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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи читателю! Аз моля Бог да благослови изобилно сърцето ти със

словото от следващите страници, защото всички ние се нуждаем от Божията

Милост точно толкова, колкото жадува за освежаващ дъжд напуканата и

спечена земя. През последните десет години съм имал прекрасната

възможност да изживея не една и две срещи със Спасителя Христос и от

Неговата Благодат да получа сила, вдъхновение и помазание да напиша

много книги. Така годините се изнизваха, а Божието благоволение оставаше

върху сърцето ми, без да зависи нито от сърдечните ми състояния на

падения и възходи, нито от молитвите ми, нито от каквато и да било земна

причина. Така дойде миг, в който да разбера, че има съдбоносни изяви на

Бога, които не зависят от човека, нито пък се режисират или диктуват от

човешки устни. Дойде миг, в който сърцето ми беше посетено от Духа на

Истината и Благодатта, за да ми каже сам Бог, че съм чисто и просто

безполезен слуга, който върши само онова, което му е заповядано.

В такъв миг много човеци биха получили вътрешен срив или стрес,

понеже самата мисъл, че си безполезен влиза в конфликт с желанието на

всички ни да сме полезни. Но това е само на пръв поглед. Защото всичко,

което Исус ми каза и показа, за да се роди тази книга, ме убеди, че има

една Върховна и Съвършена Небесна Воля, която диктува всичко блажено

и прекрасно в живота на човека и тази Воля не може да бъде коригирана и

променена, ако Онзи, Който я изявява, Сам не пожелае това. В този разговор

с Исус аз разбрах, че съм един обикновен съд, върху когото Небесният

Отец е пожелал да покаже Милостта Си. И затова го е сторил според

Собственото Си желание, което и до ден днешен не е зависело от молитвите

ми или качествата ми.

Аз непременно трябваше да огледам сърцето си в едно друго огледало, а

не в това, което сам съм си изградил. И когато видях в него образа си се

почувствах толкова недостоен и малък, щото величието на Бога ме обгърна

отвсякъде. Така разбрах, че никога няма да стигна до Исус, ако Той Самият

не пожелае да стигне до мен. Никога няма да бъда готов за Исус, ако Той
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Самият не понесе всичките ми товари и беззакония. Никога няма да бъда

нещото в Бог, ако не заживея с мисълта, че съм нищо.

Сега ти предлагам, скъпи ми читателю, онова духовно изживяване, в

което участва сърцето ми, когато Исус ми разкри Божията Милост. Имай

вярата да приемеш истините на тази книга, защото за разлика от другите

книги, в които държах меч против греха и светския дух, в тази Исус ми

даде мехлем за човешките сърца.

Авторът
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1. ВИДЕНИЕТО ОТ ИСУС

Нека сега, скъпи ми читателю, ти разкажа какво преживях, когато

Исус дойде, за да ме призове към написването на тази книга. Ето с какви

въпроси Той се обърна към мен:

“Стефане, вярваш ли, че ще извърша още много неща в твоето

служение за Мен?”

Отговорих:

“Господи, след тези дълбоки пророчески книги, които Ти ми даде, аз

вярвам, че Ти ще отвориш врати в сърцата на много хора, за да бъдат

изобличени, просветени и променени...”

Тогава Исус продължи:

“А не усети ли в изминалите години, че съществува достатъчно

голяма опозиция на Словото, което ти се даде от Небето? Не изгориха

и не скъсаха ли на много места книгите, които ти раздаваше даром?

Не изгонваха ли от църквите онези човеци, които приемаха пророк

в името на пророк?”

“Да, Господи!” - отговорих аз с нотка на огорчение в гласа си. А след

това продължих:

“Но въпреки това нито за миг не съм се отказал да продължавам да

подарявам книгите, които Ти ми даде...”

Тогава Исус каза:

“И докога смяташ, че това ще продължава така? Ти да подаряваш

Небесно слово, а мнозина да го късат и да те наричат еретик и

антихрист... Няма ли твоят Господ да реагира на яростната кампания

против Пророческия Дух, Който те ръководи?

Или нека те попитам другояче:

Искаш ли Аз да реагирам? Искаш ли мярката, с която мнозина

пастири измерват отношението си към теб, да стане Моята мярка за

отношението Ми към тях?”

Няма да скрия от теб, читателю, че въпросът на Исус ме остави

безмълвен за дълго време. Усещах как в сърцето ми се борят две начала.

Едното начало казваше:
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“Нека Бог изпълни Словото Си! Никой не може безнаказано да гори и

къса книгите на Божиите слуги и да не си плати за беззаконието. Нека

Исус реагира! Нека се изпълни писаното, че с каквато мярка някой мери, с

такава ще му се отмерва...”

А другото начало, много по-тихо и по-трудно уловимо от първото,

казваше:

“Аз не съм Съдията. Бог е, Който ще съди и живите, и мъртвите. Но

Милостта тържествува над съда. И прощението има по-голяма сила от

наказанието...”

От едната страна на вътрешния ми разнобой стояха спомените ми -

горчиви, тъжни, пълни с гонения, оплювания, чародейства, хули и лъжи

против живота ми. А от другата стояха Библията и Господ Исус, Който ме

чакаше да Му отговоря. Така в един момент усетих, че вътрешната ми

аргументация сякаш е неутрализирана. Сякаш плюс и минус се бяха

съединили, за да се получи нула. Дълго време бях чакал Господ за именно

такъв разговор и мислено бях събрал хиляди мисли, които исках да поставя

на Престола на Божията Справедливост. Но сега всички тези хиляди мисли

просто бяха изчезнали. Тогава казах на моя Господ:

“Боже мой! Страхувам се, че ако отворя устата си, ще съгреша и Ти ще

ме смъмриш. Ще ме смъмриш така, както смъмри учениците Си, когато

поискаха от Тебе власт да заповядват така, че да падне огън от Небето,

както стори и пророк Илия. Помогни ми да бъда на Твоя Дух!”

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

“Сега виждаш ли, че докато Аз не дойда към сърцето ти, това

сърце има хиляди представи и очаквания? А ето, че когато дойда,

то не знае какво да Ми отговори... Другояче не би могло и да бъде,

защото умът ти диктува едно, а сърцето - друго. И за да разбереш

кое от двете да послушаш, сега ще ти дам видение, което ще те

направи угоден пред очите на Отца Ми...”

След последните Си думи Исус издигна духа и сърцето ми нагоре,

където всичко земно изгуби образ и очертание. Миг след това бях поставен

във видение. Видението беше на върха на Синайската планина, където

видях светещ облак. А пред самия облак видях пророк Моисей, паднал на
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лицето си и скубещ с двете си ръце косите си. Тогава дочух из облака

Гласът на Отец. Това беше гневен Глас, наподобяващ канонада от тежки и

отчетливи гърмове и той караше самите скали да се тресат и разпукват.

Ето какво казваше Отец на пророка Си:

“Иди, слез, защото се развратиха твоите люде, които си извел

из Египетската земя. Скоро се отклониха от пътя, в който съм им

заповядал да ходят; направиха си леяно теле, поклониха му се,

пожертваха му и рекоха: Тия са боговете ти, о Израилю, които те

изведоха из Египетската земя. Видях тия люде, и, ето, коравовратни

люде са; сега, прочее, остави Ме, за да пламне гневът Ми против

тях и да ги изтребя, а тебе ще направя велик народ...”  1

В този миг Гласът на Отец млъкна, а до мен се появи Исус и ме попита:

“Забелязваш ли колко велико и щедро обещание излезе из

устата на Отец Ми? Кой би отказал на Отец Ми, ако дойде при него и

му каже:

Ще те направя велик народ!

Може ли някой да откаже на Гласа на Всемогъщия?”

Стоях като потресен пред гледката, а думите на Исус бяха повече от

дълбоки. Тогава казах:

“Господи, никой не може да откаже на Гласа на Всемогъщия...”

А Исус отново ме попита:

“Защо тогава Отец Ми, Всемогъщият, казва на пророка Си:

Остави Ме, за да пламне Гневът Ми!

Нима Моисей Му пречи, за да пламне Гневът Му? Нима Творецът

и Господарят на Вселената е докаран до ситуация, в която да казва:

“Остави Ме, сега!”

Не е ли Отец Ми свободен да излее Гнева Си, без да се

съобразява с никого? Но ето, че Моисей стои там, пред облака,

паднал по лице и скубещ косите си, облял лицето си в сълзи, а Отец

в Гнева Си против Израил не може да реагира... Нима Отец би лъгал

пророка Си относно обещанието Си, че ако ги изтреби, от Моисея

ще направи велик народ?”

1 (Изход 32:7-10)
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“Не, Господи мой! Отец е Свят и Той не може да лъже. Но си мисля, че

Ти ми даваш това видение, за да разбера напълно и моя вътрешен

разнобой. Понеже, когато ме запита дали да въздадеш на противниците ми

според тяхната мярка спрямо мен, аз не знаех какво да Ти кажа. Умът и

сърцето ми се бореха. И докато умът ми казваше “Да” на Твоя гняв,

сърцето ми искаше милост за тях...”

Исус отново се усмихна, като каза:

“Сега разбираш ли, че умът на Бог Йеова искаше да погуби

коравовратните израилтяни и идола им, докато Сърцето на Отца Ми

казваше на Моисей:

“Остави Ме, сега!”

Този пророк беше спечелил Божието Сърце, беше влязъл вътре

в него, понеже обичаше враговете си с Божията Любов и не искаше

Отец да ги погуби. В този миг Отец Ми знаеше, че ако простре ръка

да погуби Израил, то първо би погубил сърцето на Собствения Си

слуга и пророк, който в пролома ходатайстваше за престъпниците.

Сега разбра ли в пълна степен защо Милостта тържествува над

съда?”

“Да, Господи! Сега разбрах, че Милостта тържествува над съда, понеже

Любовта Божия тържествува над гнева и сърцето тържествува над ума...”

Никога не бях изговарял толкова велики думи. Чувствах себе си

освободен от голяма тежест. Самото видение от Спасителя сякаш докрай

беше извадило от мен желанията и мислите за възмездие над противниците

ми. И аз разбрах, че Бог никога няма да избере лесното пред трудното.

Защото е лесно да накажеш и възмездиш. Лесно е да събориш и

унищожиш. Но много по-трудното, истински Христовото, е да простиш и

изцелиш, да изградиш и родиш. Защото Исус не дойде да погуби света, но

да го спаси чрез Себе Си. Исус видя мислите ми и добави:

“Много пъти съм искал да доведа сърцето ти до това разбиране,

което получи сега, но ти не беше извървял целия път, за да си

готов за пълнотата на Моите откровения. Сега приготви и утвърди

сърцето си, защото ще ти говоря в дълбочина за най-великата

изява на Божието Сърце:
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За Милостта, която издирва и възвръща, изцелява и възкресява!”

След тези Си думи Исус отново продължи, като ми каза:

“Запомни от твоя Господ, че Божията Милост има две

проявления. Едното се проявява от вас и вашите сърца, а другото -

от Мен и Отца Ми чрез Святия Дух. Понеже на всички ви някога Аз

казах:

“Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост...” 2

Едната проявена милост води до изявата на другата милост, а

срещата между двете е най-великата изява на Божието Сърце...”

Слушах Исус и още не разбирах. Затова Го попитах:

“Кажи ми, Господи Исусе! Къде да намеря разликата между двете

милости? Как да ги разгранича?”

А Исус ми отговори:

“Когато получиш двете видения от Мен в Евангелието, тогава

ще разбереш и разликата, но сега знай основното за двата раздела

на Милостта. Първият раздел е даден на Църквата и той е Любовта

на Вярата. Вторият раздел е отговорът от Отца Ми и той е Вярата на

Любовта. Останалото ще разбереш от самите видения, а заедно с

теб ще ги разберат всички, които все още искат да имат любящи,

състрадателни и простителни сърца...”

След тези думи видението от Исус се прекрати и Той започна да

подготвя сърцето ми за пълното разбиране на Божията Милост. Сега, скъпи

ми читателю, аз падам на колене и благодаря на Исус за неизказаните Му

дарове към Църквата. Нека Бог те благослови! Амин и Амин!

2 (Матея 5:7)
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2. ДОБРИЯТ САМАРЯНИН ИЛИ ЗА ЛЮБОВТА НА ВЯРАТА

Ето нещата във видението, което Исус ми даде да преживея, както и

пълният разговор, който имах с моя Господ в самото видение:

Спасителят взе духа и сърцето ми и ме издигна високо в небесните

места. След това ми посочи с ръка Небесния Ерусалим, който светеше

подобно на диамант, пречупващ слънчевата светлина. А после ми каза:

“Стефане, искам да забележиш всичко, което ти показвам,

защото сега се намираш в Живото Евангелие, а в него духовните

неща са много по-реални от земните.

Виждаш ли Небесния Ерусалим, който ти соча с пръста Си?”

Разбира се, че го виждах. И затова казах на Исус:

“Да, Господи! Това е най-прекрасната гледка за очите ми...”

А Господ допълни:

“След миг тази гледка няма да е никак прекрасна, защото ще

видиш една човешка трагедия...”

След думите Му видях как един човек излезе из портите на Небесния

Ерусалим и с бързи крачки тръгна надолу към земята. Никой не го спираше

да си тръгне и затова човекът вървеше все по-бързо и по-бързо. В един

момент, попаднал под мощната гравитация на земята, човекът започна да

пада. Той падаше докато накрая просто тупна на земята. Двамата с Исус

наблюдавахме от достатъчна близост станалото с човека и съвсем скоро аз

забелязах, че там, където беше паднал човекът, се издигаше град с високи

крепости. Човекът се приближи до пазача на крепостните стени и го попита:

“Мога ли да вляза и да живея в този град?”

Тогава пазачът му отговори:

“Който те е упътил насам, е бил наистина най-големият ти приятел.

Този град се нарича Ерихон и той предлага най-голяма сигурност и духовна

защита, защото има високи доктринални крепости. За да влезеш и останеш

в Ерихон ти трябва да бъдеш като всички, които живеят тук, понеже ние

вярваме на доктриналните си крепости. Готов ли си да вярваш на нашите

крепости?”
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“Да, готов съм! - отговори човекът, а пазачът се ухили, извади меча от

ножницата си и каза:

“Щом е така, то позволи да поставя белег на сърцето ти, за да станеш

и ти един от нас...”

Човекът свали светлата си дреха и оголи гърдите си, а пазачът вдигна

меча си и го заби в сърцето му. Гледах всичко в това видение и в

следващия момент нещо проблесна в ума ми. Тогава казах на Исус:

“Господи, ако не бъркам, това поразително напомня една Твоя притча,

но сега тя е далеч по-реална и удивително точна. Защото в Евангелието Ти

говореше за страдалеца, спасен от добрия самарянин, като го описа с

думите:

“Някой си човек слизаше от Ерусалим в Ерихон...” 3

Исус ме погледна с много дълбок поглед, който влизаше в сърцето ми

и издирваше всичко в него. А след това с необикновено сериозен глас

отговори:

“Ето, че вече навлизаме с теб в дълбокото. Точно така, момчето

Ми! Ти наблюдаваш нещото, което се случва постоянно в Църквата

Ми, а именно - вярващите в Името Ми да не живеят с Мене в

Небесните места, но да слизат от позициите си и да прегръщат духа

на този свят. Така и този човек “слезе” от Ерусалим в Ерихон, от

Небесните места и свободата на Духа в земните места и под властта

на тщеславната църква. Затова виж какво ще се случи по-нататък с

този човек...”

Двамата с моя Господ все така продължавахме да стоим във видението.

Така видях, че човекът влезе зад портите на Ерихон, където имаше стотици

и хиляди човеци. Там го посрещна градоначалникът, който удивително

приличаше на Исус. Той прегърна влезлия в Ерихон човек и му каза:

“Сега ти си част от нас, но трябва да доведеш и много други при нас.

Затова тръгни и върши всичко с мисъл за Ерихон и за нашите крепости...”

Така човекът тръгна, за да намери и други, които да доведе в Ерихон.

Но ето, че едва излязъл из града, беше пресрещнат от демони. Те свалиха

от тялото му светлия висон на благовестието и започнаха да го ритат и

3 (Лука 10:30)
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бият. Издевателството върху духа и сърцето на човека беше дълго и

продължително - дотолкова, че в един момент той вече беше полумъртъв.

След това демоните си тръгнаха. Видението наистина бе трагично и трудно

за наблюдаване. Сърцето ми едва издържаше на гледката. И там Господ ми

каза:

“Забележи внимателно този пребит до смърт човек. Забележи,

че вече е гол, наранен и полумъртъв. А сега знай от твоя Господ, че

именно така изглеждат днес тези, които късат и горят книгите ти,

понеже словото ги изобличава, а те вече нямат ревност да се покаят,

поради връзките на многото си компромиси със света. Религиозните

демони, като разбойници са съблекли от тях светлия и чист висон и

са вкарали в сърцата им смъртоносни остриета на десетки лъжливи

доктрини, за да ги задържат в Ерихон и под властта на този свят. И

ти ще продължиш ли да искаш Аз да извърша възмездие над такива

твои противници? ”

Усетих как силен вопъл излезе из устата ми:

“Не, Господи Исусе! Да не бъде! В никакъв случай не го прави! Аз

никога не съм имал Твоя поглед върху състоянието на тези хора и затова

очакването ми е било повече от безумие. По-скоро Те моля да проявиш

Милост към такива! Моля Те да ги намериш и спасиш, да ги възвърнеш и

изцелиш...”

А Господ продължи, като каза:

“Наистина ще постъпя според думите ти, понеже не са твои, но

Мои. Преди това обаче виж как ще се развият нещата с този

нещастник...”

Отново погледнах към лежащия и полумъртъв човек и видях как край

него мина свещеник, видя го, но побърза да мине на другата страна. По

отдалечаващия му се силует виждах, че и той слиза към Ерихон. Затова

попитах Господ:

“Исусе, защо свещеникът не реагира?”

А Исус ми отговори:

“Много просто! За да се сбъдне писаното. Защото, подобно на

този нещастник, който напусна Небесния Ерусалим и слезе в Ерихон,
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и свещеникът също слезе в града на крепостите. Виж това записано

в Евангелието...”

И наистина, когато отворих “Евангелието от Лука” аз видях записаното:

“А случайно някой си свещеник слизаше по оня път, и, като го

видя, замина си от срещната страна...” 4

Едва прочел стиховете, Исус отново ми каза:

“Запомни от твоя Господ и нека го знаят всичките Ми братя и

сестри, че никой, който има крепости в сърцето, не може да помогне

на друг, имащ същите крепости. Земен човек не може да изтръгне

земния от земното. Затова е нужен Небесен човек, имащ вяра не

само в Мен, но и в Моето Присъствие...”

В потвърждение на Господните думи видях как и друг също подмина

страдалеца, без да му помогне. Миг след това Господ вдигна ръката Си и

ми посочи един самарянин, който отиваше нагоре и нагоре и все повече се

приближаваше до Небесния Ерусалим. Тогава Исус ми каза:

“Сега ще отида, за да доведа този пътуващ към Мен човек,

защото той непременно ще извърши Волята Ми. Той вече Ме е познал

като Пътя, а всички, които Ме познават като Пътя, упражняват Вяра

и са чеда на Вярата. Затова виж знамението, което ще сторя, за да

разбереш каква Милост всички сте призвани да изявявате...”

След тези думи Спасителят се отдалечи от мен и отиде до пътуващия

към Небето самарянин, като докосна с ръка сърцето му. Тогава самарянинът

последва Исус и се приближи до пребития до смърт човек. И в този миг

Исус наистина извърши знамение, защото, образно казано, се вля в самия

самарянин, така че за гледащия отстрани на това видение да не става ясно

Исус ли върши нещата или самарянинът. Той повдигна пребитото тяло и го

превърза. После видях как от сърцето на самарянина започна да изтича

вино, а след това и масло. Миг след това пребитият човек се съживи,

отвори очите си и погледна към благодетеля си. Виното и маслото бяха

подействали така, че онзи белег, който пазачът на Ерихон беше поставил

на гърдите му, просто беше изчезнал. Човекът беше напълно изцелен и аз

видях как той стана, за да последва самарянина и двамата отново тръгнаха

4 (Лука 10:31)
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нагоре към небесните места. Разбрах в сърцето си, че в това необикновено

видение Господ ми беше дал да видя не просто самата Му притча в

Евангелието, колкото силата на Божията Милост. След малко моят Господ

отново беше до мен, като ми казваше:

“Виждаш ли сега каква е Любовта на Вярата? Ако никой досега

не ти е казвал, че самата Вяра може да обича, то знай думите на

твоя Господ:

Истинската Милост пред очите Ми е Милостта на любещата

Вяра, тази Вяра, която винаги и навсякъде е готова да излее Виното

Ми, сиреч, Учението Ми, и Маслото Ми, сиреч, Помазанието Ми, за

да възвърне заблудените и да просвети помрачените!

Кажи на братята и сестрите Ми, че Аз съм Същият, вчера, днес и

завинаги! Кажи на Църквата Ми, че Аз не се изменям и винаги и

навсякъде Присъствието Ми ще търси човеци, готови да покажат

Милост, готови да покажат Любовта на Вярата Ми.

Винаги и навсякъде Аз ще бъда Пастирят, оставящ деветдесетте

и девет овце и тръгнал да намери и спаси из бърдата заблудилата

се. Само така можеш да разбереш поривът на Сърцето Ми. Защото

ако вярвате заради самото вярване, но няма Любов във вярата ви,

то никога няма да възвърнете никого към Живота на Вечно Живия.

Защото да си ближен спрямо ближния ще рече да си близо до него

в ден на напаст и в миг на нужда. Защото не е достатъчно да

вярвате, че събаряте крепости, но трябва вярата ви да се диктува от

Любовта, която изгражда. Нека всеки от вас открие онази врата

към Божията Милост, която ви остави Апостолът Ми, който писа:

“Братя мои, ако някой от вас се отклони от истината, и един го

обърне, нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му

път, ще спаси душа от смърт и ще покрие много грехове...” 5

Колко от вас могат да видят, че онзи нещастен човек, който

слезе от Ерусалим в Ерихон, всъщност беше човек, отклонил се от

Истината и сменил свободата в Името Ми за крепостите на светския

дух? Колко от вас разбраха, че да отклониш грешния от заблудения

5 (Яков 5:19-20)
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му път ще рече да иждивиш цялото си сърце за обръщането му към

Мен, така както стори и самарянинът? Колко от вас разбраха, че

вяра без дела е мъртва и че само Любовта на Вярата покрива

греховете, понеже тогава виното и маслото в сърцата ви никога не

свършват и са силни да изцелят сърцето от болестта на всяка

заблуда и от раната на всеки грях?

Милост искам от вас, а не жертви!”

След тези думи Исус докосна с ръка сърцето ми и каза:

“Днес е Ден на Покаяние и Ден на Божията Милост! Днес е Ден,

когато Отец Ми все още простира ръцете Си към бунтовните и

коравовратните, защото не иска да погине никой, но всички да

дойдат на Покаяние. Колкото до това защо Милостта на Отца Ми е

Вярата на Любовта, то виж това в следващото видение, което ти

давам...”

Така, братко мой, от тези скъпоценни думи на Господ, аз разбрах, че

Милостта Божия, която трябва да проявяваме, наистина е съвършено

свързана с Любовта. И само онзи, чиято вяра е движена от Любов, има

силата да състрадава, да ходатайства, да изтръгва из огъня и да възвръща

сърцата към Спасението и Изкуплението в Исуса Христа.

А сега нека да премина към второто видение, което имах от Господ.
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3. ЗАВРЪЩАНЕТО НА БЛУДНИЯ СИН ИЛИ ЗА ВЯРАТА

НА ЛЮБОВТА

Нека ти кажа, скъпи читателю, че ако приемеш за вярно понятието

“духовна трагедия”, то това понятие в пълна степен ще отговаря на едно:

Човешкото сърце не познава Сърцето на Бога!

При цялото изобилие на книги от Свещеното Писание, при цялото

разнообразие на християнска литература, аз смея да твърдя, че Божието

Сърце все така е останало непознато. И именно тук става твърде голям

човешкият трагизъм, защото той няма силата да променя, а само да

приспособява ума и сърцето към все по-тежки и по-тежки обстоятелства.

През всички години на моята вяра в Исус аз се наслушах на стотици и

хиляди проповеди, говорещи за Вярата. Едни я възприемаха като формула

за финансов просперитет. Други - като среда, където всяка изговорена

дума става вълшебна и носи на човека чудо. Трети - като юзда, способна

да ограничи страстите и похотите на човека, поради заплахата от съд,

смърт и ад. И във всички тези проповеди и формули имаше по нещо

истинско, извлечено от Духа на Бога, ако и в повечето случаи да беше

смесвано с типичната човешка природа, желаеща на всяка цена користите

си и благословенията си. Но когато Исус дойде към сърцето ми с това второ

видение, аз щях да получа едно ново светоусещане, един нов поглед,

говорещ не за човешката вяра в Бог, но за Божията Вяра към човека.

Помисли върху това, скъпи ми читателю! Защото в разбирането на

Божията Вяра към човека става онова просветляване на сърцето, при което

намират отговор най-трудните въпроси. Затова нека сега ти разкрия

видението, което Исус ми даде, за да стане ясен погледът върху Вярата на

Любовта. Исус дойде при мен и ме попита:

“Как мислиш? Ако човек има силата да покаже милост, то няма

ли Бог да има Милост, по-превъзходна от човешката?”

“Да, Господи! Защото при показване на милост човек е ограничен от

времето и пространството и зависим от обстоятелствата. Докато Отец не е
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ограничен от нищо. И в това отношение Неговата Милост е безгранична и

трайна...”

“Виждаш ли как сам го каза! Защото наистина трайността е

едно от най-главните качества на Божията Милост.

Но какво ще рече Милостта да е трайна? Какво ще рече това, че

Божията Милост трае до века?”

“Господи, за мен това ще рече тази Милост да се проявява постоянно,

без да претърпява обрати поради поведението или стоенето на онзи, на

когото му е показана Милостта. Мисля, че в това отношение Божията

Милост е безусловна...”

Исус се усмихна. А после пак ме попита:

“Ти готов ли си да покажеш Милост тогава, когато никой не я

зачита? Готов ли си да протягаш ръка, въпреки, че ще бъде бита,

оплюта и поругана? Готов ли си да изтръгваш някого из огъня,

докато в този момент той крещи против теб и те хули и мрази?”

Замислих се върху думите на Исус. Те бяха заредени с такава тежест,

която умът не искаше да приеме. Затова Му казах:

“Господи, не бих издържал дълго да показвам милост, при положение,

че не бъде зачетена. Защото, мисля си, такава милост е обречена да се

осуети или да бъде напразна...”

Думите излязоха от устата ми и вече съжалявах, че ги казах. Защото

Исус смъмри сърцето ми, като каза:

“Няма напразна Милост, Стефане! Няма напразна Милост, но има

напразни очаквания в Милостта! И знаеш ли защо мнозина, които

показват милост, се закоравяват при най-малкото съпротивление?

Отговорът е, че те са показали човешката си милост, когато е

трябвало да покажат Божията. Но в Божията Милост има нещо,

което човешката милост не притежава. В Божията Милост има Вяра

за помилвания. А Вярата е даване твърда увереност в онези неща,

за които се надяваш. Когато Отец Ми показва Милост, тогава Самата

Любов изявява Вярата Си, защото Бог е Любов. И Вярата на Любовта

в своята съвършена изява е Божия Милост.
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Разбираш ли това? Разбираш ли, че Отец Ми показва Милост

към мнозина, защото вярва в тяхното възвръщане и покаяние? А

има ли по-силна вяра от вярата на Отца Ми? И не е ли Милостта

Божия онова издирване на човека, при което той бива намерен и

спасен? Не ти ли казва “Еклесиаст”, че:

“Бог издирва наново онова, което е било оттласнато...” 6

И ако Отец Ми има Съвършената нужда да издирва наново

оттласнатите от Него, то няма ли в Любовта Му към вас да има Вяра

за онези, които Той обръща и възвръща?

Ти няма да разбереш всичко това, ако отново не ти покажа

дълбочините на Живото Евангелие...”

След тези думи Исус отново хвана сърцето ми и ми показа видение.

Намирах се пред портите на Небесния Ерусалим, които сияеха със силата

на слънцето. Там, пред портите, забелязах двама служители. И двамата

имаха небесни мантии върху себе си. По Волята на Исус се приближих

много близо до тях, за да чуя какво си говорят. Ето и разговорът им, който

дочух и записах. Единият каза:

“Няма по-голяма радост за мен от тази да работя за нашия Баща,

защото някой ден Той ще ми даде дела, който ми е отредил. И така тази

моя радост е пълна...”

А другият отвърна:

“Със сигурност е добро да се надяваме, че някой ден ще получим дела

си, но на мен всичко това започна твърде много да ми дотяга. Затова ще се

явя пред Баща си и ще поискам дела, който ми се полага...”

След тези си думи вторият служител влезе през портите на Небесния

Ерусалим и поиска да се срещне с Бога. На тази негова молба Отец веднага

реагира, а Господ ми каза:

“Сега ще отида и ще поговоря с този Мой служител, за да видя

какво иска и защо го иска...”

Така Исус се приближи към служителя и го попита:

“Какво искаш като дял от Небесния Ми Отец?”

А служителят отговори:

6 (Еклесиаст 3:15)
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“Искам наградата за земното и Небесното точно сега...”

А Исус добави:

“Ти трябва да избереш или земното, или Небесното. Защото

земното можеш да получиш още сега, докато Небесното е запазено

за възкресението на праведните...”

Тогава служителят добави:

“Дай ми дела от земното, щом имам възможност да го получа още сега,

защото до делът на Небесното има твърде много време...”

А Исус отново му каза:

“Вземи тогава дела си от земното и знай, че от днес нататък

сърцето ти ще пребъдва по земята, защото където е съкровището

ти, там е и сърцето ти...”

Служителят се усмихна и зарадва, като скачаше и възклицаваше. Миг

след това той получи дела на земното и твърде много се отдалечи от

Небето. Той получи стотици и хиляди земни благословения, къща, автомобил

и много пари и слезе при тях на земята, за да управлява дела си и да го

увеличава. Видението от Господ беше толкова ясно, защото без всякакво

усилие аз разпознах духовната картина на притчата за блудния син. А Исус

ми каза:

“Както сам видя, единият от служителите на Отца Ми пожела

земното и така задвижи онази съдба в живота си, с която да получи

и дела си. Гледайки всичко това би ли помислил, че всичко за този

човек е свършено?”

“Да, Господи! Защото Божието Слово е твърде съдбоносно и никой не

може да избяга никъде от него. Та нали и в притчата за бедния Лазар се

говореше, че богатият получи своя дял приживе...”

Исус се усмихна и продължи:

“Прав си само дотолкова, че Словото е съдбоносно. Защото

притчата за бедния Лазар наистина е една от най-съдбоносните. Но

има други Мои съдбоносни думи, не по-малко силни от тази притча.

Спомни си например как Ме попитаха за Спасението на богатите,

когато им дадох примера за камилата, преминала през иглени уши:
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“Като е тъй, кой може да се спаси?” 7

Какъв беше Моят отговор на въпроса им? Не казах ли Аз, че:

“За човеците това е невъзможно, но за Бога всичко е

възможно…” 8

И ако отговорих така на учениците Си, то го направих, за да им

покажа, че в Сърцето на Отца Ми има Милост, която е силна да

издирва и възвръща. Защото ако Отец Ми продължи да мисли за

служителя Си, макар и паднал на земята, то има ли сила, която да

Му попречи да извърши намеренията на Сърцето Си?”

“Не, Господи! Такава сила няма...”

“Виж тогава как ще продължи видението. Защото нещата в

него са твърде съдбоносни...”

Трябва да ти призная, скъпи ми читателю, че когато Исус ти говори в

сърцето, то винаги усещаш колко непознат е Той за теб, колко възвишено

велики и неизследими са пътищата Му. След думите Си Исус отново насочи

погледа на сърцето ми към другия служител, пребъдващ в Небесните

места. Този служител се приближи пред Престола на Бог Отец, падна там

на коленете си и се молеше, като казваше:

“Татко, моля Те, укрепи вярата ми, за да не се разклати така, както се

разклати у брат ми. Понеже той вече взе дела си от земното, а аз останах

сам тука. Каква ли надежда да има за душата ми, след като още не съм

видял дела си?”

В отговор на молитвата му Отец отново изпрати моя Господ, Който

докосна сърцето му и му каза:

“Нима може Отец Ми да забрави синовете Си? Нима може Моите

братя и сестри да останат без надежда за вярата си? Не казва ли

псаломът за всички, които търсят Бога:

“Понеже Твоето милосърдие е по-желателно от живота, устните

ми ще Те хвалят. Така ще Те благославям, докато съм жив; в Твоето

Име ще издигам ръцете си. Като от тлъстина и мас ще се насити

душата ми; и с радостни устни ще Те славословят устата ми...” 9

7 (Матея 19:25)
8 (Матея 19:26)
9 (Псалом 63:3-5)
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Виж сега с каква тлъстина един ден Отец Ми ще благослови

душата ти...”

След думите на Исус пред престола на Отец се появи едно угоено теле

и служителят го видя. Тогава Исус отново му каза:

“Както е угоено това теле, такава мярка от Благодат върху

Благодат ще ти притури Отец Ми, понеже не си се отказал да

преследваш Небесния дял и не си прилепил сърцето си към

земния...”

Миг след това служителят излезе възрадван от Присъствието на Отца,

а Исус се обърна към мен и ми каза:

“Ако това угоено теле е преобраз на изобилната Благодат на

Святия Дух, то нима мислиш, че Отец Ми ще го угоява за служител,

който Му е верен? Верните затова са верни, защото обичат Господ

всякога, било че получават малко или много. Понеже Отец Ми се

бави спрямо Избраните Си. Но в действителност Той ще угоява това

теле не за победата Си във верните сърца, но за победата Си в

неверните. Защото, казвам ти, по-голяма радост в Небето има за

един грешник, който се кае, отколкото за деветдесет и девет

праведни служители. И сега нека те попитам:

Ти би ли събирал имот и богатство за някой, който безвъзвратно

си е отишъл от живота ти, като те е похулил и отрекъл?”

Отговорих:

“Господи, не бих го направил, ако нямам свръхестествена сигурност и

вяра, че той ще се върне!”

А Исус каза:

“Ако нямаш такава Вяра, ти не си воден от Отца Ми и в сърцето

ти не живее Неговата Любов. Защото за тази Любов Апостолът Ми

записа и такива думи:

“...всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се

надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада...” 10

Ако е вярно писаното, че Любовта Божия на всичко хваща Вяра

и на всичко се надява, то това е сигурен белег, че:

10 (I Коринтяни 13:7-8)
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Всичко, на което Божията Любов хваща Вяра, е предмет на

Божията Милост!

Защото да показваш Милост, без да вярваш в духовната

промяна и обръщане на ближния, то това е свидетелство за теб, че

нямаш Божията Любов, но проявяваш собствения си хуманизъм,

който няма сила да възвръща и духовно да преобразява човешките

сърца. Виж най-сетне и случилото се с блудния син. Не стана ли

така, че той се опропасти със земното богатство? Не го ли наказа

Отец Ми с мярка, за да разбере, че нищо в този свят не може да го

ползва? И ако несъмнено Отец Ми наказа служителя Си, така, щото

да падне дотам, че да пасе свинете и да желае рошковите им, то

пак това беше Божията Милост. И знаеш ли защо?…”

Не беше нужно да мисля дълго, защото Словото блестеше в сърцето ми

с най-точните стихове, обясняващи Божията Милост. Затова казах на Исус:

“Господи, аз вярвам, че всеки, който претърпява наказание от Отца, е

предмет на Божията Милост, защото Отец се обхожда с него, като със син.

А Словото Ти казва в “Евреи”:

“Сине мой, не презирай наказанието от Господа, нито да

отслабваш, когато те изобличава Той; защото Господ наказва този,

когото люби, и бие всеки син, когото приема”, ако търпите

наказание Бог се обхожда с вас, като със синове; защото кой е тоя

син, когото баща му не наказва?” 11

Ето защо аз вярвам, Господи мой, че всички трябва да разпознаем в

наказанието Божията Милост и Вярата, която Бог има за нас. Понеже Той

не би ни наказвал, ако не вярваше в нашето обръщане и поправление…”

След думите ми Исус се усмихна и продължи:

“Сега виждам, че сърцето ти наистина прие дълбочината на

видението. Защото богатата Божия Милост и Вярата, която Отец Ми

има за такива като блудния син, непременно ще направи така, че

мнозина ще се върнат в Небесния Ерусалим. И Отец ще излее върху

тях всичката Благост и изобилие, които е трупал за деня и часа на

тяхното Покаяние и възкръсване...”

11 (Евреи 12:5-7)
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В следващия миг видението пред погледа ми в пълна степен се оказа

пророческо, защото Господ ми показваше хиляди хора, които Небето

възвръщаше към себе си и Отец възкресяваше сърцата им със силата на

Вярата, която извираше от Неговата Любов. Видях как Светлината на

Святия Дух моментално докосваше сърцата на покаяните и те се обличаха

в светлия и чист висон. Колкото до демоните, които напускаха с крясък

блудните синове, то аз виждах как някои от тях бързо успяваха да влязат в

Божии служители и това в първия миг ме учуди. Тогава отново попитах

Исус:

“Господи, какво става тук? Едни се възвръщат, а други са на път да

отпаднат... Защо е така?”

А Исус отговори:

“За да се сбъдне писаното, че последните ще станат първи, а

мнозина първи - последни. Понеже тази Божия Милост може както

да възкреси и възвърне, така и да покоси и препъне. Защото по

отношение на Милостта Си Отец Ми не дава отчет на никого и тези,

които се съблазнят поради Милостта Му, са виновни за грях против

Божия Суверенитет. Защото още на Моисей Той каза:

“Ще покажа милост, към когото ще покажа, и ще пожаля,

когото ще пожаля...” 12

Затова отново ти казвам и нека да го знаят всичките Ми братя и

сестри:

Научете се да се радвате повече на щастието и успеха на

другите, а за себе си живейте с вярата, че сте безполезни слуги!

Защото, ако се радвате на вашето щастие и успех, всички други за

вас ще са безполезни и така лесно ще паднете в съблазън, поради

Милостта, с която Отец Ми възвръща блудните синове. Защото когато

Пастирят оставя овцете Си и тръгва по бърдата да търси заблудената,

тогава много от оставените овце се съблазняват в Него, понеже

никога не са познавали Божието Сърце, за да разберат и прицела на

Божията Любов. Защото днес тази Любов казва на всички ви:

12 (Изход 33:19)
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“Синко ти си винаги с Мене, и всичко Мое твое е. Но прилично

беше да се развеселим и да се зарадваме; защото този твой брат бе

мъртъв, и оживя, и изгубен бе, и се намери...” 13

В следващият миг видението от Исус се прекъсна, а в сърцето ми

нахлуха развълнуваните води на Святия Дух, за да затвърдят пълнотата на

Божието откровение, което и ти, скъпи ми читателю, получи с тази книга.

Виж сега и последните думи, които Исус ми даде за теб.

13 (Лука 15:31-32)
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Скъпи ми читателю! Вярвам, че си разбрал духовното послание на тази

книга. Мислите на Божието Сърце са твърде недостижими за човешките

сърца и много често ние се оказваме изненадани и неподготвени за

изявата на Божията Милост. След толкова години на усъвършенстване и

просветление аз легнах на операционната маса на Святия Дух, за да извади

Исус от сърцето ми всякакво желание за възмездие над противниците ми и

да напълни освободеното място с дълбокото познаване на Божията Милост.

Любовта на Вярата!

Ето Милостта, която Отец иска да имаш към всички. Ето двигателят, с

който твоята вяра никога няма да угасне, но на всяко време и място Бог ще

те намери и познае като един, чрез когото да покаже богатството на

Своята Благост и Милост към грешните и отпадналите. Позволи в сърцето

ти да живее Добрият Самарянин, защото тогава не ти, но Сам Господ ще се

влее в сърцето ти и ще спаси ближния ти.

Вярата на Любовта!

Ето Милостта на Отца, която Исус иска да познаваш. Защото, ако и да

беше верен и докрай да остана при Баща Си, по-старият Му син не разбра

Сърцето Му и така се препъна в завистта на дявола. Ето Милостта, която

ще те научи да се радваш на чуждото благополучие и щастие дори тогава,

когато не си го получавал и изживявал. Защото на всички, които устоят

докрай и не се съблазнят в Милостта Му към изгубените и блудните, Отец

ще притури Слава, която не може да се сравни с привременната скръб и

страдание, които преживяваме днес, за да останем докрай угодни на

Божието Сърце.

Благодаря на Отец за Милостта Му! Благодаря на Исус за нежността

Му! Благодаря на Святия Дух за помазанието и вдъхновението! Отдавам

цялата слава за написването на тази книга на моя Господ Исус Христос!

Амин и Амин!

Авторът
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