, но е важно с какво се храниш! Защото ако се храниш с

плесен и червеи, непременно ще дойде времето червеят ти да не

умира и огънят ти да не угасва. Мнозинството просто не разбира, че

е дошло времето да се сбъдне писаното:

“Защото поради блудница човек изпада в нужда за парче хляб;

а прелюбодейката лови скъпоценната душа...” 13

Силата на Вавилон е в това, че отнема Спасителната Сила на

Евангелието и всеки негов пленник изпада в нужда за парче хляб.

А тъжното е, че малко пленници на Вавилон се чувстват пленници.

Повечето от тях са в такова религиозно опиянение, че са притъпени

всички възможни сетива в тях, за да усетят, че това, което им се

предлага от амвона, не е Моето Слово. Ето защо днес всички сте

изправени пред съдбоносен духовен изпит. Дали да се храните на

всяка цена с какъвто и да е хляб или да потърсите само Мене.

Плесента в хляба на лъжепророка, както и червеите му ще ви

накарат да търсите нещата на света, моделите на света, думите на
12 (Псалом 102:4)
13 (Притчи 6:26)
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света, богатството на света и така ще станете тщеславни. А Хлябът,

Който съм Аз, ще ви даде Сила да издържите всяко гонение, като

нито за миг не направите компромис с чистотата на Словото Ми.

Впрочем, нека те убедя във всичко това, като ти дам един пример и

възможност да избираш. Представи си, че предстои една тежка

зима с виелици и ужасен студ. И ти трябва да избираш с какво да се

отопляваш. Тогава ти се предлагат два варианта.

Първият вариант: Пет вагона с въглища.

Вторият вариант: Едно парченце уран.

С първия вариант ще подсигуриш отоплението си, но ежедневно

ще трябва да изхвърляш много боклук от пепел, което винаги ще те

прави да се омърсяваш и сърцето ти ще изнемогне от пепелта. С

втория вариант няма да изхвърляш никакъв боклук, но непременно

ще станеш радиоактивен, поради това, че държиш парченце уран в

ръката си. Погледнеш ли духовно този пример, непременно ще

разбереш, че Хлябът Христос струва повече от хиляди вагони с

трохи. Защото ако уранът би те направил радиоактивен, Аз бих те

направил богоактивен. Затова вие изберете чистото Божие Слово,

Хлябът, Който слиза от Небето, а не трохите и осквернения хляб,

който е замесен с кваса на този свят. Така непременно ще оцелеете

в това смутно и жестоко време, защото е голям глад по цялата земя

и чедата Ми изнемогват, понеже престанаха да се хранят с Хляба, и

се втурнаха към трохите. Понеже презряха чистото и Небесното и

взеха плесенясалото и покритото от червеи, за да си спестяват

гонението и омразата на света.

А сега се приготви да разбереш третия, най-важен духовен

изпит, който поставям пред всички вас...”
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3. ВИДЕНИЕТО С ПРОСЯКА

А сега, братко мой, внимавай, защото в този изпит се препъват повечето

християни. Той е един по-различен поглед над трохите и кучетата. Когато

Господ ми даде видение, за да разбера този изпит, аз почувствах върху

сърцето си такава тежест, че много неща в мен започнаха да ми изглеждат

плътски и човешки и това ме накара да моля Исус за прошка и Сила. Ето

какво Исус ми даде да видя. Като начало Той ми каза:

“Можеш ли да си представиш, че дори в Присъствието на Отца

Ми е възможно да се плаче и скърби. Защото днес Сърцето Ми е

пълно с голяма скръб, когато Небето вижда как на земята се явяват

глутници бесни кучета, готови да разкъсат всеки и да го превръщат

на куче като тях. И все пак има и други, които никому зло не са

сторили, но са принудени да живеят като кучета. Виж какво се

открива в Моята притча за бедния Лазар…”

Отворих библията си и прочетох Христовите думи:

“Имаше някой си богаташ, който се обличаше в мораво и висон,

и всеки ден се веселеше бляскаво. Имаше и един сиромах, на име

Лазар, покрит със струпеи, когото туряха да лежи пред портата му,

като желаеше да се нахрани от падналото от трапезата на богаташа;

и кучетата дохождаха та лижеха раните му...” 14

Дотук Господ беше изграждал в мен една отрицателна представа за

кучетата, но ето, че в тази Негова притча виждах кучета, които не идваха

да разкъсват, но да ближат раните на един страдалец и бедняк. Тогава

Исус ме попита:

“Харесват ли ти тези кучета? Вършат ли те Волята Ми?”

Отговорих:

“Господи, едва ли е възможна по-голяма любов от тази която кучетата

показаха към бедния Лазар. Той не можеше да разчита на луксозно лечение

в някоя болница, но явно, че Бог му е изпращал кучета, за да ближат

раните му...”

Чул отговора ми, Господ хвана сърцето ми и ми каза:

14 (Лука 16:19-21)
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“Ела с Мен, защото сега ще ти покажа нещо, което всички

трябва да разберат…”

Така аз тръгнах с Исус и Той ме заведе пред вратите на един църковен

храм. Там, пред тези врати, стоеше бедняк с окъсани дрехи, явно седнал,

за да проси поради немотията си. Тогава Исус пусна ръката ми и се наведе

над тялото на бедняка, като просто влезе в него. Това бе много учудващо

за мен. Просто си представи как Царят на царете и Господ на господарите

се вселява в някого. Защото именно така постъпи Исус. Той, образно

казано, се вля в страдалеца. Тогава аз познах по очите на просяка, че това

вече не бяха неговите очи, но очите на Бога. Това вече не бяха неговите

ръце, но прободените ръце на Спасителя, които кървяха и кръвта им

капеше на тротоара. Така продължих да стоя, докато внезапно до вратите

на Храма се приближи и спря луксозен автомобил. От него слязоха мъж и

жена, облечени в превъзходни дрехи. Мъжът имаше официален черен

смокинг, а жената - синя копринена рокля. Те се хванаха ръка за ръка и

тръгнаха да влизат през вратите на Храма, когато там съзряха просяка. В

следващия момент нервно раздразнение премина по лицето на мъжа. Той

дори не забеляза капките кръв, капещи от протегнатата ръка на просяка,

но се наведе над него, посочи го заканително с показалеца си и с някаква

неприкрита досада му каза:

“Следващия път да не съм те видял вече тука. Това е църква, а не е

благотворителна фондация. Ако нямаш пари, то има социални грижи...”

После нервно бръкна в джоба на сакото си и извади от там в шепата

си монети и банкноти. След това внимателно отдели банкнотите си и отново

ги пъхна в джоба. А дребните монети остави в ръката на просяка, като

отново каза:

“Сега ставай и се махай, че днес съм насрочил конференция. А такива

като тебе са срам за църквата. Хм, пфу…”

Така човекът с костюма, хванал под ръка жена си, влезе през вратите

на Храма, като нервно жестикулираше с другата ръка, а жена му допълни:

“Защо просто не кажеш на двама от презвитерите си да идват по-рано

и да ги разкарват такива…”
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Тогава отново погледнах просяка. Гледах очите му и знаех, че оттам

ме гледаше Господ. Нещо повече. Видях как тялото на просяка се сгърчи и

за част от секундата се превърна на куче, което жално заскимтя. Не

издържах и се втурнах към кучето, като го прегърнах и заплаках. Плачех

от болката, която задушаваше сърцето ми. Плачех и виках към Исус:

“Господи, защо Те превърнаха в куче? Защо презряха кръвта Ти? Защо

пастирът и жена му не видяха прободената ръка, която просеше милост?

Какви са тези корави сърца? Какви са тези жестоки хора?”

В този миг Исус отново се отдели от кучето, а то възвърна човешкия

вид на просяка. Тогава Господ със сълзи в очите Си ми каза:

“Ето така, Моето момче, днес мнозинството Ме превръща в куче.

То подхвърля дребни стотинки в прободената Ми ръка с неприкрита

досада и злоба. То се срамува от бедните и безимотните. То се гнуси

от скъсаните им дрехи. То ги гони от залите си, за да не бъдат

смущавани лъскавите му конференции. Чудно ли ти е тогава, че

бедният Лазар стоеше пред дома на богаташа, а кучета идваха и

ближеха раните на сърцето му? Понеже един, който е беден и

отхвърлен поради бедността си, ще отиде с всичката любов на

сърцето си да утеши друг, който е беден като него и да му каже, че

има Господ, Който е на небесата и че там беднякът ще получи

утехата си. Но ти помисли върху друго. Помисли защо онзи надут

тщеславен пастир даде трохите си на кучето, а не сърцето си?…”

Отговорът проблесна в ума ми и аз казах на Исус:

“Господи, ако някой се е хранил не с Хляба, а с трохите, то той е готов

да даде на ближния не Хляба, но трохите. Така че този пастор и жена му в

пълна степен не са Те познали като Хляб на Живота, но са се хранили само

с трохи, защото само трохи се откъснаха от сърцата им за бедния просяк…”

“Точно така, момчето Ми! Точно така! Който има Мен, той ще

даде Мен, но който няма Мен, той ще даде бълвоча си и помията си.

Сега разбираш ли от това видение, че едно куче срещна друго куче.

И докато просякът бе кучето, поради всеобщото унижение, на което

е подлагано сърцето му от тщеславните църкви, то пасторът и жена

му в действителност бяха псетата и помиярите на лъжепророка, на
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най-охладнялата църква на последното време, която Аз вече съм

повърнал из устата Си.

Впрочем, нека отново да те заведа на същото видение, за да

получиш пълната представа за духовната деградация на такива...”

Така отново сърцето ми беше на същото видение. Този път Господ

влезе с мен след вратите на Храма. Тогава видях нещо, като светско парти,

като светски бал, на който всеки искаше да блесне с благополучието си.

Във въздуха се носеха миризми на парфюми и одеколони, а от светлината

на прожекторите проблясваха колиета и гердани, пръстени и обици, верижки

и часовници. Двамата с Исус минахме край редиците и отидохме на първия

ред, където седяха важни господа. Двама от тях говореха на английски,

което подсказваше, че са почетните гости на конференцията. Внезапно в

залата стана тихо, а пасторът, който беше унижил просяка пред вратата,

излезе пред амвона, пооправи с артистичен жест микрофона и каза:

“Братя и сестри, изключително съм щастлив да ви представя скъпите

ни гости. Брат [........] и сестра [.......] са мощно помазани да проповядват

Словото на Бога. Нека им ръкопляскаме...”

Тогава цялата зала започна да им ръкопляска, да дюдюка и да свирка.

Имах чувството, че ще съборят тавана. Така двамата гости се изправиха и

излязоха на амвона. После започнаха да говорят, да ръкомахат, и да се

смеят. В този миг Исус ми каза:

“Наблюдавай внимателно проповедника, защото непременно

трябва да видиш това, което той се готви да направи...”

Взрях очите си в проповедника и видях как той бръкна във вътрешния

си джоб и извади от там солидна пачка с долари, размаха ги над главата си

и обяви:

“Тази скромна помощ е дарение за вашата църква. Аз имам

удоволствието да я връча на пастиря ви…”

В този момент от първия ред на залата едно охранено и тлъсто куче

започна радостно да върти опашката си и бързо преодоля стълбите до

амвона. То застана пред американския проповедник и се изправи на задни

крачка, а проповедникът му хвърли шепа трохи и то започна лакомо да ги
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изяжда. Така разбрах, че Господ ми даваше Неговия поглед над случилото

се. Тази гледка наистина погнуси сърцето ми. А Исус отново ми проговори:

“Разбираш ли сега каква е трагедията?

Трагедията е тази, че този пастор е много по-нещастно и

обречено куче, ядящо трохите на вавилонски царе, отколкото онзи

просяк, когото видя отвън. Защото ако онзи поради немотията си

търсеше начин за прехрана, този тук от лицемерие и двуличие е

готов с езика си да излъска обувките на американеца, само и само

да получи трохите си.

Сега разбираш ли, че когато дойде богаташът, около него се

събират угодни на сърцето му кучета, които той храни с трохите си?

Докато онзи, бедният Лазар, който е отвън, не е забравил, че Аз

съм надеждата на сърцето му, защото кръвта на прободените Ми

ръце стои върху него.

Сега твоят Господ ще се обърне с думите Си към всички, които

ще прочетат тази книга и ще им каже:

Днес вие сте изправени пред последния съдбоносен изпит.

Пред земната бедност и Небесното богатство. В бедността ви по

светското мнозина ще ви третират като кучета.

Но Аз ви заповядвам:

Не приемайте вече трохите им! Не унижавайте Господ в

сърцата си! Не хвърляйте укор и презрение върху Неговата Кръв!

Аз съм силен да снабдя всяка ваша нужда, без да плащате цена от

унижение и презрение! Понеже силата на богатите е в това - да

отворят портфейлите си и да предизвикват възхищение от глутници

кучета. От кучета, захранени с доктрини за финансов просперитет.

Затова кучетата ще следват богаташите заради трохите. Но всеки, в

който живее Хлябът, ще се откаже да следва каквито и да било

трохи, понеже има Целия Хляб. Понеже какво ще се ползва човек,

ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде

човек в замяна на живота си? Могат ли трохите да нахранят

сърцата ви така, както Хлябът? Даже някой да казва, че има Хляба,
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но презрението му към вас да не свидетелства за Мен, то помислете

- не казва ли Словото Ми:

“Не яж хляба на онзи, който има лошо око, нито пожелавай

вкусните му ястия, защото каквито са мислите в душата му - такъв е

и той. Казва ти: Яж и пий, но сърцето му не е с тебе. Залъка, който

си изял, ще избълваш, и ще изгубиш сладките си думи...” 15

Защото непременно идва времето на Моя Съд. Защото Отец е

дал на Сина власт да извърши съдба над всичко и всички. Днес

мнозина Мои чеда бяха счетени за кучета, понеже не пожелаха да

се поклонят на света и останаха бедни относно светското. Но не

избра ли Отец Ми сиромасите в светските неща, като богати с вяра

и наследници на Царството? И днес тези Мои сиромаси бяха

счетени за странни, понеже нямаха лъскавите костюми на богатите,

нито пък банковите им сметки. А богаташът от притчата Ми, който

всеки ден се весели бляскаво, е забравил, че Аз стоя отвън в

сърцето на бедния Лазар и очаквам да го посети с Моята Милост и с

Моето състрадание. Няма ли в крайна сметка да се окажа за

богаташа, като Господ на изненадите? Няма ли да посоча светската

му църква и да кажа на чедата й:

“Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за

дявола и за неговите ангели. Защото огладнях и не Ме нахранихте;

ожаднях и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме облякохте; болен

и в тъмница бях, и не Ме посетихте. Тогава и те в отговор ще кажат:

Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или

гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме? Тогава в

отговор ще им река: Истина ви казвам: Понеже не сте направили

това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го

направили. И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във

вечен живот…” 16

Когато съм гладен, Аз не търся ли Хляба Си? Защо тогава Ми

давахте трохи? Когато съм жаден, Аз не търся ли водата Си? Защо

тогава Ми предлагахте виното на Вавилон? Когато съм гол, не търся
15 (Притчи 23:6-8)
16 (Матея 25:41-46)
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ли дрехата Си? Защо тогава вместо със светлия и чист висон Ме

облякохте с досадата и с презрението си? Когато бях болен и в

тъмница, не търсех ли изцелението и Светлината? Защо тогава,

вместо изцеление, получих рани в сърцето, и вместо Светлина -

тъмнина за душата? Защо забравихте, че освен в Небето живея и в

сърцата на чедата Си? Защо забравихте, че обещах да бъда с вас

през всичките дни до свършека на света? Ето защо:

Защото обикнахте света и заплатата на всяка неправда! Защото

обикнахте трохите на тщеславието, а презряхте Хляба на Живота!

Защото се научихте да казвате “Дай”, а забравихте да казвате:

“Вземи!” Защото се отвърнахте от предадената вам Свята заповед

да се обичате така както ви възлюбих! Защото любовта ви престана

дълго да търпи и започна да търси своето си...

Ето така Хлябът на Живота загуби целостта Си и няма кой в

Храма Ми да му даде съвършената пълнота. Нека думите Ми в тази

книга ви накарат отново да потърсите Хляба! Нека думите Ми в тази

книга ви накарат да изплюете от устата си всяка плесен на светския

дух и всички червеи, за да говорите с устата си думи, които светът

не признава, но Небето познава...”

Ето така, братко мой, приключва тази малка книжка. Огледай се и

изпитай сърцето си. Защото аз самият бях изобличен от Господ, понеже бях

готов да приемам трохи в името на компромиси със Святостта и Истината.

Знай, че Исус, Който живее в сърцето ти, заслужава нещо повече от трохи.

Той заслужава почитта, свързана с онази вяра, която имаше вдовицата,

дала в две лепти всичкото си имане и целия си живот.

Колкото до богаташите, които хвърлят излишъците си в Храма, то

познай кой се храни с излишъци? Кой се храни с падналото от трапезата

на богатите?

Няма да сбъркаш, ако кажеш, че това са кучетата.

Това са онези, които не следват Господ Исус Христос, поради Небесното

Му богатство и Слава, но които следват забогатели от търговия вавилонски

царе и са готови на всякакво двуличие и подмазване, за да получат

користите си. Техният девиз ще разбереш най-ясно с един въпрос:
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“Къде му е сметката от файдата, ако няма келепир?”

А къде ще отидат сърцата ни, ако изгубят Божия мир?

Нека с този въпрос Господ да възвърне Съвършеното Си Присъствие в

теб и твоето сърце да благоговее и почита искрено Хляба на Живота.

“Както живият Отец Ме е пратил, и Аз живея чрез Отца, така и

онзи, който се храни с Мене, ще живее чрез Мене. Тоя е хлябът,

който слезе от небето; онзи, който се храни с тоя хляб, ще живее до

века, а не както бащите ви ядоха (трохи) и измряха (като кучета)...” 17

Амин и Амин!

От Името на Господ Исус упълномощавам всеки, прочел тази книжка,

да я разпространява всред братята и сестрите, като нито за миг не се

уплаши от кучешкия бяс на поклонниците на Мамона.

Авторът

17 (Йоан 6:57-58)
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