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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! По Волята на Господ Исус Христос в ръката ти е

попаднала книга, която ще даде пророчески взор на сърцето ти. Този взор

е жизнено важен за всеки един от нас. За всеки, който е повярвал в Името

на Исус Христос от Назарет. Може би досега си прочел много книги. Може

би досега умът ти и сърцето ти са били посещавани от Бога с различна по

дълбочината си духовна храна. Но аз смея да твърдя, че истините, които

ще получиш в тази книга, ще са не просто поредната духовна храна за

сърцето ти, защото в това последно време проблемът вече не е в храненето,

а в Спасителното издигане нагоре - към Пророческия Дух на Бога. Защото

само Той може да ни завърже в Себе Си с връзки на изобилно просветена и

всячески проницателна любов.

През последните десет години на вярата ми Исус усъвършенства сърцето

ми, за да чувам гласа Му и да откликвам винаги, когато бъда докоснат от

Неговия Дух. Така книгите, които започнах да пиша, постепенно изгубиха

умозрителната си основа, сиреч разсъждението и размишлението. А на

мястото на тази основа дойде ново помазание от Исус. Помазание, свързано с

изявата на видения, давани ми от Спасителя. В тези видения аз почти

изгубих нуждата да прибягвам до размисъл, просто защото до мене беше

Господ Исус, а в разговорите с Него всички размисли избледняват. Понеже

Той е Съвършеният Разум и на думите Му нито може да се притури, нито да

се отнеме. Ето така в сърцето ми Исус изгради вярата на библейската

Мария. Тази вяра, с която сядаш в коленете на Спасителя, за да слушаш

думите Му и да следваш гласа Му. До преди няколко години аз дори и не

предполагах, че ще настъпи време на такова чудесно ходене с моя Бог.

Може би защото бях повече зает да се взирам в Библията, отколкото в

Онзи, Когото отразява. Но ето, че наистина дойде това време, за да служа

на Исус по този начин, който Той иска от мен. Аз ще се радвам, ако преди

прочита на тази книга си имал възможност да прочетеш трилогията против

търговците в Храма (“Изгони търговците от Храма”) и четирилогията

против лицата на Луцифер, (“Златното теле на Църквата”, “Златният
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лъв на Църквата”, “Златният орел на Църквата” и “Златният човешки

образ”) които буквално разтърсиха духовния живот на църквите. Но тук

искам да знаеш, че от гонението, което дойде против душата ми, започнах

да усещам много ясно вятъра и духовния натиск против мен. Дяволът се

опитваше да се вкопчи в душата ми и да я изкара от онова русло, в което я

постави Господ. Но той така и не успя, защото Милостта на Отца и

благоволението на Исус останаха върху живота ми.

Нека сега ти кажа как се роди тази книга.

Напоследък, в последната половин година, аз все по-осезателно

усещах как една скръб иска да ме задуши и потопи. Това беше страшно.

Това беше скръб от неприемането на служението ми от братята и сестрите

ми. Образно казано - чувствах се като чуждо тяло в Тялото на Христос.

Книгите ми бяха късани и горени, при все, че ги раздавах даром. Бях

анатемосван и проклинан от евангелски пастири. Получавах хулителни

писма от тук и от там. Затова и скръбта не закъсня, но се настани трайно в

сърцето ми. Не можех да спя по цели нощи. Измъчвах се от много тежки

депресиращи мисли. Простирах ръцете си към сърца, приели духовните

послания на книгите ми, за да взема от тях плод, да взема благодарност и

утеха, помощ и подкрепа. Но тези сърца бяха като есенни дървета, без

никакъв плод по клоните си. Тогава започнах да плача пред Бога. Молех

Му се и Му казвах:

“Господи, нали Ти ме вдъхнови да напиша тези книги? Нали те имат в

себе си Твоите Семена? Защо тогава не идва плодът? Защо не искаш да

зарадваш сърцето ми така, както неведнъж си го правил с много Твои

служители? Апостол Павел говореше за освежаване на душата му от

братята и сестрите...”

Бог слушаше въпросите ми. И отговорът Му не закъсня. Един ден Исус

ми каза:

“Огледай се и виж колко много неща даде даром на братята и

сестрите си. Повечето дори не проумяха защо им даваш даром,

понеже бяха свикнали на светската търговия в църквите си. Затова

и храната ти от книгите им се стори странна, крайна и абсурдна. Но

това беше единствената храна, която беше предназначена за Мен,
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Който живея в тях. И ако те не намериха плод на благодарствени

устни за твоето сеене, то Господ твоят Бог ще запази плода и ще го

изсипе в сърцето ти в Деня на грабването. Затова продължи да

сееш Семената Ми, без значение дали ще получиш плодовете си

приживе на този свят. Защото времето е усилно и любовта на

мнозинството е охладняла.

Разбираш ли това, момчето Ми? Любовта е охладняла… И за

онзи, който протрива дланите си край едно угаснало огнище, няма

нищо по-скръбно от това - да омърси шепите си с черната пепел и

сажди по дървата. Пепел и сажди, останали като свидетели за

някогашно буйно горене. Защото когато някой е горял с Огъня, но е

изгубил Огъня, той вече е станал свидетел на саждите. Огънят си е

отишъл от огнището и само тук-таме има човеци със сърца като

горящи въгленчета, които пазят сетното пламъче, за да устоят. Ти и

всичките Ми братя и сестри имате съдбата от Отец да се родите във

времето на най-страшното охладняване на земята, което предшества

Голямата Скръб. Затова кажи на всичките Ми братя и сестри, че

Огънят на Господ вече не се намира по земята.

Нека пак ти го повторя:

Огънят на твоят Господ не се намира вече на земята!

Аз вдигнах Огъня Си високо в Небесните места, за да проверя

сърцата на онези, които Ме обичат и искат да обичат с Моята

Любов. Защото само ако силно обичаш твоя Господ, ти ще отидеш

да живееш с Него в Небесните места и там непременно ще намериш

Огъня. Но горко на всеки, който е останал на земята, с поглед,

обърнат към земното и с пориви по светското и плътското, защото

съдбата на тази земя и този свят през следващите години е да

изстинат и да се превърнат в огромна буца лед, която ще закорави

много сърца…”

“Защо, мой Господи, Ти си вдигнал Огъня Си от земята и света?” -

попитах аз. А Исус ми отговори:

“Който има очи да види, нека види и който има сърце да

приеме, нека приеме, че главната и единствена причина да вдигна
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Огъня Си беше тази, че се умножи беззаконието. Спомни си тук

думите Ми:

“И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. Но

понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще

охладнее. Но който устои докрай, той ще бъде спасен…” 1

Искаш или не, не можеш да спреш това, което е предначертано

от Небето. Затова има само един начин да устоите. Той е да дойдете

при Мене. Защото Моята Любов не е охладняла и няма никога да

охладнее. И блажени са всички човеци, които са запалени от нея и

пребъдват в нея…”

“Господи Исусе!” - извиках аз:

“Ако е толкова просто идването при Теб, Ти не би казал, че Любовта

на мнозинството ще охладнее, понеже тогава цялото това мнозинство би

дошло при Теб в Небесните места. Но то не идва при Теб, а все още вярва,

че Любовта Ти е на земята…”

Тук Исус ми отговори:

“Има причини мнозинството да вярва, че Огънят Ми е на

земята. Има причини то да е с толкова високо самочувствие. И сега

Аз ще ти дам да видиш тези причини, защото те са първата стъпка

към помазанието, което ще получиш, за да напишеш тази книга…”

След тези думи Господ ме вдигна при Себе Си и аз видях Земята точно

така, както може да се види през илюминаторите на космически кораб. И

въпреки, че това беше планетата Земя, аз не забелязах континенти и

морета, каквито би забелязал физическият поглед, но по-скоро видях нещо

друго. Видях куполи на църкви и църковни зали, пръснати на хиляди места

по цялата земя. Внезапно над земята откъм северния полюс се появи един

огромен черен облак. Той се разрастваше с изумителна бързина и покриваше

с гъсти купове цялата земна атмосфера. Така църковните куполи изчезнаха

от погледа ми, а след тях и повечето църковни зали. Тогава Исус отново ме

попита:

“Забеляза ли облака, идещ от север? Забеляза ли, че сега нито

Аз мога да видя църквите, нито те могат да видят Мен? Облакът

1 (Матея 24:11-13)
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просто скри църквите от погледа на очите Ми. Но ти погледни

нагоре, към Лоното на Отца Ми…”

Обърнах главата си и погледнах нагоре. Тогава видях гигантска искряща

звезда, чийто блясък надминаваше многократно блясъка на физическото

слънце. Тази звезда пулсираше подобно на човешко сърце и от центъра на

блестящото сияние се изливаха много лъчи към земята. Но те не можеха да

пробият навсякъде черния облак. Той стоеше като плътна завеса пред тези

лъчи. Само тук-там лъчите успяваха да си пробият път към земята и да

осветят някое място. Гледайки всичко това аз казах на Исус:

“Господи, не е ли това Святият Дух, Който се излива от Престола на

Отца? И не търсят ли Неговите лъчи сърцата на човеците по земята?”

Исус ме погали по главата, а после каза:

“Нека те заведа близо до облака, за да видиш какво са лъчите

на Духа…”

Той отново хвана сърцето ми и ме заведе много близо до облака.

Тогава видях как на местата, където лъчите са пробили облачната завеса,

краят на тези лъчи се превръщаше в светло въже. Не след дълго време

лъчите започнаха да издърпват над облака човешки души, които сияеха от

щастие и радост, а лицата им светеха с Небесна Светлина. Тогава Исус

допълни към видяното от мен думите Си:

“В това последно време Святият Ми Дух ще вдигне мнозина над

този черен облак и те отново ще пребъдват в Мене, защото съм

възлюбил сърцата им с връзки на вечна Любов. Но другите, които

останат под облака, няма да Ме намерят, защото вече са направили

фаталния си избор. Те са приели облака за Светлина и засеняването

му за утеха. След близо две хиляди години Живот на Моята Църква

на земята, настъпва времето за мнозина да Ми станат противници и

да похулят слугите Ми. А така всичко вече се оглежда в стиховете

на пророка Ми:

“И в същият ден ще реват против тях (против слугите Ми) като

морското бучение; и ако погледне някой на земята, ето тъмнина и

неволя, и виделината помрачена през облаците й…” 2

2 (Исайя 5:30)
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Забелязваш ли колко точно пророкът Ми е видял помрачената

виделина? Забелязваш ли, че този черен облак ще погълне

мнозина със засеняващата си власт?”

“Господи, не мога да не забележа това. И все пак, какво е този облак?

Защо той е толкова черен и толкова огромен?”

Тук Исус ми каза:

“Това е поднебесният Вавилон, великият град, който владее

над земните царе и над земните им църкви. През цялата история на

света той се е увеличавал многократно, а сега е времето на най-

голямата му власт, сила и уголемяване. Но нека те заведа под

самия облак, защото има какво да видиш там...”

След думите на Исус стана нещо чудно. Един от лъчите на Святия Дух

излезе от самото сърце на Спасителя и просто проби облака, като направи

внушителен тунел, през който аз и Господ преминахме, за да застанем под

облака. Тогава пред очите ми се откри грандиозна гледка. Представи си

стотици хиляди демони, жужащи като мухи, които носеха в специални

чаши възлиянията на вавилонските поклонници като ги отнасяха пред

престола на дух, приличащ на звяр и имащ рогове, подобни на агнешки. В

самото пространство под облака се усещаше странно напрежение, като

шум от много трансформатори. Но това беше не просто шум. Това беше

своеобразен ефект от възлиянията на вавилонските поклонници, който

караше облакът да се тресе и вибрира. В този момент Исус сякаш увеличи

възможностите на слуха ми и аз чух как хиляди гласове викаха:

“Господи, господи, господи, господи, господи, господи, господи,

господи, господи…”

А други добавяха:

“Исусе, исусе, исусе, исусе, исусе, исусе, исусе, исусе, исусе, исусе…”

После видях как демоните изливаха чашите от човешките възлияния в

специален котел, под който звярът разпалваше с дъха си силен огън и от

котела се издигаше гъст черен дим, който запълваше големината на облака

и го правеше все по-голям и по-голям. Имах чувството, че от гледката

сърцето ми ще се пръсне, въпреки че присъствието на Исус ми даваше
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устойчивост. Видял утеснението ми, Той отново ме издигна през тунела и

след миг пак наблюдавах облака отгоре. Тогава Господ ми каза:

“Има хиляди начини и способи, с които Сатана владее над

човеците, но това, което видя, прави най-голяма властта му, защото

силата на изговореното слово, (на което е прибавена и вяра от

сърцето), дава възможност на нечестието да върши зло чрез закона

на вярата. Онзи специфичен шум, от който облакът вибрираше, бе

силата на чародеянията, сиреч, на молитвите, изречени към дявола,

наречен “Господ”. Колкото и да ти е чудно, именно изпълняването

на Словото Ми е причина за активността на облака Вавилон. Защото

някога на всички ви Аз казах:

“Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и

ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава; който търси,

намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори…” 3

Забелязваш ли, че Аз ви казах: “Всеки, който иска, получава”?

Когато казвам “всеки” имам предвид всеки… Ако някой е искал

от Мене, той ще получи от Мене. Ако някой е искал Мене, той ще

получи Мене. Но ако друг е поискал дяволското, той ще получи от

дяволското. Ако друг е искал самия дявол, той ще получи самия

дявол. Защото няма никой, който да иска и да не получи. Така, в

това последно време, Вавилон с огромна сила атакува много от

църквите и там беззаконието се умножи. А тогава човеци, наричащи

се с Името Ми, започнаха да искат света и всичко, що е в света. Те

възлюбиха света и светът възлюби тях. Те харесаха света и светът

хареса тях. Те се ожениха за света и светът се ожени за тях. Така

предизвикаха не нещо друго, но Гнева на Отца Ми. И да мислите, че

Отец Ми е изненадан, то значи да не знаете, че Той пази съдовете,

като предмети на Гнева Си, за Деня на възмездието, когато ще се

открият всички Божии съдби против нечестивите в лина на Божия

гняв.

Тази духовна смърт на тщеславната църква е предизвестена.

Хилядолетия, преди Любовта на мнозинството да охладнее, Отец

3 (Матея 7:7-8)
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Ми е разкрил силата на черния облак Вавилон и ефекта от неговото

засеняване върху църквите на последното време. Затова нека сега

да те заведа в Словото Си, защото ти и читателите на тази книга ще

предприемете духовно пътуване и завръщане към Небето. Духовно

пътуване чрез онзи Мой пророк, който за облакът Вавилон и всички,

които са под него, написа:

“Как покри Господ с облак Сионовата дъщеря в гнева Си,

хвърли от небето долу на земята великолепието на Израиля. И в

деня на гнева Си не Си спомни за подножието Си!” 4

Има нещо, което Господ вашият Бог очаква от сърцата ви. Има

един плач на Еремия, който Отец Ми иска да види като плач на

всяко покаяно и искрено сърце. Но колцина ще са сърцата, които

искат да плачат, когато веселият панаир на вавилонската суета им

предлага да се смеят и танцуват?

Знайте, че ако има стълба от Небето, с която да възвърна

Сионовите пленници при Себе Си, то тази стълба е “Плачът на

Еремия”. Знайте, че ако има въже, с което Святият Ми Дух да ви

изтегли в Небесните места, над черния облак Вавилон, то това

въже е поривът на покаяните ви сърца, които са се отвратили от

светското нечестие на отстъпилата от Името Ми църква.

А сега нека, преди да ти дам ходене в Словото Ми, ти разкрия

как беше написана пророческата книга за “Плачът на Еремия”…”

С тези думи Исус започна да подготвя сърцето ми за мъдростта Си,

частица от която ти, скъпи ми читателю, получи с това видение към

сърцето ти. Не се плаши да прекрачиш с вярата си в дълбочините и

височините на Святия Дух, защото това Слово от Господ Исус идва точно

на времето си и в сезона си.

Нека Бог те благослови със следващите страници. Амин и Амин!

4 (Плачът на Еремия 2:1)
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1. “ПЛАЧЪТ НА ЕРЕМИЯ”

Скъпи ми братко! Аз съм сигурен, че през живота си ти многократно си

имал причини да плачеш, тоест, нещо те е предизвиквало, така че сълзите

да рукнат от очите ти. В повечето случаи това е било болката за душата и

сърцето ти, дошла от неразбирането на другите към теб, или пък това е

било нараняването на сърцето ти с обидни думи. Може да е било от болка

на плътта или от болка по загубен скъп човек. Като аргумент ти вероятно

би посочил, че има плач и в миг на щастие, което е толкова огромно, щото

не може да бъде преживяно спокойно. Изобщо - плачът е състояние, в

което човек излиза от границите на душевното равновесие. Плачът е вопъл

и стон, един вик към Бога, желаещ освобождение от болката или сила за

превъзмогване на обстоятелствата.

На много места в Библията ти ще видиш хора, които са плакали, които

са постили, които са покривали главите си с вретище или са се поръсвали

с пепел. Но има само една боговдъхновена книга, в която Всемогъщият

Господ не просто е видял плача на Свой слуга, но го е запечатал и покрил

с вечно пребъдване. Понеже този плач е бил не просто като хилядите

плачове на много други хора, но в действителност дълбоко скритото в

сърцето на Еремия е изригнало и излязло навън, за да бъде облечено във

вид на Слово.

Аз много пъти съм чел “Плачът на Еремия” и винаги, когато съм влизал

в съприкосновение с живите стихове на тази книга, съм усещал в тях нещо

недоизказано и скрито, което не ми е било давано от Небето да разбирам.

Когато Исус работеше в сърцето ми за написването на тази книга, Той

дойде към мен с въпроси:

“Обичаш ли да четеш “Плачът на Еремия”?”

Отговорих Му:

“Господи, имам твърде много да науча от този пророк. И затова обичам

да чета тази книга…”

Тогава Господ ми каза:

“Докато четеш тази книга ти по нищо няма да се различаваш от

всеки човек, седнал на пейка в парка, който чете криминална
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историйка или блудкав любовен роман. Тази книга, момчето Ми, не

може да се чете. Тя не е написана, за да се чете. Тя е написана, за

да се изстрада и съпреживее. Затова нека те попитам така:

Плачеш ли с “Плачът на Еремия”?…”

Въпросът на Исус беше твърде директен и точен. Тогава докоснах с

ръка сухите си очи и отговорих:

“Господи, Твоето Слово е Дух и Живот! Аз все още не съм плакал от

прочита на “Плачът на Еремия”, но дълбоко в мен има скръб и тази скръб

напълно се покрива с изживяното от пророка. Може би наистина съм плакал

с “Плачът на Еремия”, въпреки че никога не съм обвързвал състоянието си

именно със Словото в тази книга…”

А Исус продължи:

“Знаеш ли кой път е най-трудният в живота на християнина?

Това е пътят към Божието Сърце!

Най-трудно се влиза в сърцето. Най-трудно се впечатлява

сърцето. Най-трудно се спечелва сърцето. И ако вие в този свят с

огромни усилия и постоянство търсите път към собствените си

сърца, за да спечелите любовта и приятелството си, то помисли, че

има един по-възвишен път в живота на всеки човек. И това е пътят

към Божието Сърце. Понеже Аз излязох от Божието Сърце, за да ви

дам Спасение и Светлина.

Аз исках да ви покажа колко дълбоко е Сърцето на Отец Ми!

Аз исках да ви покажа колко скъпоценни думи на Вечен Живот

има скрити в това Сърце. Аз исках да ви покажа, че това Сърце

търпи дълго и е готово винаги да прощава и очиства уповаващите

на него. Аз съм Вратата към Божието Сърце и ако ти си влязъл през

Вратата, ще намериш Благодат и опрощение, по-големи, отколкото

собственото ти сърце може да приеме. Но повече от всичко Аз съм

искал да познавате Божието Сърце, да познавате Волята, която

извира от него.

Помисли, Стефане! Какво ще стане с твоето сърце, ако е

принудено да накаже студенината на други сърца, които винаги са

го презирали, ако и двулично да са го ласкаели? Няма ли сърцето
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ти да плаче? Няма ли да страда поради коравосърдечието на

другите сърца, които никога не са го разбирали?

Ето така и Сърцето на Отец Ми страда, а Еремия беше пророкът,

който влезе в Сърцето на Всевишния, плака с това Сърце и понесе

тежкия му товар. Така се роди “Плачът на Еремия”, който беше

споделеният плач на пророческото сърце, дошъл от скръбта на

Божието Сърце. Имаш ли вярата да приемеш това?”

Слушах думите на Исус и постепенно разбирах как Той ме води в

основата, в самото начало на истинското разбиране за скръбта на Бога.

Тогава казах на Исус:

“Господи мой, Боже мой! Ако съм разбрал всичко, което ми казваш, то

излиза, че за скръбта на моето сърце има Утешител, но за скръбта на

Божието Сърце такъв утешител няма. Тази скръб просто трябва да се

съпреживее и човек да съучаства в нея, за да разбере Сърцето на Бога...”

Тук Господ ми каза:

“Не си прав, защото не разбираш Истината, която не знаеш.

Истина е, че за скръбта на твоето сърце има Утешител. Истина е, че

Святият Дух има мехлем за всяка рана вътре в теб. Но още по-

превъзходна Истина е, че има утеха и за Божието Сърце. И това сте

всички вие, които бихте заплакали с плача на Отца Ми. Тогава

товарът от Божието Сърце влиза във вашите сърца и Отец Ми

получава утеха, защото има на земята човеци, които да мислят като

Него и да живеят за Него. Спомни си на какво учеше служителят Ми

Павел съработника си Тимотей. Не каза ли на ревностния момък:

“Съучаствай в страданията като добър войник Исус Христов…” 5

Нима Павел имаше предвид само страданията на ближните?

Нима този смирен Апостол не познаваше Сърцето на Отца Ми?

Истината е, че в смирението си Павел позна най-дълбокото от

Божието Сърце. И така разбра, че може да съучаства в страданието

на Бога. Затова той стана мъж по Сърцето на Йеова. Спомни си

други думи на Апостола Ми:

5 (II Тимотей 2:3)
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“Радвайте се с ония, които се радват; плачете с ония, които

плачат...” 6

Ако си готов да се радваш за една спасена душа, която идва в

Царството Небесно, то готов ли си да плачеш и страдаш за десет

спасени души, които губят Царството Небесно?

Защото по-добре би било за тях да не бяха влизали в Небесното

Царство, отколкото, след като са влезли, да излязат от него. Защото

в Царството на Отец Ми се влиза много трудно, а се излиза много

лесно. Един компромис с Истината на Святия Дух те изхвърля вън

от Царството. А когато дяволът е притъпил този компромис и

мнозинството го счита за собствената си праведност, то тогава

разрушението в сърцата е пълно. И ако Светлината на Духа е

заменена с тъмнина, която мнозинството продължава да счита за

Светлина, то колко ли голяма ще е тъмнината? Няма ли тогава

Сърцето на Отец Ми да страда и плаче, поради беззаконията?

В това отношение никой не може да упрекне Бога, че е плакал

в тайно, защото Той плаче наяве и сълзите Му са твърде чисти, за

да влязат в нечисти сърца. Сега разбираш ли защо искам да се

покориш на гласа Ми и да извадиш Божието явно страдание от

“Плачът на Еремия”?”

“Да, Исусе! Сега разбирам, че Твоето желание е всички да съпреживеем

Божия плач и да се отречем от нещата, които правят Божието Сърце да

страда. Понеже в никой, който плаче с Божия плач, не остава причина

против Божия плач. Но ако някой днес се смее на Божия плач, то в Деня на

Страшния съд Бог ще се смее над неговия плач…”

Чул думите ми, Исус каза:

“Виждаш ли как постепенно доведох сърцето ти до

разбирането, което исках да имаш? Ти го получи, защото се нямаше

за виждащ в собствените си очи. Понеже кой е оня, който би искал

да се товари със скръб, когато е по-лесно да се смее? Кой е оня,

който би искал да плаче, щом поводът му дава случай да се весели?

Не са ли такива прекалено живи за себе си и мъртви към Бога?

6 (Римляни 12:15)
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Но ако си мъртъв за себе си, то оживяваш за Бога, за Божията

болка и страдание, за Божия плач. Нека сега ти дам някои дълбоки

неща, които ще отворят очите ти за “Плачът на Еремия”…”

Така Исус ме заведе в “Книгата на пророк Еремия”, където имаше да

видя неща, които никога не бях виждал. Първото, което Исус ми заповяда,

щом отворих библията си на “Книгата на пророк Еремия”, беше:

“Сега прочети внимателно началните стихове, с които Еремия

разкрива посвещението си от Бога и призванието си да върши

Божието дело…”

Намерих стиховете и прочетох следното:

“Прочее, Господното Слово дойде към мене и рече: Преди да ти

дам образ в корема, познах те, и преди да излезеш из утробата,

осветих те. Поставих те за пророк на народите…” 7

Едва прочел стиховете, Исус ме попита:

“Виждаш ли Кой идва при пророка?”

Отговорих:

“Господи Исусе, Господното Слово дойде към пророка…”

А Исус добави:

“Значи, както сам се убеждаваш, това Господно Слово е

личност! Така ли е?”

“Разбира се, Господи! Това Слово говори и изразява Себе Си. То казва,

че е познало Еремия, преди да му даде образ в корема, осветило го е,

преди да излезе от утробата и го е поставило като пророк на народите…”

“А коя е Тази Личност?”

Нямах никакво съмнение в себе си, защото имах отговора и го пазех в

себе си от години наред. Затова и казах:

“Господи Исусе! Ти Си Тази Личност! Защото Ти Си Господното Слово!

Апостол Йоан каза за Тебе:

“В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

То в начало беше у Бога…” 8

и още:

7 (Еремия 1:4-5)
8 (Йоан 1:1-2)
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“И Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме

Славата Му; Слава, като на Единородния от Отца, пълно с благодат

и истина…” 9

Ето защо аз вярвам, че когато е извиквал в посвещение и в призвание

да Му служат, Отец винаги е изпращал Теб до пророците. Понеже няма

пророк в Стария Завет, който да не казва, че към него е дошло Господното

Слово...”

“Правилно отговори!” - ми каза Исус и продължи:

“Защото наистина Аз извиках Еремия в посвещение и познаване

на Божията Воля. Аз го създадох, Аз го образувах, Аз го осветих, Аз

го поставих като пророк. Но виж внимателно и прочети. Като какъв

пророк беше поставен Еремия?”

Прочетох отново думите в библията си и казах на Исус:

“Господи, Ти Си го поставил като пророк на народите...”

Тогава Исус каза:

“Както сам се убеждаваш, Еремия беше помазан за пророк на

народите. Не просто пророк за народът на Израил, но пророк за

всички народи, за целия свят. Това няма ли да остави белег върху

цялото му служение? Няма ли чрез Еремия Отец Ми да възвести

Волята Си за целия свят?”

Отговорих:

“Господи, когато чета “Книгата на пророк Еремия” аз виждам, че той

пророкува не само за народа на Израил, но и за Вавилон, както и за много

племена. И ако и древният Вавилон да се е превърнал на развалини и прах

още преди хилядолетия, то духовният Вавилон, който Ти ми показа, е

твърде голям, за да не го удостои Отец със Силата на Своето Слово. И ако

и древните племена отдавна да не съществуват, то противните на Отец

духове, които са ги водили, и днес имат решаваща роля в последните

събития на света. Ето защо аз вярвам, че чрез Еремия Отец е изявил

Словото Си така, щото да касае както някогашния Вавилон и някогашните

племена, така и сегашният Вавилон и сегашните племена...”

Слушайки думите ми, Исус добави:

9 (Йоан 1:14)
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“Знаеш ли кога вярата ти в Мен се превръща във вярата Ми в

теб?

Това е, когато ти Ме приемеш, веднъж - като Слово, и втори път

- като Алфа и Омега!

Тогава сърцето ти се просветлява и ти започваш да разбираш

дълбоките намерения на Отец Ми. Понеже когато Той говореше на

пророците Си, винаги изпращаше Мен. Аз се изявявах пред тези

пророци като Господното Слово, а те записваха думите Ми на книга

и чрез техните пророчества Отец Ми изявяваше Волята Си. Само че

мнозина нито разпознаха времената, нито знаменията, нито почерка

на Отец Ми. Мнозина решиха, че каквото Отец е говорил чрез Мен в

Стария Завет, то вече се е случило и пророците Му не са актуални.

Безспорно е, че каквото Отец Ми изрече чрез пророците Си и то

касаеше древните племена и древния Вавилон, то непременно се

изпълни. Но това изпълнение беше действието на Словото-Алфа.

Това изпълнение беше Началото на Божието Слово. А освен такова

Начало, има и Край. Освен Алфа има и Омега.

Тук, в това отношение, в Църквата Ми дойде заблуда. Това

беше заблудата от светския прочит и светската интерпретация на

Библията. Тази заблуда издигнаха в култ теолозите. Те старателно

изявиха Алфата във всички подробности. Прибавиха аргументите

на историята, на археологията, на философията. Но те скриха

Омегата, за да не може никой да познава едновременно Началото и

Края на Божия Пророчески Дух. Точно така най-дълбоките пластове

в Словото Ми останаха покрити и неизявени, за да има днес духовно

хилави, духовно слепи и най-вече - духовно мъртви християни.

Хора, които не внимават на Святия Дух и презират пророците на

Отца Ми. Хора със странен и помрачен разум, които нямат чистия

разум на Духа, който да им каже, че Словото Господно е Алфа и

Омега, Начало и Край и не е възможно да се е случило Началото, а

да не дойде и Краят.

Чистият разум, Стефане! Чистият разум, за който и служителят

Ми Петър ви писа, като каза:
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“Ето, възлюбени, пиша ви това второ послание; и в двете

събуждам чрез напомняне вашия чист разум, за да помните думите,

изговорени по-напред от светите пророци и заповедта на Господа

Спасителя, дадена чрез изпратените вам апостоли…” 10

Сега разбираш ли, че ако действително помниш думите,

изговорени по-напред от пророците на Отца Ми, ти протягаш ръка

не само към Алфата, но и към Омегата? Така и при пророк Еремия

Словото Ми беше не само против някогашния Вавилон, но и против

сегашния. И “Плачът на Еремия” бе болката на пророка не само от

разрушаването и пленяването на някогашния Ерусалим, но Слово с

далечен прицел, което показва как в това последно време светът

поглъща много църкви, за да се сбъдне всичко, което е писано. Ето

защо всичко, което ти и читателите на тази книга ще получите от

тук нататък, ще бъде не Алфата, но Омегата при “Плачът на Еремия”,

не ранното изпълнение на плена от Вавилон върху древния

Ерусалим, но настоящото поглъщане на тщеславната църква от

духа на света и непокорството.

Ако някой не Ме приеме като Омега, той нито пък Ме е приел

като Алфа. Защото Аз съм Същият, вчера, днес и завинаги! Словото

Ми е същото и на него нито може да се притури, нито може да се

отнеме. Приемайки последният Божествен прочит на “Плачът на

Еремия”, вие в действителност ще се огледате в Словото Ми и ще

избегнете облака над Сионовата дъщеря. Защото за църквата под

същия този облак Аз казах чрез ангела Си в Откровението:

“…съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за

да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви

срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та

да виждаш...” 11

Нека всяко сърце, което Ме обича, знае, че единственият

колурий, с който очите на мнозинството могат да прогледнат, са

сълзите от “Плачът на Еремия”. Само с тези сълзи, само с тази

болка и покаяние, Небето ще ви познае, като родени в Сион.

10 (II Петрово 3:1-2)
11 (Откровение 3:18)
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Презрете ли сълзите, то сте презрели светлото въже на Спасението,

с което Святият Дух иска да ви изтегли горе…”

Господ млъкна, а аз усетих как пред сърцето ми е отворена светла

врата. Врата, която се наричаше “Омега”. Затова прекрачих през нея и

застанах пред книгата “Плачът на Еремия”. Усетих Божия пророк толкова

близо до сърцето си, щото имах чувство, че преди да напише вдъхновените

слова, непременно е имал стаж по няколко години във всяка тщеславна

църква. Дори с дълбок и необуздан копнеж ми се искаше Отец да върне

времето назад и да направи Еремия да възкръсне сред Апостолите и да

остави сред техните послания и своето, което да гласи:

“Първото и последно послание на пророк Еремия до всички църкви,

погълнати от светския дух, от духа на бунта и непокорството, от духа на

Антихрист!”

Исус виждаше този мой копнеж. И затова ми каза:

“И без да възкръсва пророк Еремия, неговият плач стои

записан в Словото Ми. Това, че мнозина нямат вяра да прехвърлят

духовното му послание в Новия Завет, е още една причина да те

вдъхновя за написването на тази книга. С нея твоят Господ няма да

дописва Свещеното Писание, но ще вразуми мнозина, за да Го

познаят не само като Алфа, но и като Омега. Сега изяви “Плачът на

Еремия” и който е разумен, нека приеме Спасителния Ми призив за

покаяние и отричане от светския дух...”

Така аз отворих сърцето си и Божието помазание нахлу в мен, за да

изявя скритото (или по-скоро откритото) от пророк Еремия.
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2. ПОГРЕБЕНИЕТО

Преди Исус да ме заведе в “Плачът на Еремия” Той постави видение

пред очите ми. Присъствах на началото на огромно шествие. Стотици

хиляди човеци вървяха бавно, а измежду тях бяха избрани десет лидери,

които държаха ковчег. Явно че това беше погребение. Краят на шествието

не се виждаше, което ме караше да мисля, че е погребение на твърде

важна личност. Господ стоеше над погребението, а на лицето Му бе изписана

огромна мъка. За пръв път виждах в очите на Исус толкова страдание.

Досега Той ми беше давал много видения, но в нито едно от тях не видях

лицето Му запечатано с такава болка. Тогава Той хвана сърцето ми и ме

постави при Себе Си, над самата погребална церемония, като ми каза:

“Сега внимавай, защото двамата с теб ще се приближим до

ковчега, за да видиш кого погребва това голямо множество човеци!”

Така аз и Господ буквално се надвесихме над ковчега, а Исус ми каза:

“Погледни покойника!”

Погледнах лицето на мъртвеца и в първия момент не вярвах на очите

си. Гледката ме ужаси, защото беше на пръв поглед абсурдна и невъзможна.

Но очите ми виждаха именно това, което виждаха. Тогава казах на Исус:

“Господи, Този покойник Си Ти! Но не е ли абсурдно това? Та Ти си до

мен, по-жив и по-реален от всякога, а ето, че това огромно множество Те

погребва, сякаш, че си мъртъв. Как е възможно хем аз да говоря с Теб, хем

тези човеци да Те погребват?”

А Исус тихо каза:

“В духовния свят много невъзможни неща стават възможни.

Защото тези, които днес Ме погребват, вече са Ме умъртвили в

сърцата си. Този труп в ковчега вече е безжизнен и бездиханен. И

за да не мислят и занапред за Мене, са Ми устроили това погребение.

Но ти добре виж къде ще Ме погребат...”

Погледнах как огромното множество се беше запътило към гробищен

парк, имащ свод, подобен на арка, където от камък беше изсечено името

му. То гласеше:

“Грънчарева нива…”
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Наименованието на гробищния парк ме потресе. То говореше твърде

много. Тогава отново се обърнах към Исус и Го попитах:

“Исусе, нима ще Те погребат в грънчаревата нива? Не е ли тази

нивата, която главните свещеници купиха с тридесетте сребърника, които

Юда в разкаянието си хвърли, та отиде и се обеси? И защо те ще Те

погребват в нива за погребване на чужденци?”

А Господ ми отговори:

“Много просто! Във всяко време на земята винаги има потомци

на Юда Искариотски. И във всяко време от евангелските събития до

днес са се събирали сребърници, с които “главни свещеници” са

закупували гробища, където да погребат своя Господ. Тези гробища

са собствените им сърца. Затова грънчаревата нива е своеобразна

проекция на сърдечните помисли и пожелания на мнозинството.

Спомни си как казах чрез пророка Си:

“Тогава рекох: Ако ви се види добро, дайте ми заплатата ми, но

ако не, недейте. И тъй, те ми претеглиха за заплата тридесет

сребърника. И Господ ми рече: Хвърли ги на грънчаря, хубавата

цена, с която бях оценен от тях! И взех тридесетте сребърника и ги

хвърлих в Господния дом на грънчаря…” 12

Ето така, момчето Ми, когато грънчарят взе сребърниците, те му

дадоха възможност да превърне сърцата на мнозинството в гробища.

Самите първенци на това мнозинство го поведоха към най-голямото

падение, за да се сбъдне “Плачът на Еремия”:

“Драгоценните синове на Сион, равноценни с чисто злато, как

се считат за глинени съдове, дело на грънчарска ръка…” 13

 Така и днес ти гледаш, че лидерите на тщеславната църква са

закупили гробище със сребърниците, които грънчарят, (който е

духът на този свят) е дал на предатели на Името Ми и на убийци на

учението Ми.

Колкото до това, че нивата е за погребване на чужденци, то не е

ли станал вече твоят Господ чужденец в сърцата на мнозинството?

12 (Захария 11:12-13)
13 (Плачът на Еремия 4:2)



22

Именно затова те Ме убиха и днес Ме погребват в кръвната

нива!

Но ти виж как ще приключи погребението, защото не можеш да

разбереш “Плачът на Еремия”, ако не присъстваш тука…”

Така аз продължих да гледам огромното шествие, което влезе през

гробищната арка и се събра около мястото, където щеше да се извърши

погребението. В този момент десетте мъже, които носеха ковчега, го

свалиха на земята. След това един от тях се качи на импровизирана сцена,

с приготвени микрофони и говорители и започна реч. Ето какво Господ ми

каза да запиша от тази реч:

“Скъпи братя и сестри! Време е да погребем старите си разбирания за

вярата!”

Мнозинството ревна от възторг:

“Време е! Алелуя!”

А говорителят продължи:

“Време е да се отворим за света, за да го покорим на Бога!”

Мнозинството отново ревна:

“Време е! Алелуя!”

А говорителят пак продължи:

“Време е всичкото злато и сребро да дойде в Храма! Време е Църквата

да доминира в политиката и държавното управление! Време е Църквата да

влезе в парламента! Време е Църквата да направи дипломирани всичките

си членове! Време е да приватизираме целия свят! Време е да покажем, че

сме чеда на Авраама и много по-богати от Соломона! Време е на най-

великия финансов просперитет! Време е банките да станат собственост на

Църквата! Време е всички магазини да принадлежат на Църквата! Крайно

време е да погребем старите си предразсъдъци, защото светът принадлежи

на Църквата и Църквата принадлежи на света! Амин!”

Цялото множество отново ревна с възторг:

“Амин!”

След това слово десетте мъже отново повдигнаха ковчега “със старите

разбирания” като го спуснаха с бели въжета в специално приготвен гроб. А

множеството започна да дюдюка и да свирка, да се радва, да подскача и
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да вика “Алилуя”. Така Господ беше погребан с възгласи на задоволство и

никой не можа да види Образа Му в ковчега. Тогава на импровизираната

сцена се качиха рок-музиканти и започнаха да подгряват публиката. В

този момент Господ хвана сърцето ми и ми каза:

“Вече нямаме работа тук. Тук Аз съм умрял и погребан. Тук Аз

повече не мога да се изявявам. Тук повече не мога да проповядвам.

Тези тук бързат да вземат земните си користи, защото в тях е делът

им. Остави вдовицата да се радва на собствената си праведност, но

едновременно с това се приготви да видиш нещо от Небесните

места…”

След тези думи Исус ме въздигна много високо и от Небесните места

отново ми показа множеството. Този път то уподобяваше на танцуваща

жена. Страшното в изгледа на тази жена беше не нещо друго, но това, че

тя беше изгубила сватбената си дреха, а вместо нея беше заметната с

черен воал, както подобава на вдовица. А Исус отново ми каза:

“Ето този черен воал ще извърши Божият Гняв над тази

вдовица, понеже не е облечена в светъл и чист висон, но е като

убийца на съпруга си. Този черен воал е нейното проклятие. Този

черен воал слезе от черния облак Вавилон и просто обгърна тялото

на вдовицата. Дяволът непременно ще опита да направи черния

воал да прилича на бял, защото мнозина любовници на вдовицата

не крият похотта и страстите си, с които ще я обладаят и излеят

семето си в тялото й.

Някога, преди хилядолетия, Аз дадох подобно видение на

Еремия. Тогава той видя какво стори Израил спрямо Бог Йеова, както

сега ти виждаш какво стори тщеславната църква спрямо Мене.

Тогава Еремия заплака. Взе пергамента и записа на него всичката

скръб, която преживя сърцето му. А какво преживяваш ти?”

Можех ли да кажа на Исус какво преживявах?

Неговата болка се беше отпечатала върху лицето ми и аз едва възпирах

сълзите си. Тогава Му казах:

“Господи, дори да бъда единственият, който е повярвал на призива и

видението Ти, аз Те моля да ме употребиш и да изявиш цялото беззаконие
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на тази вдовица. Защото очите ми са виждали доволно много мерзости

спрямо Името Ти и Личността Ти, но като тази последна мерзост не бях

виждал никога. Невяста, която да убие и погребе годеника си в нива за

погребване на чужденци - това е твърде жестока мерзост, която Небето

едва ли ще остави без последствие…”

“Виж тогава последствията, момчето Ми! И укрепи сърцето си

да не се плаши от дълбочината на откровенията. Защото Аз

непременно ще довърша започнатото с теб и няма да спра, докато

не въздам на противниците на Сион…”
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3. ВДОВИЦАТА КАТО СВЕТСКА ПОДАНИЦА

Така аз отворих страниците на библията си и очите ми започнаха да

четат “Плачът на Еремия”. Ето първите стихове, които пише Божият пророк:

“Как седи усамотен градът, който е бил многолюден! Стана като

вдовица великата между народите столица! Оная, която беше като

княгиня между областите, стана поданица!”

Виждаш ли, братко мой, защо присъствах на погребението на Исус?

Не става ли тази последна тщеславна църква именно като вдовица?

Защото на светските й сбирки и конференции можеш да видиш всичко

друго, но не и Спасителя Исус Христос. Затова първият белег, с който ще

разпознаеш вдовицата, е именно този:

Тя е поданица на светския дух и разчита на светските принципи и

модели!

Ако в по-ранни времена тази църква беше като княгиня в областите на

Божията Слава и Мир, то в това последно време тя направи фаталната си

грешка. Тя отвори вратите на Храма за мърсотията и нечистотата на света.

А съгласи се, братко, че Исус не може да бъде свидетел на светски бълвоч

и религиозна тиня. Ето затова Неговото присъствие в сърцата на мнозина

бе убито и подменено от изкусителни и съблазнителни демони, научени и

подготвени от самия Сатана да имитират Гласа на Бога и Присъствието на

Святия Дух.

Каква беше целта на тази сатанинска измама? Знаеш ли каква?

Ако все още се чудиш, то отвори библията си на “Евангелието от

Матея”, защото там ще прочетем нещо изключително важно. Ето стиховете,

върху които Бог спря ума ми:

“Защото както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха,

женеха се и се омъжваха, до деня, до когато Ной влезе в ковчега, и

не усетиха, до когато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде

и пришествието на Човешкия Син…” 14

Виждаш ли, че става дума за ядене и пиене, както и за много бракове

по сметка? Но коя е онази невяста, която ще се ожени за светския дух, ако

14 (Матея 24:38-39)
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преди това не е убила и разпънала повторно Господ в сърцето си? Защо не

е разбрала, че Го е пробола ли? Ами защото е забравила да изпитва в

Божието Слово всеки дух, който идва към сърцето й. Защото е презряла

старомодното Евангелие и старомодния Исус с Неговото учение за любов и

братство и е приела да служи на друг дух, друг Исус и друго благовестие.

Благовестие по сметка, благовестие за печалба, благовестие за земни

блага и користи. Именно този “друг Исус” така е опиянил сърцето на тази

вдовица, че тя до последно няма да разбере и да усети подмяната, докато

не дойде явлението на човека-Антихрист и не удави всички в отровата на

старовременната змия, която е дявол и Сатана. Но аз сега нека отново

продължа да чета “Плачът на Еремия”, за да видиш следващата сълза от

Божието Сърце. Ето какво още четем там за вдовицата:

“Непрестанно плаче нощем, и сълзите й са по бузите й; между

всичките й любовници няма кой да я утешава; всичките й приятели

й изневериха; станаха й неприятели…”

Искам да внимаваш на този стих, защото той е естественото последствие

за мерзостите на тщеславната църква. Както дълбоко си убеден, (вярвам в

това) общението с дявола не е донесло никога на никого нищо добро. А

когато и Святият Дух се отдръпне от събранието на вярващите, можеш да

очакваш, че всяка буря и всяка атака на противника ще носи белезите на

скръб и болка. Друг е въпросът, че много често сърцето плаче, но умът се

прави на разсеян и не иска да признае грешките и паденията си. Ето така

идва времето, когато тщеславната църква ще плаче непрестанно нощем,

защото се е веселила през деня. Всичко е въпрос на развитие, защото Бог

непременно ще направи благодетелите на светската църква да й изневерят

и да й станат неприятели. Защото светът винаги ще търси своето си и ще

презира всяка църква, дори и тя да приема много от моделите му. Самото

име “Христос”, дори и лишено от Духа, е достатъчно силен дразнител за

езичниците, за да мислят тщеславните, че ще се разминат с омразата.

Напротив - тя ще бъде по-голяма, защото такива няма да имат защитата и

утехата на Святия Дух. Нещо повече - самото й отделяне от Пътя на Христос

ще бъде толкова фатално, колкото фатални са следващите стихове, които

ще разгледам в следващата глава.
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4. ТЪГАТА НА СИОНСКИТЕ ПЪТНИЦИ

Виж сега с какви стихове пророк Еремия разкрива фаталното отделяне

на тщеславната църква от пътя на Христос:

“Тъжат сионските пътници, защото никой не иде на

определените празници; всичките му порти са пусти; свещениците

му въздишат; девиците му са наскърбени; и сам той е в горест…”

Тези думи са прекалено дълбоки, за да бъдат разбрани без благодатната

намеса на Исус. Ето защо Той, когато виждаше съсредоточаването ми върху

тях, ме попита:

“Стефане, какво ще рече това да си Сионски пътник?”

Отговорих:

“Господи, това са онези, които пътуват към Сион. Не мога да не се

досетя за чудесния псалом, който казва:

“Блажени ония човеци, чиято сила е в Тебе. В чието сърце са

пътищата към Твоя дом. Минаващи през долината на плача, те я

преобръщат на място на извори; и есенният дъжд я покрива с

благословения. Те отиват от сила в сила; всеки от тях се явява пред

Бога в Сион…” 15

А Исус допълни към цитираното от мен, като каза:

“Виждаш ли, че не е възможно да отидеш в Сион, ако не минеш

през долината на плача? Но колцина от вас ще се досетят, че това е

“Плачът на Еремия”? Защото всеки, в чието сърце са пътищата към

Дома Ми, непременно ще плаче със скръб Божия, поради голямото

беззаконие на църквите.

Виж отново какво казва пророк Еремия. Защото той споделя, че

Сионските пътници плачат, поради една съвсем точно определена

причина, а именно – защото никой не идва на определените

празници. Какви ли определени празници има в Църквата Ми, за да

говори пророкът Ми с такава сигурност за тях?”

Въпросът на Исус беше повече от дълбок. Не можех да мисля, че това

са Рождество или Великден, просто защото на тези дати не само всички

15 (Псалом 84:5-7)
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църкви, но целият свят празнува. Затова изпаднах в недоумение и погледнах

въпросително към моя Господ. А Той все така ме чакаше да Му отговоря.

Тогава в ума ми блеснаха едни много точни думи на Апостол Павел:

“Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на ония,

които по естество не са богове; а сега, когато познахте Бога, или

по-добре, като станахте познати от Бога, как се връщате надире

към слабите и сиромашки първоначални учения, на които наново

желаете да робувате? Вие пазите дните, месеците, времената и

годините. Боя се за вас, да не би напусто да съм се трудил помежду

ви…” 16

Зареден със силата на Апостолските думи казах на Исус:

“Господи, ако Павел говори, че спазването на дни, месеци, времена и

години са изява на първоначални и сиромашки учения, то как да разбирам

пророк Еремия, който казва, че Сионските пътници тъжат, понеже никой

не идва на определените празници?”

Тук Исус отново ме попита:

“Защо се опитваш да се ползваш от плътския си ум, след като

знаеш, че Словото Ми е Дух и плътта в нищо не може да Го ползва?

За светски празници ли ти говори Еремия или за нещо друго? Няма

ли в Словото Ми един определен празник, за който трябва да се

подготвите всички? Припомни си това в Книгата на Псалмите…”

Трябва да ти призная, братко, че се чувствах твърде недостоен,

защото Исус буквално трябваше да ме подбутва с жезъла Си, за да следвам

духовния поток на мисълта Му. Не беше трудно да открия, че в “Псалмите”

наистина се говореше за един съвсем определен празник. Ето как е разкрит

този празник:

“Засвирете с тръба на новолуние, на пълнолуние, в деня на

нашия празник. Защото това е закон за Израиля, наредба от

Якововия Бог...” 17

Едва прочел прекрасния стих на псалома, Исус отново ми каза:

16 (Галатяни 4:8-11)
17 (Псалом 81:3-4)
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“Сега помисли и Ми кажи за кой от двата празника тъжат

Сионските пътници? За празника на новолунието или за празника

на пълнолунието?”

Оттук нататък вече ми беше по-лесно, защото преди години Святият

Дух ме вдъхнови да напиша книгата “Откровения върху Книгата на

Живота”, а от тази книга знаех, че Луната и Слънцето са духовен преобраз

на Църквата и Христос. Луната е вярната свидетелка на Небето, която

свети с отразена слънчева светлина, а Христос обеща за вярващите в Името

Му, че:

“Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на

Отца си…” 18

Затова разсъдих над въпроса на Исус и Му казах:

“Господи, Сионските пътници не биха тъжели за празника на

новолунието, защото той духовно отговаряше на Твоето слизане на земята

като Човешки Син, когато Ти даде Новия Си Завет и създаде Църквата.

Тогава Луната беше нова и това отговаряше на новолунието. Тогава пророк

Йоан Кръстител засвири с тръбата на служението си, за да възвести този

празник. Мисля, че Сионските пътници тъжат за празника на пълнолунието,

защото малцина са готовите да участват и да възлязат на този определен

празник. Защото пълнолунието в пълна степен олицетворява изпълването

на числото на езичниците, които ще повярват в Теб, а следователно - това

е мигът на грабването на Църквата. Мисля, че тъгата на Сионските пътници

е именно тази...”

Господ ме погледна и каза:

“Именно такава е тъгата на Сионските пътници. Защото днес е

времето, когато всеки от вас трябва да репетира участието си в този

празник. Всеки от вас трябва все по-често и по-често да влиза в

пролома и да търси Ветил.

А вместо това какво се получава?

Получава се това, че неутвърдените християни влизат в

лъскави зали за конференции, където някой ги напомпва с въздух

под налягане, като ги залъгва, че са готови за всичко, когато не са

18 (Матея 13:43)
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готови за нищо. Впрочем - виж отново словото на Еремия. Той

казва, че “всичките порти са пусти”, а “девиците са наскърбени”.

Ти знаеш ли, че на една конференция залата може да е препълнена

с народ и въпреки това портите да са пусти? Защото когато са

влезли всички, а не е влязъл Господ, то напусто е влизането им.

Защото при всичкия тщеславен шум празнотата на сърцето няма да

бъде запълнена и девиците ще си останат наскърбени. Те само

измамно ще се радват, че непременно ще дойде времето на другата

конференция и ще започнат да измерват благоугодността си с

ходене по конференции.

Знаеш ли на какво прилича това? Виждал ли си някой да

форсира двигателя на автомобила си, като постоянно дава газ, но

не потегля? Такъв иска да впечатли всички, че има автомобил, но

когато не може да управлява автомобила, когато го е страх да

включи лоста на скоростите и да тръгне, то тогава суетна е цялата

му шумотевица. Такава е шумотевицата на вдовицата. Тя иска да

впечатли всички каква хубава невяста има Младоженецът, но за

съжаление никой от тях не вижда черния й воал.

Става ли ти тогава ясно, че тази вдовица непременно ще

пропусне Мига на Грабването?

За нея звукът от тръбите на Божиите пророци е нещо противно

и достойно за отхвърляне. Тя не може да бъде и като Сионските

пътници, понеже те преминават през долината на плача, според

както го прочете в псалома. А за една такава весела вдовица

долината на плача е невъзможно и непоносимо изпитание. Ето

защо проклятието на Бога тепърва ще се открие над нея. Продължи

да четеш “Плачът на Еремия” за да разбереш това…”

Не чаках повече подкана от Исус и продължих да чета следващите

стихове от “Плачът на Еремия”.
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5. ИЗГУБЕНОТО ВЕЛИКОЛЕПИЕ НА ЦЪРКВАТА

Ето какви стихове се откриха пред очите ми:

“Противниците му взеха връх; неприятелите му благоденстват;

защото Господ го наскърби поради многото му беззакония;

младенците му отидоха в плен пред противника. И изгуби се от

сионовата дъщеря всичкото й великолепие; първенците й станаха

като елени, които не намират пасбище, и стават безсилни пред

гонещия ги…”

Знаеш ли, братко мой, колко различен е човешкият поглед от Божия?

Толкова различен, колкото са различни погледът от земята към Небето

и от Небето към земята. Защото наистина последните тенденции в много

църкви показват, че пророк Еремия безпогрешно е дал диагнозата на

духовната разруха и унищожение на отстъпващата от Бога църква.Виж

само категоричното слово на пророка. Той говори, че противниците на

духовния Ерусалим “взеха връх” и “неприятелите му благоденстват”.

Какво значи да вземеш връх?

Това значи да започнеш да владееш над човеците във всичко, което

пожелаеш. Така светският дух започна да владее над всичко в църквите.

Той се разположи като духовен великан като поиска преклонение и

съобразяване с него от всички християни. Тогава онези, които имаха

типично кучешки нюх, усетиха къде е съблазнителния кокал и побързаха

да го заръфат с такъв апетит, щото дори да предизвикат отвращение в по-

слабите във вярата. Светският дух събра всички, които го обичат и им

предложи сделка.

Каква беше тази сделка?

Нито повече, нито по-малко - изместване на прицела на вярата.

Богопротивният дух извади куфарчето с многото си долари и всякакви

други поощрения, а после каза на зяпналите пастири и проповедници:

“Стига вече с вярата ви в горното. Насочете вярата си към моето

куфарче. Отец така е утвърдил закона на вярата, че всяка вяра ражда.

Тогава вярвайте в парите ми. Започнете да ги размахвате от амвоните си и

накарайте всичките си овце да повярват, че съм привлекателен и мога да
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ги залея с пари и благоденствие. В крайна сметка за Евангелието трябват

много пари, нали…”

Може би ще си помислиш, братко мой, че твърде смело смея да твърдя

за тази сделка. Но тя наистина съществува и вече се е случила. Тази е

причината Еремия да казва за Божия осквернен Храм, че “младенците му

отидоха в плен пред противника”. И как няма да отидат, след като

започнаха да вярват, че е възможно да служат на двама господари? Как

няма да отидат, след като просто взеха малко грим от тщеславните доктрини

на просперитета и маскираха Мамон да изглежда като Исус?

Целта оправдава средствата. А средствата наистина потекоха като

река към портфейлите и банковите сметки на служители, станали наемници.

И бедната душа, ходеща на църква, започна да забелязва как с всеки

изминал ден костюмът на пастира й ставаше все по-лъскав и ризите му -

все по-колосани и бели. Старият раздрънкан “Трабант” моментално се

превърна в лъскав “Мерцедес”, а квартирата под наем по някакъв чуден

начин се преобрази на богат дом, обзаведен по западен каталог. И когато

бедните и изтормозени старици с малки пенсии гледаха на чудесата,

станали с пастирите им, те сложиха ръка на устата си и казаха:

“Ама че великолепие! Ама че чудо! Господ наистина бил велик…”

О, мили и наскърбени жени! О, слаба човешка вяро! Това великолепие,

което сте видели, го е видял и пророк Еремия. Само че той не говори за

идещото великолепие, но за изчезналото великолепие. Виж пак думите на

пророка:

“И изгуби се от сионовата дъщеря всичкото й великолепие…”

“Ама как така изгубено?” - ще се възмути някой омаян поклонник на

просперитета и ще добави:

“Тези палати, които си построиха пастирите ни, тези луксозни коли,

които си накупиха, тези офиси които си отвориха - на това мизерия ли му

казваш? Не е ли велик Бог, Който ги е благословил…”

Сигурно е много велик! Само че не знам за кой бог говориш! Моят Бог

и Господ Исус има друго мнение по въпроса. Защото за това великолепие

на богатите пастири Той каза:
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“Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те

повърна из устата Си. Понеже казваш: Богат съм, забогатях и

нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен

сиромах сляп и гол…” 19

Човек наистина трябва твърде много да обича Господ, за да чуе гласа

Му и да разбере мислите Му. Защото когато с поклони към Мамон мнозина

са се обогатили, те са загубили другото, което са имали. Понеже Исус ми

каза и това:

“Запомни, че дяволът никога не дава нищо, преди да е взел

нещо. За да получиш от дявола, трябва първо да му дадеш. Спомни

си, че той Ми предлагаше богатствата на целия свят. Но преди това

поиска от Мен да му дам нещо от Себе Си. Той поиска поклона на

вярата Ми! Той поиска сърцето Ми! Как тогава някои мислят, че ще

получат всичките световни блага, без да са коленичили пред княза

на този свят? Или са забравили думите му, когато Ми казваше:

“На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства,

(защото на мене е предадена, и аз я давам комуто ща), и тъй, ако

ми се поклониш, всичко ще бъде Твое…” 20

Сега разбираш ли, че в действителност се изгуби Небесното

великолепие на Сионовата дъщеря, защото тя придоби земното

великолепие и сърцето й отиде след великолепието й? Как искаш

тогава да водя тези пастири-наемници, след като те са забравили

да слушат гласа Ми? Затова сега ги попитай:

Защо не облякоха в скъпи дрехи овцете от паството си, но

облякоха собствените си охранени тела? Защо не направиха богати

къщите на овцете си, но направиха богати собствените си къщи?

Защо не купиха автомобили на бедните, но купиха на себе си?

Защо престанаха да бъдат слуги на мнозината, но мнозината им

станаха слуги? Знаеш ли защо?

Защото, според както ти го казва Еремия, такива станаха като

елени, които не намират пасбище, и вече са безсилни пред гонещия

19 (Откровение 3:16-17)
20 (Лука 4:6-7)
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ги. Те не могат да бъдат като еленът от превъзходния псалом…

Защото, спомни си какво гласеше това Небесно поучение…”

Отворих библията си и прочетох думите на псалома:

“Както еленът пъхти за водните потоци, така душата ми

въздиша за Тебе, Боже. Жадна е душата ми за Бога, за живия Бог;

кога ще дойда и ще се явя пред Бога? Моите сълзи ми станаха

храна денем и нощем, като непрестанно ми думат: Где е твоят Бог?

Изливам душата си дълбоко в мене, като си напомням това, как

отивах с множеството и завеждах шествието в Божия дом с глас на

радост и на хваление…” 21

А Исус с гневен глас допълни:

“Къде са днес тези елени? Къде са днес тези жадни за Мене

служители? Къде са тези, на които сълзите ще им бъдат за храна,

както бяха за пророка Ми Еремия? Къде са тези, които ще заведат

шествието в Божия дом, а не в грънчаревата нива?

Защото както еленът пъхти за водните потоци, така мнозина

днес пъхтят за поредния дискос с дарения и десятъци. И тези пари

им стават храна денем и нощем. Не престават да изчисляват и не

престават да дразнят Лицето на Отца Ми. Такива елени нямат

бъдеще и видение. Те ще търсят пасище, но няма да намерят,

защото неприятелят е преградил всичките им пътеки към Мене.

Защото когато в смирение и покаяние трябва все повече да се

обличате в Небесните дрехи, в наистина великолепните дрехи на

Царството, някои търсят модни агенции да си шият дрехи по

поръчка. Затова Аз непременно ще докарам това на главите им. А

на всичките Си верни чеда ще дам скръб по Бога, която докарва до

спасително покаяние. Затова продължи да четеш Еремия и виж как

някои ще се опитат да излязат от черното було на вдовицата…”

21 (Псалом 42:1-4)
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6. СКРЪБТА ПО ДРЕВНИТЕ И ЖЕЛАТЕЛНИ НЕЩА

Братко мой, скъпи ми приятелю!

Приготви се тук да прочетеш за нещата, които непременно ще намерят

отзвук в сърцето ти. Защото всички ние, преди да повярваме в Господ

Исус, сме живели в света и там сме търпели всички последствия на живота

в грях и тъмнина. Но ето, че е дошъл миг, когато прободената ръка на

Спасителя ни е намерила по бърдата, като заблудени овце, за да ни

прибере в Небесната кошара. Тогава, в същата тази кошара, вкусвайки

благостите на Небесния Сион, сме падали на колене, за да благодарим на

Отец за Благодатта и Силата, които ни е дал, чрез изобилно излятия върху

нас Свят Дух. Било месеци или години, ние сме стояли в Църквата, сигурни,

че тя е спасителния остров от морето на света, от вълните на човешката

злоба и мърсотия. И в един момент се е случило нещо, което преди не сме

забелязвали. В един момент сме отворили библиите си и сме започнали да

четем “Деянията на Апостолите”, където сърцата ни отново и отново са се

докосвали до онова минало, когато Любовта Божия в действителност е

била съвършената връзка между вярващите. Но ето, че тази Божия Любов

сякаш е химера, сякаш е неосъществима мечта, сякаш е постоянно бягаща

пред нас сянка, която не е възможно да стигнем. Ето такова е състоянието

на човешката душа, уловена от хомота на тщеславните църкви. Тя стои

там, някъде в залата, имаща собствения си стол, и на всяко събрание

започва да слуша за пари, за строежи, за просперитет. Тя няма сила да

попита човека в лъскавия костюм защо е останала с бедните си дрехи,

когато той се е обогатил неимоверно. Тя няма сила да попита защо, когато

на всяко събрание пуска в дискоса дарението си, никой не иска нея да я

дари, така, както би постъпил Господ. Тя усеща как двата метра разстояние

от важно минаващата религиозна клечка, са милиони километри разделение,

просто защото клечката не я забелязва. Тогава тази душа плачейки започва

да се пита:

“Защо моят пастир не ме забелязва? Защо той не погледне на моите

нужди? Защо идва с куфарчето си, като платен наемник, за да изнесе

триточковата си проповед, а после бързо, бързо се изнася, обиколен от
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личната си свита и няма в очите му поглед към мен? Защо на празнични

служби с него отиват на банкет само малка група от хора, а аз и

останалите като мен просто се прибираме в домовете си, без да бъдем

забелязани и почетени? Защо, за да говоря с него, е нужно да си взимам

номерче и да чакам приемния му ден, който може да е дори след месец,

поради много други с номерчета за аудиенции…”

Всъщност, братко мой, ето такава е духовната илюстрация на онова

хладно блато, в което затъват нозете на малките души, на онези, на които

не е дадено да “светят” от амвоните, на онези болтчета и гайки, с които се

задвижва добре смазаната тщеславна машина. Пророк Еремия е видял с

точност на хирург същата тази духовна ситуация на смазаните от човешкото

безразличие и първенствуване Господни овце. Ето какво казва той:

“В дните на скръбта си и на скитанията си Ерусалим си спомни

всичките желателни неща, които имаше от древни времена. Сега,

когато са паднали людете му от ръката на противника, и никой не му

помага; противниците го видяха, засмяха се поради опустошението

му...”

Имаше ли, братко, в Ранната Църква, желателни неща за вярата ти?

Имаше ли в нея онова общение и онази любов, на които свидетелстваха и

стиховете:

“А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа; и ни

един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им

беше общо. И апостолите с голяма сила свидетелстваха за

възкресението на Господа Исуса; и голяма благодат почиваше над

всички тях. Па и никой от тях не беше в лишение; защото всички,

които бяха стопани на ниви или на къщи, продаваха ги и донасяха

цената на продаденото, и слагаха я при нозете на апостолите; и

раздаваше се на всекиго, според колкото имаше нужда…” 22

Сигурно биха ти казали, че това вече са старомодни разбирания и

биха те накарали да сееш и да чакаш Господ да ти върне в живота. Но това

е измама, долна лъжа, родена от човешкото користолюбие. Това е квасът

на съвременните фарисеи. Защото Господ би ти върнал, ако Духът Му намери

22 (Деяния 4:32-35)
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отворени пастирски сърца, каквито намираше някога. Защото истинският

пастир живота си дава за овцете, а днешните професионалисти са минали

на приемни часове, в които можеш да получиш думи, думи, думи… но

никаква любов. Ето затова днес Ерусалим си спомня за всички желателни

неща, които имаше от древността. Защото когато бедният се прибере в

дома си, за да вечеря с хляб и сол, свитата на тщеславния пастир ще

избере най-лъскавият ресторант, за да се поклони на бога на плътския

стомах. И ето тук, в това отношение, в моето сърце вече имаше жестока

болка. Болка, родена от невъзможността да видя изпълнението на

библейските принципи в онази желателна Божия Благодат, която беше

изпъдена от човешката алчност и егоизъм. Затова паднах на молитва пред

Исус и със сълзи на очите си Го питах:

“Господи, такава ли е съдбата на последните Ти живи овце? Да се

скитат захвърлени и унижени, незабелязани от пастирите си? Такава ли е

съдбата на чедата на Царството - да гледат на постоянно растящата

разделяща ги линия от богатите? Та нали богатите забогатяха от тяхното

даване?”

Тогава Исус ми отговори:

“Знаеш ли в какво се състои изпитанието на вярата?

Именно в това - да знаеш във всеки миг на своя живот кой е

твоят пастир!

Когато пастирът съм Аз, тогава вярата ти в Мен пробива всяко

обстоятелство и преодолява всяка преграда. Тогава твоят Господ е

силен да изпълни Словото Си, където за верните Си овце е казал:

“Господ е пастир мой; няма да остана в нужда. На зелени

пасбища ме успокоява; при тихи води ме завежда. Освежава

душата ми; води ме през прави пътеки заради името Си…” 23

Ако си останал в нужда, ако не си успокоен, ако душата ти не е

освежена, но омърсена и поругана, то в никакъв случай Аз не съм

твоят Пастир. Тогава човек е станал твоят пастир, за да те води по

човешките си пътища с човешките си доктрини. Тогава ти си Ме

похулил в сърцето си, защото си предпочел ръката на човеци,

23 (Псалом 23:1-3)
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вместо ръката Господна. Тогава непременно трябва да си спомниш

древните и желателни неща, защото само с този спомен ще имаш

силата да излезеш от тресавището, в което си затънал. А връщането

към спомена на Ранната Ми и чиста Църква става с един въпрос:

Кой е моят Пастир? Ако нямаш сила да зададеш този въпрос, то

значи Моята вяра не живее в сърцето ти…”

Кой е твоят Пастир, братко мой?

Имаш ли силата да зададеш този въпрос?

Ако нямаш тази сила, то просто остави и не чети тази книга, понеже

Пастирят в нея е само Един и Той не иска разрешение от дирекцията по

вероизповеданията, за да изявява Себе Си. Кой е твоят Пастир, братко

мой? Защото моят Пастир никога не би взел нещо за Себе Си, преди да е

видял, че го притежавам аз, Неговата овца. Защото добрият Пастир Живота

Си дава за овцете, а злият пастир използва живота на овцете за да обогати

себе си. Нека тук ти дойдат наум сериозните думи на Апостола към всички

пастири:

“Пазете Божието стадо, което е между вас, надзиравайте го, не

с принуждение, а драговолно, като за Бога; нито за гнусна печалба,

но с усърдие; нито като че господарувате над паството, което ви се

поверява, а като показвате пример на стадото...” 24

Какъв е този пример на стадото, когато ти живееш в луксозен дом, а

овцете ти в беднотия? Какъв е този пример на стадото, когато ти работиш

за гнусна печалба и заплатата ти надминава два пъти и половина средната

заплата в съсухрената ни държавица, а овцете ти се редят на опашки за

социални помощи? Какъв е този пример, когато овцете ти се иждивяват, за

да поддържат лукса ти да натискаш бутоните на лъскав мобилен телефон и

да сменяш костюми всяка седмица? Какъв е този пример, когато овцете ти

се иждивяват, за да платят нощувките на поредния ти гост от Америка в

най-изискания хотел, когато би трябвало този гост да изпълни Словото

Божие?

24 (I Петрово 5:2-3)
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А това Слово не каза на служителите Си да търсят хотели с пет звезди,

а да намерят най-достойния в града и да остават гости в дома му, докато

си излязат…

Какъв е този пример на стадото, когато с цялата си мерзост и

беззаконие църковните новобогаташи презряха примера на Апостол Павел

и предпочетоха холивудския блясък и разкош? Небето ли вдъхнови този

пример или светът? Обичаш ли Апостол Павел? Вдъхновен ли си от живота

му? Можеш ли да намериш друг в Новия Завет, на когото Бог да е дал

правото да каже:

“Затова ви се моля, бъдете подражатели на мене…” 25

И ако наистина не можеш да намериш друг, то потърси пастир, който

би живял живота на Апостол Павел, за да си сигурен, че Исус държи

ръката ти, а не човешката алчност и сребролюбие. Защото именно по тази

причина сърцата отпадат от вярата и човеците се съблазняват в Бога.

Защото не са разбрали, че смисъла на вярата е да вървиш след Исус, а не

след онзи, който проповядва Исус, но не живее Исус. Защото този Апостол

Павел със сълзи в очите си каза някога на презвитерите в Ефес:

“Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Святият Дух

ви е поставил епископи, да пасете Църквата на Бога, която Той

придоби със Собствената Си кръв. Аз зная, че подир моето

заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да

жалят стадото; и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще

говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си. Затова

бдете и помнете, че за три години денем и нощем, не престанах да

поучавам със сълзи всеки един от вас...” 26

Кой ли пастир днес би искал да бъде поучаван от Апостол Павел? Кой

ли би поискал животът му да се огледа в думите на прекрасния Божий

слуга, който продължава, като казва:

“Никому среброто, или златото, или облеклото не съм

пожелал…” 27

25 (I Коринтяни 4:16)
26 (Деяния 20:28-31)
27 (Деяния 20:33)
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Та нали днешните пастири не започват службата си, докато не напълнят

предварително дискосите с дарения? Те не си отварят устата за проповед,

докато не напълнят джобовете си с користи. Затова в огромния си процент

проповедите им са свързани само с пари. Как тогава живееше Павел? Или

може би не е казал истината? Или е бил краен фанатик?!!

Не, братко мой! Павел живееше Истината и затова каза и това:

“Вие сами знаете, че тия мои ръце послужиха за моите нужди и

за нуждите на ония, които бяха с мене. Във всичко това ви показах,

че така трудещи се трябва да помагате на немощните и да помните

думите на Господа Исуса, как Той е казал: По-блажено е да дава

човек, отколкото да приема…” 28

Представяш ли си църква, в която не овцете дават на пастира, но

пастирът дава на овцете? Представяш ли си църква, в която пастирът да

гладува с гладните, да плаче с плачещите, да се иждивява с иждивяващите

се и да не иска за себе си нищо, докато не задоволи овцете си във всичко?

Ако не можеш да си представиш такава църква, то просто приличаш на

човек, който вдига поглед към Небето, за да види Слънцето Христос, а

вместо Него вижда един гъст, черен облак. Облакът, който е причина

пастирите да станат наемници, а овцете да бъдат слабоумни и хилави,

радващи се на благополучието и благоденствието на лидера си, когато

самите те обират последните си трохи от долапа...

Такива овце заслужават пастирите си! И всяка овца, която не поиска

да си спомни за древните и желателни неща на Ранната Христова Църква,

самоволно и доброволно е избрала да я води вавилонски служител към

проклятието и осъждението. Затова нека сега да продължа със следващите

много показателни думи на пророк Еремия.

28 (Деяния 20:34-35)
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7. ЕЗИЧНИЦИТЕ В СВЕТИЛИЩЕТО ИЛИ ЗА ПОТЪВАЩИЯ

КОРАБ

Можеш ли да си представиш, че отиваш на сватба?

Със сигурност такава представа не е никак трудна, защото всички ние

сме били свидетели поне веднъж на сватба в живота си. Било нашата

собствена сватба, било сватбата на наши приятели или роднини. И сега си

представи как майката извършва последните приготовления на дъщеря си,

преди тя да застане пред венчилото. Дъщерята се оглежда с вълнение пред

огледалото и се пита дали тази прекрасна бяла рокля й отива, дали

наистина ще бъде харесана от годеника си. Това е много чисто вълнение.

Вълнение, излизащо от сърцето. Вълнение, което е вътрешно, ако и

външно роклята да допълва красотата и чистотата. Изведнъж, там, пред

огледалото, се появява човек с нечисти дрехи, излязъл от някое блатно

тресавище. И докато булката се опомни, я хваща с мръсните си ръце и се

допира до белоснежната й рокля. Тогава всички мръсни петна, тинята и

жабурнякът се полепват по чистата булчинска рокля, за ужас на невястата,

на майка й, на младоженеца и на цялата сватба.

Бъди сигурен, братко мой, че сватбата се е осуетила. Защото няма

булка, която да поиска да отиде под венчило с осквернена рокля. Този

етюд, който разигравам пред теб, със сигурност рядко би се случил в

естествения живот, макар, че е възможно да се случи. Но именно такава е

духовната ситуация и картина с тщеславната църква. За разлика от всяка

друга булка, която би избухнала в плачове и ридания поради омерзението,

дошло върху нея, тщеславната църква със завидно самочувствие развява

осквернената си дреха и не престава да се хвали, че отива на сватба.

Трагедията на нейното самочувствие се крие в това, че когато е дошъл

светският дух и е омърсил булчинската й рокля, тя го е припознала за

Господ Исус Христос и е решила, че новите подробности към дрехата й са

украшения от Небесния Сион. Тази неразумна девица е започнала да гледа

на себе си през очилата, създадени в редица реномирани теологически

институти. А през тези очила всяко светско нещо придобива ореол на



42

духовност и всеки дух на Сатана заприличва на бяло ангелче с нежни

крилца. Нека тогава те пренеса към “Плачът на Еремия”, защото в сълзите

на този пророк се намира силата, която поразява всеки измамлив поглед,

всяко тщеславно самодоволство, всяка гордост и високоумие. Ето какво

четем, като записано от пророка:

“Тежко съгреши ерусалимската дъщеря, затова се отмахна като

нечисто нещо; всички, които я бяха почитали, презряха я, защото

видяха голотата й; а тя въздиша и обръща гърба си. Нечистотата й

беше в полите й; не бе помислила за сетнината си! Затова чудно се

е смирила; няма кой да я утешава; виж Господи скръбта ми, вика

тя, защото неприятелят се възвеличи. Противникът е прострял

ръката си върху всичките й желателни неща; защото тя видя, че в

светилището й влязоха езичниците, за които си заповядал да не

влизат в Твоето събрание…”

Разбираш ли, братко мой, че тежко съгрешаване не може да стане

току-така? Тежкото съгрешаване е онова презиране на Евангелието, при

което Божията Благодат е счетена за празно нещо, а сатанинската измама

е окупирала амвоните като е започнала да закоравява сърцата. Погледни

само как точно казва пророкът:

“Нечистотата й беше в полите й…”

Не иде ли това да ти покаже, че става дума за духовно блудство, за

отдаване, при което всеки светски дух е готов да излее семето си върху

светлия и чист висон на благовестието?

Най-после - виж категоричното заявление:

“В светилището й влязоха езичниците…”

Този свят е свят на езичници, нали? Където и да отидат нозете ти в

този свят, ти навсякъде ще видиш езичниците. Те са в политиката и

управлението, те са в бизнеса, те са в търговията, те са в шоуто, те са по

всичките лостове на света и чрез тях Сатана управлява този свят. Но ако

дяволът управлява този свят, Исус слезе от Небето, за да управлява

Своята Църква. И Църквата на Исус не е от този свят, ако и да се намира в

този свят.

Какво тогава ще се случи, ако светът влезе в Църквата?
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Няма ли тогава нещата на света да станат неща на Църквата?

Разбира се, че ще станат, но далеч да бъде тогава от Праведният и

Свят Господ да управлява общество, в което нещата са петдесет на петдесет.

Петдесет процента на Исус и петдесет процента на лукавия! Такава ли

църква искаш, братко мой? Та тя е абсурдна, невъзможна за постигане!

Защото, колкото до дяволът, той би се съгласил на такъв пазарлък, но Бог

е твърде Свят, за да Го принизиш на някакъв измислен кантар.

А сега помисли много сериозно върху следният духовен паралел:

В света има политика. И в Църквата има политика.

В света има бизнес. И в Църквата има бизнес.

В света има търговия. И в Църквата има търговия.

В света има университети. И в Църквата има университети.

В света има заплати. И в Църквата има заплати.

В света има дипломи. И в Църквата има дипломи.

В света има конференции. И в Църквата има конференции.

В света има шоу. И в Църквата има шоу.

Светът е обигран младоженец с костюм от политика, бизнес, търговия,

университети, заплати, дипломи, конференции и шоу. И Църквата е булка

с рокля от политика, бизнес, търговия, университети, заплати, дипломи,

конференции и шоу.

Как мислиш?

Не си ли подхождат твърде много един за друг светът и Църквата? Не

са ли лика-прилика? Не са ли младоженец и булка, създадени един за

друг? И ако езичниците влязоха в светилището, то Светая Светих не стана

ли типична сергия, където да продадеш душата си на дявола?

Аз твърде много ревнувам за Божието и искам да знаеш, че думата

“църква” за мен стана куха черупка, изпразнена от духовно съдържание.

Понеже, когато човек чуе за “църква”, той си представя локално общество

от поклонници на Бога. Той си представя един кораб, плуващ над морето

на света, който спасява удавниците. Това хубава представа ли е за теб?

Защото аз я смятах за хубава, докато Исус ми даде видение, което разруши

хубостта на тази представа. Ето какво показа Господ пред очите ми:
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Видях огромно развълнувано море. То шумеше и бучеше твърде силно.

Небосводът над морето беше покрит от черни облаци, а вятърът беше

толкова противен, щото имах чувството, че въздушните струи ще разкъсат

порите на собственото ми лице. На централно място в тази развълнувана

стихия имаше огромен кораб. Той беше пълен с пътници. Капитанът на

мостика с мъка удържаше руля, а моряците около него държаха със сетни

усилия въжетата на мачтите. Тогава отстрани до мен застана Исус и ми

каза:

“Напомня ли ти за нещо тази гледка? Свързваш ли я ти с нещо,

дълбоко в сърцето си?”

Когато Исус ти говори с образи и видения, тогава всеки Негов въпрос

е ключ към Евангелието, врата към евангелски събития, които Господ лично

е преживял. Затова Му отговорих:

“Господи, това видение твърде много напомня за онази страшна буря,

която се вдигна в езерото, и се мъчеше да потопи ладията, в която Ти беше

заспал…”

Тогава Исус ме хвана и двамата с Него се приближихме отвесно над

самия кораб. След това Спасителят посочи с ръката си към едно открито

място на кораба и ме попита:

“Виждаш ли това, което ти посочвам?”

Погледнах натам, накъдето сочеше показалецът на Исус и видях как

там отново беше Той, само, че заспал. Вълните, които се блъскаха в

кораба, разплискваха водата си и струите й падаха върху главата на

спящия Исус. Само че Той не помръдваше. Тогава Му казах:

“Господи, забелязвам, че Ти Си в този кораб и спиш. Водите на морето

заливат главата Ти, но това никак не Те събужда. Защо е така?”

Тогава Исус каза:

“Защото никой на този кораб не се вълнува от Мен. От капитана

до последния пътник - всички са решили, че имат собствени сили

да удържат управлението. Тези тука имат твърде малко от вярата

на Петър и Андрей, на Яков и Йоан, макар, че някога Аз ги нарекох

“маловерци”. Тези тук дори не са маловерци, защото вече са
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станали друговерци. Как мислиш? Имам ли Аз основание да ги

смятам за друговерци?”

Погледнах отново към кораба и спящия Исус. Видях, че никой не Му

обръщаше внимание. Напротив - в самата суматоха на палубата ставаше

така, че твърде често Го газеха и тъпчеха с краката си, а Той все така

спеше. Някои се спъваха в Него, а после ритваха със злоба главата Му,

защото ги е спънал. Тогава забелязах как Тялото Му беше наранено и по

главата Му личаха следи от ритници и стъпки от мръсни и кални грайфери

на обуща. Обърнах се към моя Господ и Му казах:

“Господи, ако някой на този кораб би Те любил с цялото си сърце, той

не би оставил да тъпчат главата Ти. Той не би Те оставил и да спиш, но би

извикал с цялата болка и ревност на сърцето си:

“Господи, спаси, загиваме!”

Но те не само, че не Те събуждат, но напротив – държат се така, все

едно, че не съществуваш и не наблюдаваш постъпките им. Те позволиха

главата Ти да бъде осквернена с морската вода, която е водата на този

свят. Те я ритаха със злоба, когато се спъваха в нея. Затова мисля, че този

кораб е просто обречен...”

А Исус добави:

“Точно така, момчето Ми! Никой от тези на кораба, от капитана

до последния пътник, нямат власт и сила над вятъра. Власт и сила

има Онзи, Когото са поругавали и оставили да спи, Когото са

подритвали и похулвали многократно. А съгласи се с твоя Господ,

че ако подритваш и хулиш някого, то едва ли после би отишъл към

този някой за помощ и съвет. Ти вече си го презрял в сърцето си.

Точно така, както Аз бях презрян на този кораб. Затова нещата с

този кораб ще следват естествения си завършек…”

Докато Исус ми говореше, аз забелязах, как тялото Му на кораба

просто изчезна. То се разсея така, както парата изчезва във въздуха. И на

мястото, където бе лежал Исус, се отвори пробойна, която просто се

разшири в дълга пукнатина и оттам започна да нахлува морска вода. А

Исус ме накара да се обърна и погледна към самото море. То беше станало

още по-страшно, а във вълните му започнах да виждам лица на удавени
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хора. Тези удавени хора не бяха като пътниците на кораба. Те бяха

мъртви, но въпреки това виждах, как премигваха с очите си и движеха

ръцете си. Това учуди и смая сърцето ми. Тогава попитах Исус:

“Господи, какви са тези, другите, които са извън кораба?”

А Исус отговори:

“Това, момчето Ми, са езичниците на този свят. Те са удавници,

но забележи, че всички стоят на повърхността и чакат някой да ги

спаси. Не такава е обаче съдбата на другите удавници в кораба.

Защото тези в кораба имат самочувствието на спасени. Затова те

ще потънат по-дълбоко от самите удавници на морето, защото грехът

им пред Бога е по-голям, отколкото на езичниците…”

Докато Исус ми говореше аз видях как корабът се разлюля. После се

килна на една страна и започна да потъва надолу. И понеже всички на

този кораб вярваха, че са спасени, никой от тях не поиска да напусне

кораба. Напротив - човеците в паника режеха въжетата на мачтите и се

привързваха с тях за дъските и корабните греди. Водата все така пълнеше

кораба, а по-здраво завързалите се пееха песен:

“Ние сме верни на нашия кораб!

Ние се водим от верен компас!

Няма в сърцата ни страх и умора!

Ние сме в Бога и Бог е във нас!”

Не зная дали Бог беше в тях, но със сигурност видях как устата на

пеещите се напълни с морска вода и те престанаха да пеят. После

потънаха, без никакъв шанс да се спасят, просто защото сами се бяха

вързали за кораба си. От онова, което видях, сърцето ми се сви в болка.

Не можех да разбера какъв беше този фанатизъм, който караше човеците

да се вържат още по-здраво за потъващия кораб. Исус видя сърцето ми и

добави:

“Измамата на дявола ражда този фанатизъм! Хората започнаха

да вярват в църквите си, а не в Онзи, Който се разпна за тях! А това

- да вярваш в църквата и да й останеш верен дори тогава, когато от

капитана до моряците - всеки е похулил Спасението и Благодатта -

това е сигурен белег, че в светилището е влязъл езическият дух и
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Сатана го е гримирал да изглежда като Бог. Затова повече надежда

има за безумните и за невярващите в света, понеже никой не е

протягал ръка да ги спаси, отколкото за тези, които, вече спасени,

обърнаха прицела на вярата си от Небето към морето и от Бога към

света. Само така ще разбереш защо морето беше толкова бурно. Не

друг, но вярата на тези в кораба извика вълните. Защото вълните

на този свят търсят да се поклонят на княза на този свят. И ако

князът на този свят е влязъл като бог в много църкви, то такива

църкви бързо заприличват на потъващи кораби в бурно море.

Сатана не може без вълните си. Той е князът на въздушната власт и

вълните му в пълна степен свидетелстват за него. И този княз се

настанява на всеки кораб, където вярващите са оставили Господ да

спи. Защото фактът, че Господ е заспал, означава, че е приспана

вярата ви, че не сте останали будни до свършека. Затова нека

всички, които четат тази книга, побързат да Ме събудят в сърцата

си и да разберат навреме дали са на правилния кораб, защото

времето е твърде, твърде кратко…”

След тези думи Исус ми посочи следващото духовно ударение в

падението и отстъплението на тщеславната църква. Затова нека и аз да

премина към него.



48

8. ПРИМКАТА В НОЗЕТЕ И ХОМОТЪТ ОКОЛО ВРАТА НА

ВДОВИЦАТА

Знаеш ли, братко мой, че едно зло никога не идва само? То е като

верига от падения и всяко следващо падение е по-жестоко от предишното.

Изобщо - когато някой напусне Пътя, Истината и Живота, то със сигурност

ще попадне на безпътицата, лъжата и смъртта. Бог контролира всяка

секунда на тази земя и Той не може да бъде изненадан. Той не може да

бъде смутен. Той е задвижил така законите на съдбите Си, щото всеки да

попадне на мястото, което търси и да получи нещата, които иска. Вярата в

Господ Исус Христос е най-отговорната стъпка в живота на всеки човек. Тя

е избор, след който друг избор няма. Или тръгваш по пътя на Господ,

отрекъл се от себе си и приел да пострадаш за Името Му, или се връщаш

назад. Точно в това “връщане назад” ударът от противника е толкова

жесток и коварен, щото по степента на духовното разрушение животът на

езичниците е градина, сравнена с опустошенията, които извършва дяволът

в тщеславните църкви. То е като да си представиш, че си вързан с въже и

от едната страна го дърпа Господ, а от другата страна го дърпа дяволът.

Дърпането е с всички сили. Бог и дявол искат сърцето ти с голяма ревност.

И когато ти се покоряваш на Бог, то усещаш как сърцето ти влиза толкова

надълбоко в Божието присъствие, щото за лукавия не е останал никакъв

шанс. Но я си представи другата перспектива. Представи си как всеки ден

прибавяш нови и нови компромиси към вярата си в Исус. Тези компромиси

намаляват възможността на Бог да те държи във Волята Си. То е като да

видиш как се къса едно въже. Първо се скъсва едно снопче и изхвърча

настрана, после второ, трето, четвърто. А накрая, когато е останало само

едно снопче, идва момент да се скъса и то. А тогава залитането ти към

територията на дявола е с такава сила и категоричност, щото не е чудно

как пророк Еремия продължава своя пророчески поглед към духовната

трагедия на мнозинството. Нека сега ти покажа картината на това, за което

ти говоря. Виж какви стихове ни разкрива пророка за отстъпилата църква:
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“Всичките й люде въздишат и искат хляб; дадоха желателните

си неща за храна, за да се възобнови животът им; виж, Господи, и

погледни, защото станах унижена. Немарите ли всички вие, които

заминавате по пътя? Погледнете и вижте, има ли страдание, като

страданието, което падна на мене. Която Господ оскърби в деня на

пламенния Си гняв. От свише Той прати огън в костите ми, който ги

облада; простря примка за нозете ми, върна ме назад; направи ме

пуста и слаба цял ден. Нечестията ми бидоха стегнати върху мене

като хомот от ръката Му; те се сплетоха, стигнаха до врата ми; Той

направи да намалее силата ми; Господ ме предаде в ръцете на

ония, срещу които не мога да стоя…”

Искам да знаеш, че първият сигнал за сърцето ти, който ще ти покаже,

че си се привързал към вдовицата, е гладът. Онзи глад, който панически те

кара да търсиш нещо за ядене и сърцето ти повече да не се насища нито от

лъскавите проповеди на амвона, нито от шумните конференции, нито от

подредените като аптекарски шишета теологически доктрини. “Всичките

й люде въздишат и искат хляб…” - пише пророкът. Фактът, че въздишат

и искат хляб е достатъчно доказателство, че сърцата им вече са захранени

със суетно слово, лишено от Духа и нямащо Сила и Благодат.

Нека ти обясня това малко по-обстойно. Словото Божие ти показва, че

като повярвал в Господ Исус Христос ти си част от Неговото Тяло. Това е

привилегия. Това е най-прекрасната и чудна привилегия на твоя живот -

да принадлежиш в дух, душа и тяло на Господа и Той да се грижи за теб.

Точно това казва и Апостол Павел в посланието си:

“Защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и

се грижи за него, както и Христос за църквата; понеже сме части на

Неговото Тяло [от Неговата плът и от Неговите кости]…” 29

Кажи “Амин” на това истинско послание! Защото далеч да бъде Господ

да не се грижи за Тялото Си и да не го храни и поддържа. Но когато в една

църква нещата са стигнали дотам людете да въздишат и искат хляб, то

значи, че някой ги е лишил от Насъщния Хляб, от Хлябът, Който слиза от

Небето, за да даде Живот и Светлина на всеки.

29 (Ефесяни 5:29-30)
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Какво става тогава?

Става това, че Господ е Верен да издирва чрез Словото Си твоето

сърце и да види как то стои в Евангелието. А сега обърни много голямо

внимание на фактът, че ти си не само част от Неговата Плът и Тяло, но и от

Неговите кости. Това казва Апостолът - “От Неговата плът и от Неговите

кости”. Защо те карам да обърнеш внимание на костите?

Именно защото всички днес се хвалят, че са Негово Тяло, но никой не

иска да бъде от Неговите кости. Точно затова е Божият Гняв в “Плачът на

Еремия”. Защото пророкът изрично казва за това:

“От свише Той прати огън в костите ми, който ги облада…”

Когато нещо не е угодно в очите на Бога, то тогава Всевишният го

обръща за собствената му погибел. Така и костите на тщеславната църква

не са му угодни и затова Той изпраща от свише огън в тях, който да ги

обладае. Аз нямаше да разбера пълнотата на тази дълбока Истина, ако

Исус не беше до сърцето ми и не бдеше върху мислите ми. Ето какво ми

каза Той:

“Стефане, ти част ли си от Моето Тяло?”

“Да, Господи Исусе! Това говори Словото Ти за повярвалия в Теб! Аз

вярвам в Твоето идване на земята като Човешки Син. Вярвам в делата,

които извърши, и в думите, които изговори. Вярвам, че беше разпънат за

греховете ми и че Твоята Кръв ми дава опрощение и Благодат. Вярвам, че

възкръсна от мъртвите и се възнесе при Бог Отец, като седна отдясно на

Силата. Всичко това ми дава основание да вярвам, че съм в Твоята плът и

част от Твоето Тяло...”

“А едно Тяло само от плът ли се състои? Не са ли нужни и

кости, които да го държат изправено? Нека пак те попитам:

Ти част ли си от Моите кости?

Защото, когато си в Моето Тяло, то тогава Словото Ми живее в

сърцето ти. Но когато си и в Моите кости тогава Словото Ми

пребъдва в сърцето ти, защото костите го правят да стои и устоява.

Защото не е важно само да бъдеш в Мен, но да пребъдваш в Мене.

А пребъдването на Тялото става с костите…”



51

Замислих се върху думите на Исус и те ми се сториха много дълбоки.

Толкова дълбоки, щото имах чувството, че никога не съм познавал моя Бог.

Тогава Му казах:

“Господи, ако трябва да кажа какво са Твоите кости, аз ще се нуждая

от достъп до най-вътрешното на Твоето светилище. Точно както казваше

Давид в псалмите, като заявяваше:

“Послушай гласа на молбите ми, когато викам към Тебе, когато

вдигам ръце към най-вътрешното на Твоето светилище…” 30

Понеже костите са по-навътре от Тялото, то и затова онези, които биха

били не само Твое Тяло, но и Твои кости, биха били съвършени изпълнители

на Божията Воля…”

Тогава Исус ми каза:

“Точно такива съвършени изпълнители са много малко! Понеже

малцина познават Сърцето на Отца Ми и са готови да платят цената,

за да извършат Волята Му. Но ти отново помисли какво са костите,

защото мнозина днес са решили да създават плът, без никога да са

създавали костите. Спомни си думите на Апостол Павел, който за

обличането в образа на Небесния Човек ти показа някои важни

истини…”

За кой ли път Исус ме подбутваше, за да мисля с Неговия ум. Отидох

на посланието на Апостол Павел и там прочетох следното:

“Първият човек е от земята, пръстен, вторият човек е от Небето.

Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е Небесният,

такива са и небесните. И както сме се облекли в образа на

пръстния, ще се облечем и в образа на Небесния…” 31

Изведнъж цялата Истина на това дълбоко откровение се изясни пред

очите на сърцето ми. Затова казах на моя Господ:

“Господи, Ти отвори очите ми за нещо дълбоко и важно, което никога

не съм разбирал. Чак сега аз разбрах, че основният приоритет във Волята

на Отец е първо да бъдат създадени костите и чак след това - самото Тяло.

Понеже в “Еклесиаст” Соломон казва:

30 (Псалом 28:2)
31 (I Коринтяни 15:47-49)
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“Както не знаеш как се движи духът, нито как се образуват

костите в утробата на непразната, така не знаеш и делата на Бога,

Който прави всичко...” 32

Сега разбирам, че в утвърждаването на Твоето Тяло и образуването на

Небесния Човек първо се полагат костите и чак след това - плътта. Понеже

Твоята плът не би се задържала в нас, ако няма кости, които да я държат…”

Тук Исус продължи, като каза:

“Виждаш ли, че не е трудно да влезеш в дълбокото? Помисли

тогава кое е първото дело, което всички сте длъжни да извършите

по Бога? Не е ли това покаянието? Не е ли това позивът към Бога на

чистата съвест? Не е ли съвестта, която дава опора на духовния

човек, точно така, както костите я дават на тялото? Сега разбираш

ли вече Гнева на Отца Ми? Сега разбираш ли, че за да изпраща Той

от свише огън в костите на тщеславната църква, то го прави за да

накаже онези закоравени и непокаяни сърца, които решиха че

могат да образуват плътта, без да са помислили за утвърждаването

на костите?

Какво значи това, че Храмът Ми ще е пълен с непокаяни

грешници, свикнали с цялата бълвоч и нечистота на света? Какво

значи това, че такива ще искат да се хранят с Хляба на Живота,

когато Този Хляб просто не може да се задържи в тях, понеже

нямат кости? Знаеш ли какво става с тяло, което няма кости, които

да го държат изправено? Вие трябва да имате не само Моята Вяра,

но и Моята Съвест. Защо? Ами защото църкви без Моята Съвест ще

бъдат сполетени именно от написаното от пророк Еремия:

“От свише Той прати огън в костите ми, който ги облада;

простря примка за нозете ми, върна ги назад; направи ме пуста и

слаба цял ден…”

А сега помисли отново къде се прицелва духът на Антихрист, за

да обладае с похотливост и светска нечистота вярващите? И ако в

Гнева Си Отец Ми простира примки за нозете на тщеславните, то

нозе без кости биха ли се отървали от примките? Какво ще направи

32 (Еклесиаст 11:5)
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този огън в костите на богоотстъпниците? Или още по-точно - какво

става със съвестите на човеци, които ревностно са започнали да

лъжат стадото Ми да се харесва на света и да уповава на парите?”

Въпросите на Исус бяха толкова точно зададени, че аз без всякакво

съмнение отворих библията си на сериозното предупреждение от Святия

Дух, дадено на Апостол Павел:

“А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще

отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски

учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е

прегоряла…” 33

Кажи ми, братко мой! От какво прегаря тази съвест на лицемерите? От

какво ще да са прегорели тези кости, казано по духовен начин, ако не от

Божието проклятие над всички, които обичат света и дявола?

Виж отново изповедта на вдовицата:

“От свише Той прати огън в костите ми, който ги облада;

простря примка за нозете ми, върна ги назад; направи ме пуста и

слаба цял ден…”

Сега разбираш ли колко е важно да имаме покаяни сърца и духове

пред Праведния Съдия? Сега разбираш ли, че нищо от Словото Божие няма

да те ползва, ако нямаш чиста съвест и вяра, с които да го опазиш? Нищо

от плътта на Исус няма да се задържи върху теб, ако не са налице костите.

Но именно такова е проклятието над тщеславните:

Да събират усилно Хляб и Слово, с което да се хранят, но то никога да

не се задържа в тях, поради нечистотата и беззаконието на сърцата им!

Защото когато всички трябва да паднем и плачем с плача на Еремия,

дано Бог би се смилил и би ни дарил с Христовата Съвест, с Неговите

кости, ние се радваме колко много доктрини знаем и какви лъскави дипломи

държим в кожените си куфарчета. Затова и проклятието от Бога върху

вдовицата не закъснява, но се стоварва с още по-големи язви.

“Нечестията ми бидоха стегнати върху мене като хомот от

ръката Му; те се сплетоха, стигнаха до врата ми; Той направи да

33 (I Тимотея 4:1-2)
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намалее силата ми; Господ ме предаде в ръцете на ония, срещу

които не мога да стоя…”

Има един божествен принцип, който сега искам да проумееш. Той

гласи следното:

Ако ти не вържеш противниците си с Божието Слово, то противниците

ти ще те вържат със същото това Слово! А тогава Господ ще те предаде в

ръцете на ония, срещу които не можеш да стоиш!

То е като да държиш въже в ръката си, дадено ти да обесиш дявола,

но дяволът да го измъкне от ръката ти и да обеси тебе. Вярваш ли ми, че

това е така? Или все още си мислиш, че си духовен великан, можещ само

чрез изповеди на вяра да стои над враговете си и противниците си?

Чуй тогава предупреждението на Исус:

“Спогаждай се с противника си по-скоро, докато си на пътя с

него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на

съдията, а съдията да те предаде на служителя, и да бъдеш

хвърлен в тъмница…” 34

Ето така, по силата на тези съдбоносни думи на Исус, тщеславната

църква не се е спогаждала с противника си, тоест, навсякъде е

демонстрирала и проповядвала колко много е угодна на Бога, без да знае,

че с упорството на непокаяното си сърце е трупала гняв. Тогава се е

случило записаното в думите на Исус. Противникът е предал тази църква

на Съдията. Дяволът е застанал пред Бога и Му е казал:

“Това ли е Църквата Ти? Това ли са облечените в Твоето Слово? Та я

ги виж! Те се кланят на парите ми, те обикнаха света. Те наричат общението

си с моите думи. Те правят хваление с моята музика. Те търгуват в Храма

Ти. Те са много повече мои, отколкото Твои…”

А Праведният Съдия просто е прострял ръка и е казал:

“Щом виждаш, че те са твои, вземи си ги. Влез в Храма Ми и

събери всичко, което е твое, а не Мое. Изпитай всеки един и онези,

които са без костите Ми, ги вържи и обладай според силата си…”

Ако още се съмняваш, че нещата са точно такива, то просто си спомни

записаното в “Посланието към Солунците”, за да разбереш и да се убедиш,

34 (Матея 5:25)
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че наистина Всемогъщият “от свише изпрати огън” в осквернените кости

на тщеславието:

“И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да

повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали

истината, а са имали благоволение към неправдата…” 35

Кой би имал благоволение към неправдата, освен онзи човек, който е

с прегоряла съвест? Кой би имал благоволение към неправдата, освен

този, който до уши е влюбен в този свят и не иска да излезе от него със

Силата на Божията Благодат? Тогава непременно Словото Божие ще действа

против такъв с цялата сериозност на духовните последствия.

Нека отново те върна на основното послание от пророк Еремия:

“Нечестията ми бидоха стегнати върху мене като хомот от

ръката Му; те се сплетоха, стигнаха до врата ми; Той направи да

намалее силата ми; Господ ме предаде в ръцете на ония, срещу

които не мога да стоя…”

Виждаш ли как се казва, че нечестията на тщеславната църква стигат

до врата й. Те всеки миг ще обесят шията й, а тя дори не иска да отвори

Словото Божие и да види как Господ призовава всички църкви на последното

време:

“Отърси от себе си пръстта, стани, седни Ерусалиме; освободи

се от връзките по шията ти пленена дъщерьо Сионова…” 36

Ето тук, братко мой, се отваря голяма дупка от незнание, която

дяволът бърза да запълни със заблуда. Каква е тази дупка от незнание?

Именно такава, че църквите не могат да разберат какво са тези връзки

по шията, за които Словото Божие ги предупреждава. Шията е много важно

място от тялото. Тя е точно мястото, където Тялото осъществява контакт с

Главата. А тук дяволската активност е пресметната така, щото никоя част

от Тялото да не иска да слуша Главата Христос. За целта просто шията на

Сионовата дъщеря бива обладана от връзки. Нека в това отношение да ти

разкрия видението, което Господ Исус даде на сърцето ми.

35 (II Солунци 2:11-12)
36 (Исайя 52:2)
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9. ВИДЕНИЕТО С ДВЕТЕ ОВЦЕ И ГОСПОДНОТО НАМЕТАЛО

Стоях на една поляна, където видях две овце. Те пасяха тревата по

поляната. Едната беше покрита с черно руно, а другата - с бяло руно.

Внезапно иззад хълма над поляната се появи Господ Исус Христос, а малко

след това зад Него се появи и дяволът. Моят Господ беше облечен в бели

ленени дрехи и върху Тялото Му стоеше наметало, каквото носят овчарите.

В ръката Му имаше тояга, чийто край в горната част беше заоблен така че

да може да простира тоягата и заобленият край да захваща главата на

всяка заблудила се овца. В следващият момент погледнах към дявола и

видях, че беше облечен различно от моя Господ. Цялото му облекло беше

от черна кожа. Ето защо дяволът повече ми приличаше на рок музикант с

кожено яке и кожени джинси, като над тях беше сложил и черна кожена

пелерина. Всъщност от вида му имаше още една подробност. Той нямаше

човешка глава, но главата му беше глава на орел. В дясната си ръка той

държеше не тояга, но ласо. Ето какво се случи, когато Господ и дяволът

приближиха овцете. Господ Исус простря тоягата Си към овцата с бялата

вълна и заобленият край на тоягата захвана главата й. В следващият

момент овцата, усетила тоягата, се приближи при Него и Той я погали и

покри с наметалото Си. Тогава моят Господ отново простря тоягата Си към

овцата с черната вълна и понечи да улови шията й със заобления край на

тоягата. Но черната овца се възпротиви на Господ и заби предните си

копита в пръстта, като опъваше с всичка сила главата си, дано би се

освободила от тоягата Господна. Тогава Господ наистина отпусна тоягата

Си и в следващият момент черната овца, усетила че е свободна от тоягата,

наведе главата си, отскочи назад и хукна да бяга по поляната. Тя изобщо

не забеляза, че в бягането си се приближи твърде много до дявола. А той,

без да чака покана, хвърли ласото си върху главата й и го затегна с такава

сила, щото очите на овцата просто се изцъклиха от напрежение и почти

изскочиха от орбитите си. После дяволът просто се издигна във въздуха,

като държеше с ласото си овцата и аз видях как и той и овцата се гмурнаха

в черния облак на север от хоризонта. А Господ се приближи до мен с

бялата Си овца и ми каза с твърде сериозен Глас:
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“Това е едно от най-отговорните видения, които ти някога си

получавал от Небето. Нека бъде отворено сърцето ти и нека бъде

смирен умът ти, за да разбереш посланието Ми, защото Аз няма

още много да говоря. Останало е твърде малко време за Моето

говорене. Понеже, когато говорех, ушите на мнозина затъпяха и

сърцата им натегнаха по земното. А сега нека те попитам:

Забеляза ли как на поляната излязох не само Аз, но след Мен

дойде и дяволът?”

“Да, Господи мой! Забелязах това! И твърде голямо впечатление ми

направиха дрехите на Твоя противник. Те бяха черни и кожени, а главата

му беше като на орел...”

“Точно така, момчето Ми. В това последно време дяволът ще

завлече от Храма Ми всички, които са останали със старото паднало

Адамово естество. Той ще завлече такива, които са презрели

копнежите на Духа Ми и не са поискали да уповават на могъщата

Божия Благодат, която е способна да ги преобрази. Спомни си как

Павел ти говореше за първия и последния човек. Не каза ли той, че

първият е от земята, пръстен, а вторият е от Небето. И какъвто е

пръстният, такива са и пръстните, и какъвто е Небесният, такива са

и небесните. Можеш ли сега, наблюдавайки видението, което ти

дадох, да кажеш съвсем точно коя беше първата овца и коя беше

втората?”

Отговорих:

“Господи Исусе! Черната овца беше първата, от земята, докато бялата

беше втората - от Небето. Аз забелязах, че когато Ти простря тоягата Си,

бялата Ти се покори, смири се и Ти я постави под Твоето наметало. Но

когато Ти отново простря тоягата Си, за да спасиш и черната овца, тя заби

копитата си в земята, в пръстта. Ето защо тя беше пръстната и плътската.

Защото, според както ни научи вдъхновеният от Теб Апостол Павел:

“...плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното

на плътта…” 37

Тук Исус продължи, като каза:

37 (Галатяни 5:17)
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“Ти наистина си уловил подробностите от видението Ми. Но

сега помисли върху друго, а именно:

Защо дяволът се яви с ласо и то облечен в черни кожени дрехи

и с глава на орел? Понеже черната овца побягна именно към него и

той я улови с ласото си…”

Замислих се над въпроса на Исус. Това беше много дълбок въпрос.

Тогава усетих как присъствието на Святия Дух нахлу към ума ми и в

съзнанието ми се подредиха образи, стихове и картини от самото начало

на Сътворението. Видях като в далечна реалност два силуета, мъж и жена,

хванати за ръце и навели глави, а някъде зад тях - Божии херувими,

въртящи огнен меч. Разбирах, че Святият Дух ме водеше към самото

грехопадение на Адам и Ева. Защото тези два силуета на мъж и жена бяха

именно първите човеци, изгонени от градината. Самата Благодат на Духа

беше толкова силна, щото ме приближи до самите отшелници, до първите

изгонени човеци. Тогава чух в ума си Гласа на Господ:

“Забележи дрехите им. Не са ли те кожени дрехи?”

Погледнах към дрехите и забелязах, че наистина бяха кожени. Те не

бяха толкова черни, колкото дрехите на дявола. По-скоро - тук-таме по тях

вече имаше петънца. Тогава Господ отново ми каза:

“Сега разбираш ли, че ако дяволът се явява в черни кожени

дрехи, то е, защото в спора си с Господ той иска за себе си стария

човек, тлеещ по измамителните страсти? И ако в онзи момент след

грехопадението кожените дрехи имаха само черни петънца, то в

последните кожени дрехи на последните поколения човеци не

можеш да откриеш дори бяло петънце. Защото човешкото сърце е

измамливо повече от всичко, и е страшно болно от покварата на

греха. Кой може да го познае?”

В последните думи на моя Господ аз си припомних, че така Той беше

говорил и на Еремия. Тогава Му казах:

“Господи Исусе! Сега разбирам, че всички човеци със старото паднало

Адамово естество са собственост на лукавия. И ако в някоя от последните

църкви на земята се намерят овце с такива черни кожени дрехи, те никак

няма да избегнат от ласото на дявола...”



59

“Нещо повече! Измамата на дявола ще направи трагедията на

такива пълна, защото погледни и виж, че дяволът затегна ласото

около шията на черната овца и се издигна с нея към облака на

Вавилон. При такова издигане какво ли преживява овцата?”

Отговорих:

“Господи, всяко издигане е свързано с преживяване на трепет.

Донякъде то носи приятни емоции и вълнения...”

А Господ допълни:

“Ето така тщеславната църква ще преживее вълнение и трепет

от издигането нагоре. Но това не е издигане към Мен, а към облака

на Вавилон. Запомни думите на твоя Господ и ги запиши на книга:

Всяко издигане към облака на Вавилон носи със себе си измамен

трепет на богоугодност! Това е трепетът на превъзнасянето. Този

трепет кара всяка черна овца да си вярва, че стои в Мене и е

съвършена изпълнителка на Словото Ми! Затова за вас вече не е

толкова важно дали отивате нагоре. В това няма голяма истинност.

Истинността не е в издигането нагоре, но в стоенето “далече по-

горе от всяко началство и власт, сила и господство…” Защото Аз,

момчето Ми, не се намирам горе, но далече по-горе…”

Думите на Господ ме накараха да разбера, че понятието “Небе” се

оказва твърде често измамен капан на дявола. Затова отново попитах

Исус:

“Господи, не е ли чудно това, че Ти стоиш с бялата Си овца, тук, на

поляната, а дяволът литна с черната овца в облаците? На пръв поглед

излиза, че той е горе, а Ти Си долу. Така измамата на дявола ще накара

мнозина да намразят бялата Ти овца, защото тя сякаш няма такива

амбиции - да лети нагоре. Къде да намеря мъдрост, за да разбера този

парадокс?”

“Няма парадокс!” - ми отговори Исус и продължи:

“Мислите на Отец Ми не са като вашите мисли, нито пътищата

Му, като вашите пътища. Защото в Мъдростта на Отец Ми има истини,

непостижими за плътта. Една от тези истини гласи, че:
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За да пребъдваш в най-високото, трябва да стоиш в най-

ниското!

Понеже онзи, който слезе най-ниско, ще се качи най-високо, а

онзи, който се качва най-високо, ще падне най-ниско. Тайната в

тази мъдрост ти ще разбереш, ако Ми позволиш да те покрия с

наметалото Си. Искаш ли да те покрия с него?”

“Покрий ме, Господи! - извиках аз, като все още не разбирах Божията

пълнота в думите на Исус. Тогава Той взе наметалото Си и ме покри. В

първия момент сякаш не стана нищо, но миг след това се почувствах

странно. Главата ми започна да се изпразва от мен самия. Всичките ми

мисли започнаха да се разбягват така, както изтича водата от един пробит

мех. Имах служение за Господ, но то просто си отиде, изтече от мен. Имах

мнение, че съм Негов пророк, но то просто се разбяга от ума ми. Имах

самочувствието, че разбирам Словото Му, но в следващия момент всичко

около мен се оказа неразбираемо. Имах убеждение, че виждам духовните

реалности, но плътен мрак покри очите ми, така че аз вече бях сляп.

Започнах да плача, защото всичко ценно и скъпоценно в мен се разпиля с

такава категоричност, щото в един момент аз знаех, че съм нищо.

Ти, братко мой, усещал ли си, че си нищо? Да нямаш почва под

краката си и да усещаш как падаш. А падането ми беше продължително.

Някъде вътре в ума си имах уплахата, че непременно ще се разбия и умра,

но и тя се разбяга. И в един момент падането спря. Знаех, че съм някъде,

но не знаех къде. Наметалото на Исус, което беше върху мен, изглеждаше

твърде грубо, сякаш го бяха шили несръчни ръце от невалян плат. То не

изглеждаше такова, до преди Исус да го беше метнал върху мен. В един

момент дори се питах дали то е същото онова наметало, с което Господ

покри бялата Си овца. Докато все още бях под впечатлението на станалото,

се появи Исус. Той ме погледна и ме попита:

“Разбра ли какво стана с теб? Разбра ли къде се намираш?”

Отговорих Му:

“Господи, всички думи, с които бих могъл да Ти отговоря, се разбягаха

от ума ми. Страхувам се, че съм станал твърде слаб, твърде неразумен и

твърде сляп, за да разбирам истините Ти. Аз падах в някаква бездна. Тя ме
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пожела и ме погълна. Сега вече не мога да живея поради нещата в мен,

понеже ги няма. Сега искам да живея поради нещата в Теб...”

Господ се усмихна, а после ми каза:

“Ти падна в бездната на смирението и тя те погълна. Само тук

можеш да очакваш Спасението си. Понеже Спасението ще бъде

истинско само за онези, които искат да живеят с нещата в Мен, а не

с нещата в себе си. Отец Ми всеки миг ще заповяда последното

изливане на Духа, с което ще ви грабна при Себе Си. А в Словото

Ми има съдба за всички, които биват погълнати от бездната на

смирението. А сега изпитай тази съдба, като погледнеш нагоре…”

Погледнах, защото Исус възвърна погледа ми и видях как някъде от

много високо, може би от самия безкрай, започна да тече водопад. Водите

на този водопад се приближаваха и приближаваха. Те ставаха все по-

големи и по-големи. Тогава някъде под мястото, на което стоях, ме вдигна

огромна сила. Тя буквално ме изстреля нагоре, към водите на водопада.

Сигурен бях, че именно такова е усещането, което има един астронавт,

когато се отделя от земното притегляне. И все пак това внезапно издигане

нагоре ми бе познато. Духът ми вече беше го вкусвал като Логос, въпреки,

че никога не бях го преживявал. Изведнъж пред сърцето ми просия още

повече и аз извиках към Исус:

“Господи мой, скъпоценен ми Спасителю! Бездна призовава бездна

при шума на Твоите водопади. Благодаря Ти за щастието, което ми даваш

да преживея…”

В отговор дойде глас, някъде из височините, който с невероятна тежест

и категоричност цитираше казаното от Апостола:

“И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси

своевременно…” 38

В следващия момент духът ми се гмурна в придошлите вълни на

водопада и аз усетих как от една бездна преминах в друга. А другата

бездна беше Сърцето на Отец. Исус стоеше отдясно на това Сърце и вече

ми казваше:

38 (I Петрово 5:6)
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“Без съмнение, сърцето ти не е забравило силата на писаното

за бездните. Но тази сила се отключва тогава, когато придобиеш

Моя Разум, защото Той е ключът за Силата Господна. Как мислиш

сега? Защо ти дадох да преживееш тази опитност?”

“Господи, аз вярвам, че Твоето Сърце не иска никой да погине, но

всички да бъдат готови за Мига на Грабването. А от видението, което Ти ми

даде, разбрах, че готовността се придобива в бездната на смирението. А

тази бездна непременно се привлича с неизследимите дълбочини от Сърцето

на Отец, в което има съдба за нас, за да бъде вярно писаното:

“Съдбите Ти са бездна голяма…” 39

Ако бездната призовава бездна, то съдба от Господа и за Господа

придобива само смиреният…”

Тук Исус каза:

“Всичко, което успя да изговориш, не е дело на твоите устни, но

на Духа, в Чиито води беше потопен. Затова кажи на всичките Ми

братя и сестри да побързат да паднат в бездната на смирението и

там да чакат възвисяване от Господ. Понеже очите на Отец Ми се

противят на всяко превъзнасяне, на всяка гордост и високоумие.

Но онзи, който се откаже от нещата в себе си и потърси нещата в

Мен, наистина ще разбере защо е живял на този свят и какво ще

намери във Вечността…”

Тук Господ прекъсна това видение с наметалото Си и аз отново се

намерих на поляната във видението с двете овце, а Исус стоеше до мен.

Той продължи с думите Си към сърцето ми:

“Нека сега отново да те върна към видението, което ти дадох.

Ти вече разбра защо покрих бялата Си овца с наметалото Си, но

сега ти предстои да разбереш и другото. Помисли защо оставих

черната овца да отиде според страстите на сърцето си? Защо не

продължих да я дърпам с тоягата Си, за да я спася? И можех ли да

направя нещо повече за нея от онова, което направих?”

Отговорих:

39 (Псалом 36:6)
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“Господи, аз вярвам, че Ти Си направил всичко, за да спасиш всички.

Но си мисля, че в Сърцето Ти няма насилие и Ти едва ли би накарал едно

сърце да Те следва против волята си. Аз вярвам, че когато Ти простреш

тоягата Си, за да спасиш всяка заблудена овца по бърдата, то го правиш,

защото тя Те вика. Далеч да бъде от Тебе да бъдеш насилник над сърцата

на човеците. Аз вярвам, че самата тояга, която държиш в ръката Си, е

вярата в Теб. Няма ли я тази вяра, то тоягата би била суетна…”

“Точно така, момчето Ми. Става дума наистина за вярата. И не

просто за самата вяра, колкото за нейния прицел, за нещата, на

които уповавате и искате да спечелите. В това отношение има

мъдрост и благоразумие, които вярата трябва да спазва, за да бъде

истинска. А къде, според теб, са мъдростта и благоразумието за

вярата?”

“Господи, за мен това са мъдростта и благоразумието, че ние вярваме,

за да получим Вечен Живот в Небесното Ти Царство, а не на друго място.

Вяра, която излиза от Небето и търси реализация на други места, е твърде

несигурна, защото е изгубила прицелната точка. Апостол Павел ни учеше,

като заявяваше за себе си:

“Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, като

забравям задното и се простирам към предното, впускам се към

прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в

Христа Исуса…” 40

Тук Исус продължи, като каза:

“Стихът на Павел е от най-прекрасните и вдъхновени стихове в

целия Нов Завет. Но ти знаеш ли какво прави днешната активност

на Сатана? Тя прави такъв прочит на Павловото послание, че някои

виждат в думите му лукава и преиначена трактовка, която гласи:

“Братя, аз считам, че съм уловил и като забравям предното,

впускам се към задното, към прицелната точка за наградата на

долното от Бога богатство на земята…”

40 (Филипяни 3:13-14)
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Има ли такива църкви? Има ли такива служители? Има ли

колоси на просперитета, за които шумоленето на парите е

равносилно на полъх на Святия Дух?”

“Да, Господи, има такива! Именно черната овца, която Ти се възпротиви

и заби копитата си в пръстта, е от такова стадо...”

“Но тази овца ще изненада сама себе си. Понеже не е

внимавала в Словото на Отца Ми. Понеже именно от вълната на

тази черна овца дяволът направи черния воал на вдовицата. Нека

сега ти покажа и това Слово, понеже е естествената развръзка на

видението, което ти давам, както и на генералното пророчество на

Еремия против вдовицата…”

В следващият момент Святият Дух ме отведе на “Книгата на пророк

Захария”, където пред очите ми се разкри духовната панорама на пълната

трагедия, която преживява тщеславната църква. Ето първите стихове, с

които Господ ми заповяда да започна духовното разкриване на трагедията

на вдовицата:

“И тъй, аз пасох обреченото на клане стадо, наистина най-

бедното от всички стада! Още си взех две тояги; едната нарекох

Благост, а другата нарекох Връзки; и пасох стадото…” 41

Едва прочел стиховете, Господ проговори в сърцето ми, като каза:

“Забелязваш ли, че миг преди свършека твоят Господ е Пастир,

Който пасе обреченото на клане стадо, което попада под Неговия

гняв? И не е ли това клането при сблъсъка между войските на

звяра и Небесното войнство на твоя Господ, когато с двуострия

Меч, който излиза из устата Ми ще поразя отстъпилата църква и

нейния лъжепастир, който скоро ще дойде и ще я обладае? Но ти

отново виж какви две тояги взима твоят Господ…”

Погледнах на стиховете на пророка и отговорих:

“Господи, едната тояга е Благост, а другата е Връзки...”

Исус продължи:

“Можеш ли да видиш тези две тояги и във видението, което ти

дадох?”

41 (Захария 11:7)
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“Да, Господи! Ти държеше тоягата Благост, с която привлече бялата

овца, докато на дяволът му беше определено сам той да бъде тоягата

Връзки, понеже държеше ласо в ръката си, с което върза шията на черната

овца...”

“Сега разбираш ли, че всеки, който се откаже от Благостта Ми и

похули Милостта на Отца Ми, като продължава да люби този свят,

парите и моделите му, търговията и конференциите му, непременно

ще попадне на тоягата Връзки. А така ще се сбъдне и предреченото

от пророк Еремия, с което слугата Ми обеща за тщеславната

вдовица думите:

“Нечестията ми бидоха стегнати върху мене като хомот от

ръката Му; те се сплетоха, стигнаха до врата ми; Той направи да

намалее силата ми; Господ ме предаде в ръцете на ония, срещу

които не мога да стоя…”

Можеше ли черната овца да противостои на дявола, когато той

затегна ласото си около шията й? Не се ли изцъклиха очите й от

напрежението? Може ли последният Юда да откаже на последните

слуги на светския Синедрион да им предаде Господ, след като в

сърцето му са само пари и сметки, власт и похот?

Но ти продължи нататък, защото има какво още да забележиш

в пророчеството на Захария…”

Върнах се отново на стиховете на пророка, като прочетох следващите

му думи:

“И изтребих трима пастири в един месец, понеже Душата Ми се

отегчи от тях, а и тяхната душа се отврати от Мене…” 42

Тези слова на пророка ме учудиха и затова попитах Исус:

“Господи, какви са тези трима пастири, които Ти изтребваш в един

месец?”

А Исус отговори:

“Този стих е пророчески и иде да ти покаже, какво ще се случи

с три категории пастири от тщеславната църква в последните

42 (Захария 11:8)
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години преди свършека на този свят. Нека сега ти изясня това.

Спомни си с какви думи предупреди Павел Коринтската църква...”

Божият пръст вече светеше върху словото на Апостола и аз просто го

прочетох. Ето какво гласеше то:

“Защото ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото

ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте

получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно то

търпите…” 43

Думите на Господа отново зазвучаха в сърцето ми:

“Кой е онзи, който проповядва в църквата, ако не е пастирът?

Кой е онзи, от когото овцете получават насъщната си храна, ако не

е пастирът? Кой е онзи, чрез който благовестието стига до сърцата

на човеците, ако не е пастирът?

И сега виждаш ли, че тук наистина има три категории пастири,

които Божият Гняв ще убие в последното време.

Първата категория пастири са онези, които проповядват друг

Исус. Това са пастирите, уловени от духа на Антихрист, които

проповядват светския прочит на Словото Ми, наречен теология.

Защото, ако Словото е Исус, то светският прочит непременно ще

роди друг Исус. Това е атаката против Присъствието на Святия Дух

в Божия Храм.

Втората категория пастири са тези, които проповядват друг дух.

Това са всички пастири, уловени в тщеславието на живота от

облака на поднебесния Вавилон. И когато Небето очаква Дух на

покаяние, дух на ридаене и жалеене, дух на обръщане и смирение,

тогава такива пастири проповядват дух на превъзнасяне, дух на

веселба и смях, дух на омерзително и убийствено тщеславие. Това

е атаката против Присъствието на Отец Ми и против Неговите слуги,

пророците.

Третата категория пастири са тези, които проповядват друго

благовестие. Това са поклонниците на финансовия просперитет,

които мамят овцете да търсят богатствата долу, а не богатствата

43 (II Коринтяни 11:4)



67

горе. Това е лъжеблаговестието на Мамон, което цели да откъсне

вярващото сърце от мисълта по богатствата горе. Това е атаката

против Моето Присъствие.

От тези три категории пастири се отврати Душата Ми и Сърцето

Ми и техните сърца и души също се отвратиха от Мене. Затова те ще

приемат в пълна мяра последствията от беззаконията си. Защото

именно чрез тях много църкви станаха вдовици и си самонанесоха

проклятие. Нека сърцето ти не се страхува да извика силно Моите

истини. Защото който има уши, непременно ще чуе и който е с

будно сърце, непременно ще види покварата на Вавилон.

Тук пророческото видение, което ти дадох, ще приключи, за да

подготвя сърцето ти за още по-дълбоки откровения против Вавилон.

Нека всичките Ми братя и сестри знаят, че в “Плачът на Еремия” се

разкрива проклятието над вдовицата, сиреч, онази църква, която,

влюбена в светския дух, уби божественото Присъствие на Господ

вашия Бог…”

Ето така, братко мой, приключва книгата за “Облакът над Сионовата

дъщеря”. Аз вярвам, че ти отново и отново ще прочиташ пророческите

истини, записани тук, понеже те са родени не от плът и кръв, но само и

единствено чрез Благодатното Присъствие на Царя на Сион. Нека те бъдат

за теб онова изобличение и поправление, онзи камък за стъпване, с който

наистина ще усетиш, че пребъдваш на Канарата! Амин и Амин!

Авторът


	КЪМ СЪРЦЕТО ТИ
	1. “ПЛАЧЪТ НА ЕРЕМИЯ”
	2. ПОГРЕБЕНИЕТО
	3. ВДОВИЦАТА КАТО СВЕТСКА ПОДАНИЦА
	4. ТЪГАТА НА СИОНСКИТЕ ПЪТНИЦИ
	5. ИЗГУБЕНОТО ВЕЛИКОЛЕПИЕ НА ЦЪРКВАТА
	6. СКРЪБТА ПО ДРЕВНИТЕ И ЖЕЛАТЕЛНИ НЕЩА
	7. ЕЗИЧНИЦИТЕ В СВЕТИЛИЩЕТО ИЛИ ЗА ПОТЪВАЩИЯ КОРАБ
	8. ПРИМКАТА В НОЗЕТЕ И ХОМОТЪТ ОКОЛО ВРАТА НА ВДОВИЦАТА
	9. ВИДЕНИЕТО С ДВЕТЕ ОВЦЕ И ГОСПОДНОТО НАМЕТАЛО

