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“Но на нечестивия казва Бог: Що правиш ти, та разгласяваш

Моите повеления, и разказваш Завета Ми с устата си. Тъй като сам

ти мразиш поука и хвърляш зад себе си Моите думи? Ако видиш

крадец, тичаш с него, и с прелюбодейците участваш. Предаваш

устата си на зло и езикът ти устройва коварство…” 1

Посвещавам тази книга на всички “талантливи” Божии служители,

които биха казали, че това слово не се отнася за тях! Авторът

1 (Псалом 50:16-19)
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“И ЩЕ БЪДЕТЕ СВИДЕТЕЛИ ЗА МЕНЕ…”

Скъпи мой братко! Приготви сърцето си, за да прочетеш за нещата, в

които ме посвети Господ Исус Христос и за които по дълбокото си убеждение

и лично изживяване бях длъжен да платя най-високата цена. Няма да крия

от теб, че Господ ми заповяда да смиря сърцето си, за да ми говори в

дълбочина за най-дълбоките въпроси на вярата, но аз дълго не успявах да

постигна онази сърдечна настройка, при която да усетя как Божието

помазание нахлува в жилите ми и прояснява мислите ми. В един момент

дори си мислех, че тази книга никога няма да бъде написана. Но Слава на

моя Бог, защото Той не е мислил като мен, нито се е поклащал като мен,

когато духне силен вятър. Исус дойде да говори на сърцето ми и аз разбрах,

че причината, за да не идва Божието помазание и за да не съм бил готов

за божественото послание е тази, че съм имал крепост в ума си, която ми е

пречела да видя ясно контурите на цялостното откровение от Небето.

А знаеш ли какво става, когато една крепост рухва?

Става това, че сърцето започва да забелязва неща, които никога

преди това не е виждало, поради стената, която е стояла пред него...

Изобщо, случи се така, че Исус ме накара да стъпча цялото си

човешко самочувствие, че съм духовно свободна и просветена личност.

Как стана това ли? Ето как:

В миг, когато бях напълно загубил надеждата, че мога да започна

писането на тази книга, Исус дойде към духа ми и ме попита:

“Забелязваш ли, че този път цената, която трябва да платиш, е

по-висока от другите, които вече си плащал?”

Тогава казах на моя Господ:

“Исусе, Ти Си ме учил, че едно е помазанието, при което отиваш под

водопада и отваряш сърцето, за да се пълни с бистрите води на Святия Дух,

а съвсем друго - когато започнеш да копаеш земята с надежда да откриеш

жива вода. Второто винаги ще изисква по-големи усилия от първото. И все

пак не разбирам на какво се дължи трудността…”

Исус ме погледна, а после каза:
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“Винаги е по-лесно да си представиш нещата, отколкото да ги

видиш с Моя поглед. А представата означава, че пред погледа ти

има стена и умът ти бърза да компенсира липсата на зрение с едно

готово решение. Но това готово решение не е Моето. Тази книга за

Божиите таланти, която Небето заповядва да напишеш, изисква да

се намериш верен и одобрен от Отца Ми, защото Той силно ревнува

за Духа Си. А в отношението към талантите, които Той е дал на

Църквата, се препъват и умират духовно значителен брой служители.

Всички те, рано или късно, падат, а пред сърцата им лукавият

изгражда същата тази крепост, която вече забеляза, че ти пречи да

уловиш посланието Ми. Досега Аз винаги съм те пазил, за да не

паднеш поради крепостта, понеже Ти дадох Слово, като двуостър

меч, който порязва и изобличава. Но ти помисли и Ми кажи - само

изобличително слово ли ти е давал твоят Господ?”

“Не, Господи Исусе! Ти ми даде и много изграждащи книги, но ми

забрани да ги публикувам преди да дойде Твоето изобличение към

църквите!”

Исус се усмихна и продължи:

“Ето това те спаси и запази. Защото ако в твоето служение за

Мене ти беше започнал с книгите, които не изобличават, а

утвърждават, то тогава много бързо щеше да отпаднеш, поради

всеобщата почит и уважение, на които щеше да се радва сърцето

ти.

Виж сега виденията, които Аз ще ти дам, защото с тях ще

придобиеш правилния поглед към талантите на Духа и очите на

сърцето ти ще забележат неща, които никога преди това не са

виждали…”

След последните Си думи Исус вдигна духа ми и ме пренесе духовно в

първото видение, което Той разкри пред очите ми. Ето какво видях, скъпи

ми братко:

Пред очите ми се простираше един невероятно красив площад с огромни

мраморни плочи, на който бяха разположени стотици и хиляди сергии.

Рафтовете на тези сергии бяха отрупани с всевъзможни плодове и стоки.
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Имаше великолепни ябълки, грозде, смокини, нарове, портокали и ягоди.

Други пък предлагаха красиви платове, които блестяха ослепително от

слънчевата светлина. Трети предлагаха подправки и благоухания, силата

на които беше такава, че човек можеше с часове да стои под властта на

самото ухание или подправка и да не му омръзне нито за миг да ги усвоява

със сетивата си. Четвърти предлагаха красиви коне от най-чиста порода

заедно с целия им впряг и колесници. Докато двамата с Исус се разхождахме

аз все още не разбирах къде съм попаднал. Тогава Исус ме попита:

“Харесва ли ти тук? Харесва ли ти изобилието, което се предлага

на този голям площад?”

Отговорих Му:

“Господи, такова изобилие е просто като вълшебно. Имам усещането,

че плодовете са толкова истински и реални, че наистина могат да се вкусят,

а пък благоуханията дори ги усетих...”

Исус ме погледна и се приближи до първата сергия, взе от нея една

напращяла от сочност и благост ябълка, повъртя я в ръцете Си, а след това

ми я подаде като ми заповяда:

“Яж! Вкуси от нея, без да се страхуваш!”

Взех ябълката и я захапах. Вкусът й бе повече от чудесен. Нещо

повече - сладостта й се разля в духа ми с такова присъствие, щото без

всякакво съмнение вече знаех, че това беше плод от Божието помазание.

Тогава извиках с възторг:

“Господи, това тук е Твоето Царство. Тази ябълка беше плод от Божието

помазание. Святият Дух ми я потвърди...”

В пълен контраст на настроението ми Исус отново ме погледна и в

очите Му имаше сълзи. Тогава ме попита:

“Това, което Ми каза за Моето Царство, твоята представа ли

беше или Моят поглед?”

Останал още под въздействието на помазания плод аз Му казах:

“Та нали Ти ме доведе тук на площада, за да видя нещата, които ми

показваш?”

След последните ми думи Исус зададе въпроси, които бяха като

плесница за сърцето ми:
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“Защо си научил сърцето си да се взира само в онова, което

може да получи? Защо не си научил Моята Истина, че е важна не

само водата, но и изворът, който я пуща? Докато ходеше с Мен в

това видение ти видя силата на Божиите таланти, но не можа да

видиш лицата на онези, които ги притежават.

Виж сега тези лица, за да разбереш и видението…”

Отново бях във видението с площада и сърцето ми видя лица, които не

исках да вярвам, че е възможно да съществуват. Като абсолютен контраст

на стоките върху сергиите лицата на човеците бяха грозни и зловещи. Това

бяха лица, върху които лъщяха мазни погледи и ехидни усмивки. Някои от

лицата бяха гримирани, а други - татуирани със знаци между очите.

Всичко, което се четеше и излъчваше от тези погледи, беше алчност, похот

и сладострастие. Сърцето ми повече не издържаше на гледката и затова

паднах в нозете на Исус и с плач Го попитах:

“Господи, защо така се препънах? Защо този площад и сергиите му

така грабнаха сърцето ми? Преди малко бях готов да изям всичките плодове

по тези сергии и да събера всички користи по тях, а сега съм дотолкова

погнусен от уродливите образи, щото не бих искал да имам нищо общо с

тях. Моля Те, махни ме оттук! Моля Те, Исусе, спаси духа и сърцето ми!”

Тогава Исус ми каза:

“Ти получи много от Небето. Но ти никога не беше виждал

толкова ясно как изглежда най-великото постижение на Сатана.

Този пазар, из който те разведох, е пазарът Вавилон. Всяка стока

на неговите сергии е родена от Бога, вдъхновена от Бога, създадена

от Бога. Но малката подробност, за която никой на този пазар не

мисли, е тази, че Отец Ми не създаде всичките тези плодове и

благоухания като стоки. Той ги създаде като Свои дарове, но

служителите, които ти видя на самия пазар, ги превърнаха в стока.

Те решиха в сърцата си, че талантите на Святия Дух служат за

личната им полза и това доведе до общата загуба.

Сега разбра ли каква крепост е имало в ума ти и пред сърцето

ти?”

Бях повече от сигурен и затова отговорих:
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“Да, Господи мой! Аз съм живял с крепостите на предразсъдъка и на

предубеждението, че ако някой има Твой талант, той непременно Ти служи

по Божията Воля. А сега разбирам, че не е важно дали имаш Божиите

таланти, но дали ги даваш и умножаваш по правилния начин…”

Исус ме погали по главата. А после каза:

“Нека сега двамата с теб да отидем на едно друго място, защото

там на убеждението си ще прибавиш и твърдост, та никога повече

да не се поклатиш или очите ти да се излъжат от ефектните сергии

на Вавилон...”

След думите на Господ видението с Вавилонските сергии изчезна, а аз

усетих как Той пресели духа ми в живото Евангелие. Миг след това очите

ми наблюдаваха възкръсналият Исус и Неговите Апостоли и сподвижници

на един висок хълм. После ясно чух как един от Апостолите Го попита:

“Господи, сега ли ще възвърнеш на Израил царството?”

След думите му Исус погледна към мен, усмихна се и каза:

“Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е

положил в Собствената Си власт. Но ще приемете сила, когато

дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както

в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята…”

В този миг бях сигурен, че Исус не говореше на Апостолите Си. Не!

Той говореше на моето сърце и думите Му се забиваха в мен с такава

власт, щото отново изникна пред очите ми споменът от сергиите и лицата,

които видях там. Тогава извиках към Господ:

“Господи, онези, които видях на пазара на Вавилон, предлагаха стоката

си, но те не бяха Твои свидетели. Те бяха получили таланти от Господаря,

но не бяха свидетели на Господаря. Те нямаха Твоя Образ, ако и да имаха

Сила от Святия Дух. Те бяха уродливи в лицата си, алчни и мазни, похотливи

и безскрупулни. Те бяха точно като засеняващия Луцифер, който още в

Небето превърна таланта си от Отца в стока и поради много голямата му

търговия напълни Небето с насилие и завлече много от Небесните ангели…”

След думите, които извиках към моя Господ, аз усетих как крепостта в

сърцето ми беше напълно разрушена и изчезнала. А тогава ме обзе силна
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любов към Господ. Въпреки, че бях във видението, се затичах към Него,

паднах в коленете Му и продължих да викам:

“Моля Те, Исусе! Моля Те, Господи! Нека видя онова Съвършено място

в Твоя Дух, където истинските Ти служители свидетелстват за Тебе…”

В отговор на молбата ми Господ Исус просто ме изправи пред Себе Си

и само след миг се видях сред седнали хора в малка къща. Бяха около

двадесет или тридесет човека и лицата им бяха озарени от Светлината на

Господа. Тогава Исус ми каза:

“Седни и Ме слушай, за да разбереш. И разбери, за да живееш!”

След думите Си Той се изправи и погледна към човеците. От бялата

мантия на Спасителя имаше врата и от нея излизаше светлина, озаряваща

човеците. Тогава видях как Спасителят отиде в единия край на стаята и

вдигна малък светилник, който грееше на поставка, вградена в стената.

Той хвана светилника, издигна го пред лицето Си и започна да говори:

“Вие сте виделината на света. Град, поставен на хълм, не може

да се укрие. И когато запалят светило не го турят под шиника, а на

светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека

свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви

дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата…” 2

След тези последни думи Исус се приближи при мен и ме попита:

“Как разбираш думите Ми? Не ще ли да рече това светило, че

Дух Святи е дошъл в сърцето ти? Не ще ли да рече, че Този Дух не

бива да се държи под шиника на плътския егоизъм, но да раздадеш

Светлината Му на всички, които са в къщи?”

“Да, Господи! Точно това идват да рекат Съвършените Ти думи…”

Миг след отговора Исус ми зададе въпрос, който буквално ме потресе.

Той ме попита:

“Кое видение благослови повече сърцето ти? Дали видението с

площада и сергиите или това последното, в което сега ти говоря?”

Нямах никакво колебание в отговора си и затова казах:

“Господи мой, това последно видение докосна сърцето ми повече от

всички площади и сергии на този свят...”

2 (Матея 5:14-16)
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Исус, обаче, продължи да ме пита:

“А защо това видение те докосна повече?”

Погледнах към седящите и озарени от щастие лица на човеците и затова

отново казах:

“Господи, тук всички мои братя и сестри са Твои свидетели, защото

лицата им са докоснати и преобразени от Тебе…”

И този мой отговор не удовлетвори Исус. И Той отново ме попита:

“А защо всички тук са докоснати и преобразени от Мене? Защо

не бяха така докоснати и преобразени търговците на Вавилон?”

Усещах как Божият пръст ме подбутва, за да достигна до велико

откровение. И в следващия миг това откровение беше на устата ми. Чух се

да казвам:

“Господи, в първото видение аз бях на площада сред сергиите на

търговците, а в това видение аз съм си в къщи. На площада се чувствах

като купувач, минувач или случаен човек, но тук чувствам, че всички са

мои братя и сестри. В това видение аз съм си у дома, при моя Небесен

Баща. И точно затова Ти ни заповяда нашата виделина да свети не по

пазарите, но на всички, които са в къщи. Защото ако някой е в къщата ми,

той е част от моя живот и аз съм част от неговия. Той е мой брат, роден от

Същия Дух, от Който съм роден и аз. Ето защо разбирам, че в Твоята

Любов всичко се дава даром и е безусловно. Точно така, както в една къща

всички братя и сестри ядат от общата трапеза и всичко им е общо. Така

разбирам и думите Ти светилникът да свети на всички, които са в къщи…”

Исус се усмихна. А после каза:

“Ето такъв служител искам да бъдеш. Служител, който държи

светилото си на светилника и то свети на онези, които са в къщи.

Запомни от твоя Господ и запиши на книга думите, които ти

давам, защото те са най-съдбоносните думи, които сърцето ти е

получавало от Небето:

Отец Ми дава таланти на мнозина, но само онзи, който сложи

светилото на светилника си, та да свети на членовете на Божието

Семейство в Божия Дом, е достоен и силен да опази и умножи

талантите на Господаря си!
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Днес е времето, когато дяволът излъга мнозина, като ги накара

да излязат на пазарищата на Вавилон, за да употребят талантите си

за лична полза и лично влияние, което доведе Църквата до обща

загуба. Днес е времето, когато малцина искат да бъдат свидетели

на Мене, а мнозина стават свидетели на собствения си стомах и

кесия, защото заровиха талантите си в пръстта. Нека тази книга да

отвори очите на слепците и да изправи сърцата на прегърбените,

защото е последно време, когато призовавам всички да се покаят и

светилниците им да бъдат запалени за обща полза.

Кой от продалите Ме на онзи лъскав площад ще разбере и иска

да приеме, че общата полза винаги води до лична загуба? Кой от

продалите Ме ще разбере и иска да приеме, че ако не изгуби

живота си заради Мене, няма и да намери Живот от Мене? Не се ли

научиш да губиш своето, за да обогатиш мнозината, то непременно

ще спечелиш своето, като ограбиш мнозината?

Нека дълбоката духовна притча, която ви оставих в Евангелието,

да разкрие на всички ви духовната трагедия и страшното падение,

което преживяват отстъпилите от Името Ми и учението Ми…”
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1. ТАЛАНТЪТ ИЛИ ЗА СЪДБАТА НА СВЯТИЯ ДУХ В ТВОЯ

ЖИВОТ

Братко мой, досега ти може да си прочел много книги. А и книгите са

затова, за да се четат. Но виждаш ли, от преживяването, което получих с

виденията на Исус, смея да твърдя, че думата “книга” е най-често словесен

заместител, който отдавна се е изпразнил от духовното си съдържание.

Затова все повече заживявам с убеждението, че служението ми пред Исус

не е да пиша книги, но да изявявам Дух. Защото книгата непременно ще се

свърже в асоциация и с букви, докато Духът не е букви. Той е Живот.

Ето тук, в това отношение, Господ промени духа и сърцето ми, защото

ме накара да заживея с мисълта, че ако правя нещо за Бога, то значи че

нищо не правя.

Защо мисля така ли?

Именно защото ако по човешки съм решил, че това, което правя е

нещо, в следващия миг може да се окаже, че е нищо. Защото не е вярно,

че аз правя нещо за Бога, като е точно обратното - че Бог прави неща за

мен. Едни думи на Апостол Павел се настаниха в сърцето ми и със сигурност

ще останат живи вътре в мен до самия свършек. Спомни си как на едно

място превъзходният Апостол заявяваше:

“Защото, ако проповядвам благовестието, няма с какво да се

похваля; понеже нужда ми се налага; защото горко ми ако не

благовествам…” 3

Виждаш ли как Павел заявява:

“Горко ми, ако не благовествам...”

Днес някои са стигнали до там, че като проповядват благовестието, то

да имат с какво да се похвалят и дори бързат да запечатат речите и

образите си на видеокасети, с които въртят доходен бизнес. Но било, че се

хвалят или не се хвалят, било че продават или дават даром, Библията

стои. Ако и мнозина да падат тя няма да падне, но ще бъде ситото за всеки

3 (I Коринтяни 9:16)
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служител и ще определи мястото на всички във вечността. Въпросът не е

за това. Въпросът е в друго, а именно:

Кое накара Павел да си прави такава равносметка? Не бяха ли това

многото таланти, които той беше получил от Господаря си Исус Христос?

Нямаше ли Павел трън в плътта поради многото откровения? И не казва ли

Словото, че:

“…от всеки, комуто много е дадено, много и ще се изисква; и

комуто са много поверили, от него повече ще изискват...” 4

Сега разбираш ли защо на Павел му се налагаше нужда? Стават ли ти

по-ясни и други негови думи, с които заяви:

“И тъй, аз така тичам, не към нещо неизвестно; така удрям, не

като че бия въздуха; но уморявам тялото си и го поробвам, да не би,

като съм проповядвал на другите, сам аз да стана неодобрен...” 5

“Ама възможно ли е това?” - ще попита някой. А после ще добави:

“Как така ще проповядвам на другите, а Бог няма да ме одобрява?”

На такива въпроси мнозина нямат отговор, но тази книга е написана,

за да даде отговор на тях.

И така, скъпи ми братко, както казах, именно такива изповеди на

Павел започнаха да горят в сърцето ми след виденията, които ми даде

Господ. Исус забеляза това мое състояние и затова ми каза:

“Сега Святият Дух работи в теб, за да обнови ума ти. Затова не

се чуди, че точно такива стихове идват към сърцето ти, защото в тях

има Дух и Живот и те имат силата да те изградят и усъвършенстват.

Вместо това виж отново изповедта на Павел. Какво ще рече това,

че Апостолът Ми уморява тялото си и го поробва точно с мисълта,

че е възможно и да не бъде одобрен?

Какво одобрява Отец Ми? И как го одобрява?”

Трябва да ти призная, читателю, че въпросите на моя Господ бяха

повече от дълбоки. Затова наведох глава пред Него и Му казах:

“Господи! Твърде дълбоки са нещата, за които Ти ме питаш. Страхувам

се, че едва ли съм готов да Ти отговоря. Аз вярвам, че Павел е уморявал

тялото си и го е поробвал, за да може талантите на Духа, които Си му дал,

4 (Лука 12:48)
5 (I Коринтяни 9:26-27)
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да извършат съвършено Твоята Воля. Защото ако тялото ни е пръст, то

талантът трябва да поробва пръстта, а не пръстта да поробва таланта.

Колкото до нещата, които Отец одобрява, то вярвам, че Той никога няма да

одобри никой друг и нищо друго, освен Теб и Святия Дух. Ако аз се движа

в Твоя Образ, то одобрението върху мен ще се дължи не на мен, а на

Образа Ти и на Святия Дух, Който го изгражда вътре в мен. Но ако има

нещо по-дълбоко, то съм готов да Те слушам…”

Тогава Исус ми каза:

“Наистина има нещо по-дълбоко и затова ти си извикан да го

проумееш и предадеш на Църквата. И това по-дълбоко нещо е да

разбереш как Отец Ми гледа на талантите, които дава на служителите

Си. Ти не си забравил думите Ми в началото на “Деянията”, където

Аз казах на Апостолите Си:

“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще

бъдете свидетели за Мене…”

Ето на тази Сила, момчето Ми, са преобраз и талантите, които

Отец Ми дава на служителите Си.

Първото и основополагащо знание, което трябва да имаш, е това,

че Святият Дух идва за съдба в твоя живот. Той идва в живота ти,

за да извърши не твоята, но Божията съдба вътре в теб. И силата на

вярата се състои в това дали ще позволиш на Бог да влезе в живота

ти, да отнеме твоя живот и да ти даде Неговия Живот, вместо твоя.

Затова някога казах, че който изгуби живота си заради Мене, ще го

намери.

Сега разбираш ли утесненията на Павел? Сега разбираш ли, че

ако Бог живее Собствения Си Живот вътре в теб, то ти няма с какво

да се похвалиш, защото това не е твоят живот, но е Неговият? Само

Той може да се похвали със Себе Си, но не и ти със себе си. Защото

ако ти се хвалиш със себе си, то тогава твоето “себе” е живо за

света и не си се отрекъл от себе си, за да следваш Мене. Но ако

действително си се отрекъл от себе си, то тогава нямаш свой живот

и своя съдба. Тогава Бог е твоят живот и твоята съдба. И колкото

по-големи планове Отец е записал за Живота на Святия Си Дух вътре
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в сърцето ти, толкова повече таланти ще получиш от Господаря. Но

на онзи, на когото много е дадено, много и ще се изисква. Ето затова

талантите от Небето имат три най-важни белега.

Първият белег на таланта, който ти дава Отец Ми, е Силата.

Затова Аз казах на Апостолите Си:

“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух…”

Тази Сила идва да извърши в живота ти невъзможното, сиреч,

да направи явна съдбата на Святия Дух вътре в теб.

Вторият белег на таланта, който ти дава Отец Ми, е ползата.

Затова и Павел ви каза, че:

“…на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза…” 6

Забележи, Стефане!

За обща, а не за лична полза!

И сега нека ти покажа и третият белег на таланта. Той е най-

важният, но никой не стига до него, ако не свидетелства на първите

два.

Третият белег на таланта, който ти дава Отец Ми, е за съдба.

Нека разбирането ти на този факт бъде такова, че съдбата, която

Святият Дух е извършил в теб на земята, ще бъде твоята вечна

съдба на Небето!

Ако някой е живял с Мен на земята, той ще живее с Мене и на

Небето. Ако някой е вървял с Мен на земята, той ще върви с Мене и

на Небето. Ако някой се е приближил до Мен на земята, той ще е

близо до Мен и на Небето. Затова вие днес изработвате Спасението

на душите си и придобивате вашето място в Царството на Отца Ми.

Но мнозина първи в Царството вече са станали последни, а много

последни ще бъдат първи. И нека никой утре не пита Отец Ми защо

се намира на едно място в селенията на Духа Ми, когато друг се

намира по-високо от него. Нека никой да не Ме пита защо е в

периферията, докато друг е седнал на златен трон пред Престола

на Отец!

6 (I Коринтяни 12:7)
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Днес е времето, когато трябва да платите цената за всичко

това! Днес е времето, когато трябва да уморявате тялото си и да го

поробвате, за да тичате така, щото да вземете наградата. А в това

отношение Отец Ми има принципи, които никога няма да наруши и

в тези принципи едни ще се спънат и паднат, а други ще бъдат

издигнати и възвисени. Всичко това обаче ти ще видиш в едно

друго видение, което ще ти дам, защото това е видението на Моето

Съдилище…”
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2. ВИДЕНИЕТО ПРЕД ХРИСТОВОТО СЪДИЛИЩЕ

Братко мой, скъпи ми читателю!

Знаеш ли, че ако има нещо, което по степен на трудност трябва да

поставиш на първо място, то това е погледът на Господ Исус пред Неговото

Съдилище?

Аз зная, че всеки има някакви свидетелства на вярата си. Един ще

каже за едно изпитание, друг за друго, трети - за трето. Но повярвай ми,

ако има нещо, за което трябва да започнеш да се готвиш от първата глътка

жива вода на Духа, то това е да имаш силата да издържиш на Христовия

поглед!

Няма да скрия от тебе, че много пъти, когато Исус ме е поглеждал, аз

съм се чувствал гол и недостоен пред Него. Той е пронизвал с очите Си

душата ми, а всичките ми грехове и беззакония са ставали явни пред

Светлината на Лицето Му. И аз съм падал на коленете си и съм плакал.

Имало е случай, когато, подобно на Петър, съм извръщал главата си от

Исусовите очи и съм Му казвал:

“Иди Си, Господи! Аз не съм достоен да се нарека Твой слуга, нито да

Те поканя под стряхата си…”

И в миг, когато съм очаквал някакъв удар, наказание или възмездие,

ръката на Спасителя е докосвала главата ми и косите ми, а после Господ

меко и нежно ми е казвал:

“Не бой се! Отсега нататък човеци ще ловиш…”

Не зная дали би ми стигнала вяра, но ако Отец ми дадеше Силата и

Огъня на Своята Любов в Съвършена пълнота, то аз без колебание бих

извикал:

“Предпочел бих, Отче, сам аз да съм анатема от Христа, но да зная, че

всички Твои служители ще издържат погледа на Христос пред Неговото

Съдилище…”

За съжаление това няма да се случи с всички, просто защото няма

сила, която да коригира Библията или да накара Исус да редактира Словото

Си. А Словото Му говори, че мнозина няма да издържат на погледа Му,
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просто защото няма тъмнина, която да издържи, когато лъчът от Божия

Светлина я докосва.

Днес, в това най-измамливо време за дявола, са малцина онези, които

да разсъждават върху това, за което ти говоря. За тях е много по-важно да

видят мазния одобрителен поглед на някой търговец, който е доволен, че

върви бизнесът му в Храма. За тях е много по-важно да видят лъстта и

доволството в очите на някой фараон, вързал с религиозния си авторитет и

човешка власт един куп църкви и църквички, който ухилено потропва с

пръст по бюрото си, доволен, че книгите на Божиите пророци се горят и

късат и дори му носят за това отчет по мобифона. За тях е много по-важно

да бъдат велики в погледите на духовно хилави и недоразвити християни,

които изпадат в религиозен екстаз, когато коженото куфарче се отвори и

под светлината на прожекторите блесне дипломата на някой американски

или шведски институт...

Но виждаш ли, всичко това твърде скоро ще избледнее, просто защото

ще дойде време, когато едни стихове в Святата Библия ще заблестят в

съвършена пълнота, макар малцина да са ги приели духовно. Именно с

тези стихове Исус ми засвидетелства и причината за изявата на Неговото

Съдилище. Виж и ти тези стихове, братко мой, и нека те отрезвят духа и

сърцето ти, нека съвършено те събудят, за да платиш цената да стоиш с

открито лице в Деня на Исус:

“Окото е светило на тялото; и тъй, ако окото ти е здраво, цялото

ти тяло ще бъде осветено, но ако окото ти е болнаво, то цялото ти

тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина,

то колко голяма ще е тъмнината...” 7

Много хора са чели тези стихове. Бих казал, че няма християнин на

земята, който да не ги знае. Но колцина знаят, че идва миг, когато Сам

Исус ще ги прочете, за да ги изпълни? Защото ако окото е светило на

тялото, то и Христовите очи са светило за Христовото Тяло. Сега разбираш

ли защо ти казах, че в Деня на Христовото Съдилище трябва да издържиш

на Христовия поглед? Сега разбираш ли, че очите на Исус са най-здравите

очи на Вселената и ако те са светило на Христовото Тяло, то непременно и

7 (Матея 6:22-23)
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ти трябва да издържиш на погледа им? Защото само така ще покажеш на

Бог, че си осветен от Святия Дух, като част от Тялото на Христос и достоен

за Вечен Живот в Божието Царство.

Когато в дълбочина разсъждавах върху стиховете от “Евангелието от

Матея” Исус дойде при мен и ми каза:

“Без съвършеното разбиране на тези Мои стихове ти няма да си

готов да приемеш видението пред Моето Съдилище. Защото именно

пред Съдилището Аз разбирам кои са Моите и кои са на лукавия.

Защото именно това Съдилище обяснява защо Пастирят седна и

отдели козите от лявата Си страна, а овцете от дясната. Защото ако

окото е болнаво и тялото помрачено, то да пребъдва ли такова тяло

в Дома на Отца Ми? Да приеме ли Отец Ми в Царството кариеристи,

търговци, хулители, богаташи, теолози, чародеи и идолопоклонници

само защото са готови с охота да викат “Алелуя” и “Исус е Господ!”?

Не казах ли Аз и не предупредих ли, че не всеки, който Ми вика

“Господи” ще наследи Царството? Защото ако такъв измамно се

успокоява, че има Вечния Живот, а търгува в Храма Ми или хули

пророците на Отца Ми, то няма ли да го изпитам с Моя поглед? И ще

издържи ли такъв на погледа Ми, с който съм осветил Тялото Си?”

“Не, Господи Исусе! Такъв никак няма да издържи. Сам Павел казваше

в посланието си:

“Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието

царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонници-

те, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците,

нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито

хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство. И

такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си от такива неща,

но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа

и в Духа на нашия Бог...” 8

Тук Исус продължи, като каза:

“Виждаш ли как Апостолът Ми казва, че някои са се измили и

осветили, за да бъдат оправдани в Името Ми? Ако несъмнено окото

8 (I Коринтяни 6:9-11)
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е светило на Тялото, то защо са малцина днес човеците, които Ми

позволяват да ги погледна? Защо извръщат настрана главите си и

продължават явно да вършат греха си? Не знаят ли такива, че ще

дойде време, когато липсата на покаяние ще се окаже вечна и

съдбоносна?

Но ето, казвам, и праведни думи излизат от устата Ми:

Аз положих Духа Си в тази книга и всеки, който я приеме, ще

Ми позволи да го погледна с очите Си и да го осветя. А тогава всяка

тъмнина ще си отиде от такова сърце и ще рухнат всички крепости,

с които дяволът лъже людете Ми да се кланят на света и да стоят в

света. Виж сега видението Ми и нека то бъде Божият изпитващ

поглед за цялото Господно Тяло...”

В следващия миг всичко земно изгуби форми и очертания и аз се

озовах пред Христовото Съдилище. Исус стоеше на превъзходен златен

Трон, а около два метра над главата Му блестяха думи от Божието Слово,

не с ръка написани, а сякаш самото пространство фосфоресцираше и Духът

на Бога свидетелстваше със Самия Себе Си на писаното. Ето и думите:

“Затова и ревностно се стараем, било у дома или отстранени, да

бъдем угодни на Него. Защото всички трябва да застанем открити

пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е

правил в тялото, било добро или зло…” 9

В следващия миг Исус се изправи от Трона Си, вдигна ръката Си и

посочи с пръста Си към огромна Духовна Врата, пред която стояха ангели,

като каза с властен глас:

“Нека влезе първият Ми служител…”

След думите Му Вратата се отвори и аз видях как пред трона се появи

Божият служител. Изгледът му ме порази. От цялото му същество лъхаше

такова смирение и любов, щото бях сигурен, че Исус ме гледа едновременно

от две места - както от трона, така и от сърцето на служителя Си. Този

служител имаше превъзходна бяла дреха. Той държеше торба, която беше

пълна. Исус го погледна със съвършено внимание и закова погледът Си

9 (II Коринтяни 5:9-10)
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върху него. Служителят също погледна към Исус и очите му заблестяха

радостно. След това чух моят Господ да казва:

“Покажи талантите, които получи от Отца Ми!”

След заповедта на Господ служителят падна на колене и се поклони

на Исус, а след това отвори торбата, откъдето извади десет скъпоценни

камъка и ги постави пред нозете на Исуса, като каза:

“Господарю мой, Ти ми предаде пет таланта, ето, спечелих още пет…”

След думите му Исус се усмихна, наведе се и хвана с ръцете Си

мишците му, като го повдигна и изправи. А след това му каза:

“Хубаво, добри Ми и Верни слуго! В малкото си Ми бил Верен.

Над многото ще те поставя. Влез в радостта на Господаря си…”

Никога не бях виждал Исус толкова щастлив. Цялото Му същество

сияеше и аз чувствах как душата на Спасителя е развълнувана, въпреки че

Той Сам бе пророкувал и видял този миг. След това служителят Господен

излезе през друга Врата, която бе Вратата към Царството Небесно. Отново

погледнах към Исус и видях как Той отново заповяда:

“Да влезе вторият Ми служител…”

След думите Му Вратата отново се отвори и аз видях да влиза вторият

служител. Той също изглеждаше като първия, макар и не в тази степен на

светлина и излъчване. Исус отново закова погледа Си върху служителя Си.

Този служител също издържа погледа на Господ, а Той му заповяда:

“Покажи талантите, които получи от Отца Ми!”

След заповедта Му служителят падна на колене и се поклони. После

отвори торбата си и извади от нея четири скъпоценни камъка, като каза:

“Господарю мой, Ти ми даде два таланта. Ето, аз ги умножих и сега Ти

нося още два…”

Исус отново се усмихна, наведе се над служителя Си и го повдигна,

като му каза:

“Хубаво, добри Ми и Верни слуго! В малкото си Ми бил Верен,

над многото ще те поставя…”

Така и вторият служител излезе през втората Врата, която даваше

достъп до Царството. Така, за известно време, настана пълна тишина. Исус
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стоеше замислен и гледаше Книгата на Живота, която бе разтворена пред

Неговия престол. А след това ми каза:

“Ако дотук нещата на това видение се покриваха с притчата Ми

и ти ги гледаше без никакво вътрешно усилие, то сега се приготви,

защото при разпита, който ще направя с третия, ще се разпечата

тайната на цялата Ми притча. Защото това видение е знамение за

всички, които се наричат с Божието Име…”

След тези думи Господ посочи с ръка към Вратата и каза с властен

глас:

“Да влезе третият…”

Забелязах, че докато при другите Исус ги наричаше “служителят

Ми”, при този последния Той се ограничи само с поредния му номер на

влизане. И това не беше случайно. Миг след това Святият Дух нахлу със

Сила в сърцето ми, за да имам нужното внимание върху всичко, свързано с

третия. Така аз погледнах към Вратата и видях как третият влезе. Той

беше много въодушевен и дори ръкомахаше весело. Беше вдигнал ръцете

си точно така, както ги вдигат партийни лидери при спечелена битка за

избори. В следващия миг забелязах нещо, което ме смути и дори ужаси.

Забелязах, че торбата, която той носеше на рамото си, беше пълна със

земна пръст, в която лазеха червеи. Третият погледна към Исус и извика:

 “Алелуя! Ето ме, Господи!”

Стоящ все така с вдигнати ръце, като на победител той чакаше и аз

забелязах как погледът му в един миг се смути и заозърта уплашено.

Тогава погледнах към Исус и най-вече към очите Му…
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3. БЕЗПОЛЕЗНИЯТ СЛУГА

Братко мой, аз моля сега Святият Дух да говори на сърцето ти и да ти

потвърди, че очите на Исус бяха най-страшните и най-ужасни очи, които

някога бях виждал. В тях се четеше не просто гняв. В тях се четеше онази

божествена строгост, която е запазила време и час, като съдба за всеки

бунт и непокорство. В следващия момент отново върнах погледа си върху

третия служител. Нищо от самочувствието, с което беше влязъл, вече не

беше останало в него. Той гледаше на пълната с пръст и червеи торба и

държеше с две ръце главата си, като не вярваше на онова, което вижда.

Гледайки поведението му и аз в първия миг не можех да си го обясня. Но

ето, че Исус се изправи и погледна към безполезния слуга. А след това го

попита с властен и гневен Глас:

“Учудва ли те това, което виждаш в торбата си?”

А третият Го погледна и с треперещ глас каза:

“Господи, докато бях на земята, тази торба беше пълна със скъпоценни

камъни, но след като влязох през Духовната Врата, ето, те са изчезнали и

сега виждам пръст и червеи. Та как е възможно това? Нали аз цял живот

употребявах таланта си на земята? Нали станах известен повече и от много

други? Защо сега гледам червеи и пръст?”

Господ го погледна и му отговори:

“Защото тези червеи и тази пръст винаги са били червеи и

пръст, но ти никога не си пребъдвал с Мен в Небесните места, за да

ги видиш в истинския им вид. Никога не си преминавал през

Вратата, Която съм Аз, но си прескачал от другаде като крадец и

разбойник. Затова продаде сърцето си на дявола и неговата

заблуда в сърцето ти и неговите крепости в ума ти превърнаха

червеите и пръстта в скъпоценни камъни. А сега какво можеш да

дадеш на Господаря си?”

Безполезният слуга запелтечи и цялото му същество започна да се

тресе. Той бъркаше в торбата и вадеше пръст и червеи, като ги хвърляше

край себе си, докато накрая видях как в ръката му се появи скъпоценен

камък. Това като че ли облекчи за миг ужаса му и той извика:



24

 “Ето! Ето! Ето че имам какво да Ти дам…”

После се затича към Трона на Исус, но се спъна и падна на мястото си.

После пак стана, пак се затича и пак се спъна и падна. А след това колкото

пъти се опитваше да стане, толкова пъти падаше. Самата мазна пръст,

която беше вадил от торбата си и хвърлял около себе си, бе станала

собствената му плъзгава основа и той не можеше да я напусне и нозете му

стояха в нея. В онзи миг Святият Дух с мощ и Сила потвърди в сърцето ми

един стих от Словото, който буквално се реализираше пред очите ми. Това

бе стихът от псалома, който казва за Божието възмездие над нечестивите:

”Ти наистина си ги турил на плъзгави места. Тръшнал си ги на

разорение. Как изведнъж стигат в запустение! Съвършено се

довършват от ужаси...” 10

Отново погледнах към третият и гледката беше смешна, но много повече

трагична. Той продължаваше да се хлъзга в собствената си кал и не можеше

да се изправи. А Исус се обърна към мен и ми каза:

“Виждаш ли този жалък наемник и търговец? На земята той се

подвизаваше като един от първите и името му не слизаше от

вестниците, рекламите и новините. Той бе най-желан проповедник

на просперитета и един от скъпо платените лидери. Той се поклони

на Сатана и лукавият му даде цялата светска власт заради поклона

му. Но той не разбра, че с всеки един компромис спрямо Словото

Ми прибавяше по един червей в сърцето си, и с всяко продадено, а

не подарено нещо, по една шепа пръст в душата си. Той похули

Святия Дух и започна да продава плодовете на Божието помазание,

за да заприлича в духа си дословно на Юда Искариотски. И за да

разбереш кое послужи за смъртоносното подхлъзване на този

служител, то внимавай във въпросите, които ще му задам...”

След думите Си Исус се обърна с гневен поглед към безполезния слуга

и го запита:

“Попречих ли ти Аз да употребяваш таланта си, както намериш

за правилно?”

Пелтечещият окаяник, гледайки с поглед надолу, промълви:

10 (Псалом 73:18-19)
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“Не, Господи, Ти нищо не възрази...”

А Исус продължи:

“Премълчах ли Аз, когато сложи авторски права на книгите си,

за да спечелиш от тях много пари?”

“Да, Господи, премълча...” - запелтечи отново безполезният слуга.

“Премълчах ли Аз, когато въпреки Святата Ми заповед “Даром

сте приели, даром давайте!” ти сложи цена на нещо, което не е

твое, но Божие? Премълчах ли Аз, когато онеправдаваше вдовиците

и сирачетата и вместо да им даваш потребното и насъщното, им

взимаше потребното и насъщното? Премълчах ли Аз, когато оплю и

поруга слугите Ми пророците? Премълчах ли Аз, когато позицията

на таланта и призванието ти послужиха само и единствено за

собственото ти земно благополучие?”

Безполезният слуга се тресеше неудържимо. Той едва успя да каже:

“Да, Господи! Ти премълча за всичко...”

Едва дочакал отговора му Исус каза думите на един псалом, които

бяха като силен вятър, а блясъкът на очите Му беше като светкавици, чиито

огнени остриета удряха сърцето на ужасения слуга:

“Що си правил ти, та си разгласявал Моите повеления, и си

разказвал Завета Ми с устата си, след като сам си мразил поука и

си хвърлял зад себе си всичките Ми думи от Евангелието? Когато си

виждал крадец, си тичал с него и с прелюбодейците си участвал.

Предавал си устата си на зло, когато си хулил Божиите слуги,

пророците и езикът ти е устроил коварства против Моите Избрани.

Понеже си сторил всичко това и Аз все ти премълчавах, ти си

помислил, че съм съвсем подобен на тебе човек. Но Аз днес те

изобличавам и изреждам всичко това пред очите ти...”

Никога не бях виждал Исус толкова страшен и гневен. Самото Слово,

което Той изговаряше, беше огнено въже, което завърза безполезния слуга

от главата до петите. Тогава Господ се обърна към мен, като ми каза:

“Нека бъде послушно сърцето ти и внимателно ухото ти, защото

онова, което сега ще ти кажа, е твърде съдбоносно, за да остава

тайно за служителите Ми. Словото от този петдесети псалом, което
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изговорих против безполезния слуга, е ключът за разбирането и на

Моята притча за талантите. Понеже, спомни си, какъв беше отговорът

на безполезния слуга пред Господаря му...”

Отворих библията на “Евангелието от Матея”, посочих с пръст стиховете

и казах на Исус:

“Господи, ето как безполезният слуга Ти казва:

“Господарю, аз Те знаех, че си строг човек...” 11

Едва прочел цитата Господ ме попита:

“А Аз човек ли съм, за да Ме разбираш по човешки? На човеци

ли ви заповядах да угаждате или на Волята на Отца Ми? Сега става

ли ти ясно, че причината мнозина служители да Ме смятат за човек,

подобен на тях, е именно Моето премълчаване на беззаконията им?

И понеже Аз премълчах доволно дълго време, те си помислиха, че

съм съвсем подобен на тях...”

Докато Господ ми говореше в сърцето ми все така светеха стиховете

на псалома, с който Той изобличи безполезния слуга. Там Исус ясно казваше

на нечестивеца:

“Понеже си сторил това и Аз премълчах, ти си помислил, че съм

съвсем подобен на тебе...” 12

В следващият миг паднах на колене пред Исуса и Му казах:

“Господи, това е страшно! Това Твое премълчаване ще осъди мнозина.

Не е ли по-добре да чуят гласа Ти, за да се избавят от примката, която

сами слагат на главите си?”

Тук Господ ми каза:

“А те искат ли изобличението Ми? Копнеят ли за изобличителни-

те Ми думи или закоравяват вратовете си и прегарят съвестите си?

Можеш ли да издигнеш сърцето си към Небето, когато връзките на

парите и света те дърпат към земята? Можеше ли Юда да не Ме

предаде, след като тридесет сребърника вече пареха в пазвата му?

Впрочем, спомни си какво беше записано за предателят Юда по

отношение на неговия чин и служба пред Господа…”

Отговорих:

11 (Матея 25:24)
12 (Псалом 50:21)
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“Господи Исусе! След предателството Юда отиде и се обеси. Така го

стигна проклятието на 109 псалом, който казва за богоотстъпниците:

“Когато се съди нека излезе виновен. И молитвата му нека

стане грях. Дните му нека бъдат малко. Друг нека вземе чина му…” 13

Тогава Исус отново каза:

“Ето така, по силата на писаното Аз днес осъждам безполезният

слуга пред Моето Съдилище и всичките му оправдания са грях пред

лицето Ми...”

След тези Свои думи Исус отново се обърна към безполезния слуга и с

гневен и суров Глас му каза:

“Зли и лениви слуго! Знаеш от Словото Ми, че даром си приел и

даром трябва да даваш, но не се посвени да спечелиш милиони от

таланта на Святия Дух. Знаеш от Словото Ми, че е по-лесно камила

да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Царството, но

не се посвени да проповядваш земна вяра в земни съкровища, та

да подлъжеш мнозина и те да изгубят Небесното. Знаеш от Словото

Ми, че жъна гдето не съм сял, и събирам гдето не съм пръскал; ти,

прочее, трябваше да употребяваш таланта на Духа по Божията

Воля и тогава Отец щеше да умножи спасените и благословените от

ръката Му, но вместо това обърна Храма на Отца Ми в разбойнически

вертеп. Знаеш от Словото Ми притчата за безполезните като теб

слуги, но никога не се покая пред лицето Ми, а прие да служиш на

друг Исус, друг дух и друго благовестие. Знаеш от Словото Ми, че

вярващият трябва да си направи кесии, които не овехтяват и да

събира плод за Вечен Живот, но ти започна да се съревноваваш по

приходи с езичниците на този свят. Знаеш от Словото Ми, че трябва

да мислиш за горното, а не за земното, но въпреки това омърси

Господното Присъствие с червеи и пръст.

Какъвто е пръстният, такива са и пръстните. Затова, взимам от

теб таланта и вдигам от сърцето ти присъствието на Святия Си Дух,

понеже намрази поуката и презря изобличението. Взимам от теб

таланта Си, защото беше решил в сърцето си, че Господ твоят Бог,

13 (Псалом 109:7-8)
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стоящ отдясно на Силата, далече по-горе от всяко началство и

власт, е съвсем подобен на тебе и затова Го сниши до “строг човек”, а

не Го възвиси като превъзвишен Съдия...

Затова друг ще влезе в наследството на твоя труд и талантът ти

ще дам на онзи, който вече Ми донесе пред престола десет таланта.

Защото на всеки, който има от плодовете на Духа Ми и от Святостта

на Правдата Ми, Аз ще му дам, и той ще има изобилие. Но ти, който

зарови божественото присъствие под плътта на егоизма си, не

можеш да бъдеш свидетел на Отца Ми и Аз определям твоята участ

с лицемерите и лъжците, с разбойниците и крадците…”

След последните Си думи Исус погледна към Божият ангел, стоящ

отдясно Му и му заповяда:

“Вземи сега този безполезен слуга и го захвърли във външната

тъмнина, за да види бога, на когото винаги се е кланял и да приеме

заслуженото въздаяние за своето нечестие…”

Братко мой, скъпи ми читателю! Допреди написването на тази книга аз

съм вярвал, че зная какво представлява истинската трагедия. Заблуждавал

съм се. Едва в това видение разбрах какво е ужасът в една трагедия:

Това е ужасът да призоваваш Бог във време, когато е късно да те чуе!

Защото този жалък и безполезен слуга и торбата му с пръст и червеи

бяха хванати така, както някой вдига мръсен парцал, и бе изхвърлен вън

от присъствието на Бога, ако да крещеше за милост и оправдаване. В този

миг, когато виждах със сърцето си всичко това и се тресях от ужаса на

гледката, Святият Дух положи в сърцето ми едни думи от “Книгата на

пророк Исайя”, с които искам да завърша тази глава за безполезния слуга:

“Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте Го,

докато е близо; нека остави нечестивият пътя си, и неправедният

помислите си, нека се обърне към Господа, и Той ще се смили за

него, и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро...” 14

14 (Исайя 55:6-7)
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4. ЗА НЯКОИ ТАЛАНТИ И ТЕХНИТЕ ПОКЛОННИЦИ

Определено трябва да ти призная, скъпи ми читателю, че последното

видение пред Христовото Съдилище ме остави дълбоко впечатлен. Аз зная,

че ще го помня цял живот. Аз зная, че то ме промени, защото чрез него

Господ ми показа какъв трябва да бъда на земята, за да се явя с открито

лице пред Христовото Съдилище. Аз разбрах, че ние не можем да гледаме

на Господ, като на човек, защото Неговите помисли и пътища са по-високи

от човешките. И все пак в сърцето ми останаха много въпроси. Останаха

неизвестни. Аз не можех да си обясня как измамата на дявола бе подвела

този трети служител, та той да гледа към червеите и пръстта, в които беше

заровил таланта си, а в ума му това да се трансформира като небесно

богатство. Затова отново бях на молитва пред Бога и исках от Исус да ми

разкрие нещата, които не знаех. И отговорът от моя Бог не закъсня. Исус

наистина дойде и отново говори с мен. Ето разговорът, който имах с Него.

Той се обърна към сърцето ми с думите:

“Вярваш ли в силата на талантите, които съм ти дал?”

“Да, Господи Исусе! Защото няма духовна идея, която Ти да Си родил

в сърцето ми и тя да не се е развила до книга. Забелязвам, че винаги,

когато ме посети Божието помазание, с него идва и роденият плод, който е

трайно благословение за всичките ми братя и сестри... “

“Значи, както сам си убеден, талантът действа в живота ти и

Божията Сила се изявява в твоето служение за Мен...”

“Така е, Господи!”

“А кое ти гарантира, че няма да заровиш този талант в пръстта,

точно така, както го заравят мнозина?”

“Вярвам, Господи, че ако има съвършена гаранция, тя се състои в това,

че Ти ме научи да раздавам книгите си даром за обща полза на всички...”

Господ се усмихна. А после ми каза:

“Това е само едната страна на таланта. Сега виж другата.

Спомни си, че мнозина ти се обаждаха, когато даде на Църквата

книгите против търговския дух. Какво ти казваха тогава някои?

Спомняш ли си как една Моя служителка ти каза, че тя отдавна е
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получила от Мен това слово против търговците в Храма и дори го е

записала в тефтера си…”

“Да, Господи! Спомням си това. И тя не беше единствената. Други

също ми казаха, че Си им говорил такова слово…”

Тогава Исус ме попита:

“А защо всички тези, на които говорих това слово, не пожелаха

да го дадат на Църквата, така, както постъпи ти? Защо запазиха

дребния си човешки комфорт и спокойствие и никак не пожелаха

да преживеят гонение поради Името Ми? Защо те не се изправиха

против търговците в Храма, след като и на тях им дадох абсолютно

същото слово, което дадох и на теб?”

“Господи, аз мисля, че те се уплашиха от дълбочината на нещата, които

Си им дал и решиха вътре в себе си, че е по-добре да останат неутрални.

Всъщност – Словото Ти го казва най-добре. Тези хора просто заровиха

таланта си в пръстта...”

“Виждаш ли как сам го каза? И ето, това е другата страна на

таланта. Защото да имаш светило и то да свети само на теб, а не на

всички, които са в къщи, то това е по-лошо, отколкото, ако никога

не си го получавал. Една категория Мои служители знаят Истината,

но никога не искат да я кажат на глас, за да не пострадат от

гонението. Те не искат да вдигнат кръста си, а вместо това затъват

все по-дълбоко и дълбоко в компромиса с този свят.

А сега виж другата категория служители, която ще приеме най-

тежкото осъждение... “

След тези думи Исус ми даде видение. Пред очите ми се появи картина

от хиляди хора, наредени на опашка. Опашката се точеше и виеше нагоре,

към хълм, където бе построено светилище и в него седеше човек на златен

трон. Всеки от човеците имаше малка торбичка, в която държеше нещо,

което аз не виждах. В този миг до мен се приближи Исус и ми каза:

“Ако все още ти е чудно какво наблюдаваш, то нека те заведа

горе, при самото светилище, защото там нещата ще ти се изяснят...”

Така аз и Господ се изкачихме до самото светилище и там видях

човека, седнал на златния трон. Аз дори разпознах образа му, въпреки, че
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няма да назовавам името му. Нека Бог го потвърди в сърцето на всеки. Ето

какво се случваше, когато всеки от дългата опашка човеци влизаше в

светилището. Видях как хората падаха на коленете си и се кланяха на

човека, седнал на трона. След това изваждаха от торбичките си пръст и я

хвърляха във все по-нарастващата купчина от пръст. На върха на

купчината видях, че е поставен скъпоценен камък и сякаш, че цялата тази

купчина издигаше камъка все по-нагоре и нагоре. Тогава попитах Исус:

“Господи, този камък не е ли талантът на този човек, седнал на

златния трон? Защо талантът му е издигнат върху пръст? И защо всеки

хвърля от пръстта си, за да става все по-грамадна тази купчина?”

А Господ ми отговори:

“Ако още не си виждал как изглеждат талантите, които раждат

поклонници, то сега е моментът добре да ги разгледаш. Защото

този тук, седнал на златния трон, отдавна е скрил таланта си в

земята, макар и никой да не вижда това. Той има Силата на Бога, но

никога не е желаел да я употреби по Волята на Бога. Той просто е

развъртял бизнес с таланта си и така е спечелил тълпи от хиляди

поклонници. Забележи, че всеки от поклонниците му се кланя тука

и хвърля пръстта си към общата голяма купчина от пръст.

Става ли ти сега ясно защо днес има световноизвестни

служения, основани на търговия и бизнес? Става ли ти ясно защо

има супер-лидери, които имат офиси и филиали в много градове,

страни и континенти. Можеш ли да имаш всичко това, ако нямаш

нужните богатства? А можеш ли да имаш нужните богатства, ако

раздаваш даром? Кой тогава ще разбере духовното ти стоене? И

кой ще го види? Небето или земята? И изобщо, кажи Ми, Стефане,

къде ще намериш повече сподвижници? В Духа или в пръстта?”

“Господи, със сигурност онези, които са в пръстта, са повече от онези,

които са в Духа! Това означава, че служенията в пръстта ще имат много

по-големи възможности, отколкото служенията в Духа…”

“Точно така е! Защото когато някой скрие таланта си в пръстта

и го подчини на пръстта, той ще намери изобилие от човеци, родени

по плът, родени от плътски проповеди и доктрини и обичащи много
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повече света, отколкото небето. А с една такава тълпа от плътски

поклонници силата на един такъв осквернен талант става много

голяма. Аз неведнъж съм ви демонстрирал в Евангелията силата на

талантите, макар, че никога не съм ги заравял в пръстта, а просто

съм ги приближавал до пръстта, за да видите и ефекта…”

В първият момент думите на Господ ме учудиха. И затова Го попитах:

 “Какво имаш предвид, Господи? Не Те разбирам!”

Исус се усмихна, погледна ме и после каза:

“Сега ще ти дам видение, с което напълно ще Ме разбереш...”

След думите на Господ аз се намерих на висок планински връх и там

видях Исус и Апостолите. В този момент Исус докосна с ръце сърцето Си и

аз видях как в следващия миг ръцете Му държаха невероятно красив

диамант. Това беше един от талантите на Исус. Моят Господ извърна главата

Си и ме погледна, а след това просто коленичи на земята и приближи

таланта Си към пръстта, като просто го постави върху земната повърхност.

А там стана чудо. Отвсякъде, от всички земни посоки заприиждаха хора,

впечатлени от таланта. Само след няколко минути те вече бяха хиляди и

наобикаляха таланта в кръг и кръгът ставаше все по-голям и по-голям, а

цялата земя почерня от хора. Така Исус се изправи сред многохилядното

множество и ми каза:

“Наблюдавай въздействието на Божията Сила върху всички

тези човеци, защото те бяха впечатлени от талант, готов да им

послужи за земното...”

След думите на Исус видях как от Неговия талант започнаха да

излизат големи количества от хляб и риба, а Апостолите започнаха да я

събират в кошовете, които бяха приготвили. Въздействието на това чудо

беше мощно, както на никое друго чудо. Стоях вцепенен пред гледката и

дори забравих защо Исус ми дава това видение. А Той ме докосна и каза:

“Талантът наистина може да впечатлява плътта, особено, когато

послужи на нуждите й. Тогава и поклонниците стават с хиляди по

хиляди. Но запомни от Мен, че никога с такова чудо не можеш да

събереш поклонници на Отец Ми в Дух и Истина. Нужно е друго

чудо, а именно - чудото на покаянието, чудото на новорождението,
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чудото за онези, които искат да съразпнат себе си с Мене, за да Ми

служат в Небесните места. Защото, спомни си как се обърнах към

учениците Си, за да ги освободя от мимолетния ефект на чудото с

рибите и хлябовете. Не им ли казах тогава:

“Истина, истина ви казвам, търсите Ме не защото видяхте

знамения, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте. Работете не

за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен

живот...” 15

И сега можеш ли да Ми кажеш коя е храната, която ви давам за

Вечен Живот? Коя е храната, за която трябва да работиш?”

“Господи мой, това е Твоята кръв и Твоята плът!”

“Е, виж тогава как ще продължи видението. Защото, колкото до

хляб и риба, всеки ще иска да Ме последва и да яде храната, която

се разваля. Но когато стане дума за храна, даваща Вечния Живот,

за плътта Ми и кръвта Ми, то тогава ще видиш ето това...”

Господ млъкна и аз отново бях във видението, което ми даваше. Тогава

Той се наведе над таланта, взе го с двете Си ръце и го вдигна високо над

главата Си. Нещо повече - Тялото Му се отдели от земята и застана на

около дванадесет метра над земята. Когато хилядите хора видяха това, те

се разбягаха и само след миг около Него останаха само дванадесетте

Апостола. Исус погледна към тях от високото и ги попита:

“Да не искате и вие да си отидете?” 16

А Апостолът Му Петър отговори:

“Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот...” 17

Бях напълно съкрушен от видението Господно. То обясняваше толкова

много неща. Докато Исус държеше таланта Си на земята около Него се

тълпяха хиляди, но когато го вдигна високо в Небесните места, там, където

трябва да бъде по Волята на Отца, с Него останаха едва дванадесет. Така

видението се прекрати, а Господ ми каза с твърде сериозен глас:

“Запомни, че всеки Мой служител, който издигне високо таланта

си, ще преживее същата скръб и напускане, която преживях и Аз.

15 (Йоан 6:26-27)
16 (Йоан 6:67)
17 (Йоан 6:68)
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И понеже са малцина онези, които биха понесли напускането, то и

затова талантите им са не просто сложени на земята, за да служат

на земното, но повечето са заровени дълбоко, за да осигурят на

притежателите си живот без гонение и без скръб, но със слава и

пари...”

“Къде са тогава истинските Ти поклонници, Господи?” - попитах аз.

Исус се усмихна и каза:

“Някои много бързо отписаха цели пасажи от Евангелието, като

решиха, че ги е изговорил някакъв старомоден Исус, Който не

пасва на днешното разбиране за Него. Но Аз все още съм Същият,

вчера, днес и завинаги и свидетелствам на всичко, което съм

изговорил. И не казах ли Аз, че пътят на вярата е твърде стеснен и

портата твърде тясна, за да влязат само малцина? А тези малцина

няма да имат голяма сила. Те ще имат сила дотолкова, щото в

малкото, което съм им дал, да Ми бъдат Верни. Впрочем, спомни си

това от притчата Ми и виж същото и в “Откровението” като слово

към Филаделфийската църква...”

Отидох на Евангелието и там прочетох твърде верните думи на Господ.

А там Той наистина показваше как Господарят казва на слугата Си:

“Хубаво, добри и верни слуго. В малкото си бил верен, над

многото ще те поставя. Влез в радостта на Господаря си…” 18

Прочетох стиховете и от “Откровението”, където за Филаделфийската

църква Христовият Дух казваше:

“Зная твоите дела. Ето, поставих пред тебе отворени врата,

които никой не може да затвори, понеже имайки само малко сила,

пак си опазил Моето Слово и не си се отрекъл от Името Ми...” 19

Тогава отново попитах Исус:

“И какво излиза, Господи? Излиза това, че ако някой върши

Волята Ти, той никога не може да бъде Верен над многото, защото

там, в Духа Ти, няма мнозина. Многото са явно в пръстта и именно

това заблуждава онези служители, които са заровили талантите си

в пръстта…”

18 (Матея 25:21)
19 (Откровение 3:8)
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А Господ ме провокира:

“Започни да даваш на човеци по човешки и ще видиш как край

теб ще се напълни с тълпи от поклонници. Започни да си търсиш

своето и бъди егоист. Стани търговец и се дипломирай. Преследвай

кариерата си на всяка цена. Тогава непременно ще направиш онзи

поклон пред лукавия, който ще напълни служението ти с пръст. А

заедно с пръстта ще плъзнат и червеи. Вземи своето си и дела си в

този живот, като сложиш авторско право на книгите си и започнеш

да ги продаваш и сам ще се убедиш, че таланта, който си положил в

пръстта, ще те направи да си като бог, защото лукавият ще изпълни

обещанието си да ти даде всичко само срещу един поклон.

Той не иска от теб нищо повече от това!

Той иска само толкова, че на безценния Свят Дух да сложиш

цена и пред Неговото Авторство да наложиш своето...”

“Да не бъде, Господи мой! Аз никога не искам да положа таланта Ти в

пръстта! Аз никога няма да стана търговец! Даже около мен да няма

повече от трима Верни приятели, аз ще работя само за тримата, за да може

Ти да ги посетиш със Светлината Си. Понеже искам чрез таланта, който Си

ми дал, да доведа трима в Небето, отколкото да завлека три хиляди в

ада...”

Исус ми се усмихна, погали главата ми и продължи:

“Не трима, Стефане! Аз не говорих за трима. Знаейки измамата,

която Сатана ще стори с талантите на мнозина, Аз казах, че:

“Който напои един от тия най-скромни Мои братя в име на

ученик само с една чаша студена вода, никак няма да изгуби

наградата си…”

Разбираш ли думите на твоя Господ? Разбираш ли, че Бог не ви

дава талантите Си, за да се изживявате като богове и търговци, но

само и единствено да опазите и умножите по Неговата Воля онова,

което Той ви е дал. Защото ако езичниците на този свят имат таланти

и способности, с които търгуват и ги предлагат за пари и почит, то

да бъде ли и Църквата Ми сбирщина от езичници?
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Ето тук Вавилон препъва Божиите служители. Ето тук Вавилон

препъва и сърцата, които лесно се огъват, за да станат поклонници

на тези служители. И ако езичниците с талантите си успяват да

съберат тълпи от хиляди и милиони поклонници, то да станат ли

Божиите служители живи идоли и култове?

Нека думите в тази книга и нещата които ти дадох, послужат за

предупреждение на всяко сърце. Защото грехът на един безполезен

слуга е толкова голям, колкото грехът на ония човеци, които го

заблуждават в собствената му полезност...”

Скъпи ми братко!

Разбираш ли думите на Исус? Разбираш ли словото, което прочиташ?

Моля те, никога недей да си позволяваш да участваш в бизнеса на

служители, които са заровили таланта си в земята.

Най-малкото - задай си въпросите:

Трябва ли да получавам Божии неща по начин, който не е Божий?

Трябва ли да сляза в пръстта, понеже талантът на Божия служител е бил

заровен там? Трябва ли да отида на пазарището Вавилон, за да получа от

Божията стока, когато мога да отида в Божия Дом и да получа от Божия дар?

Ако нямаш силата да си зададеш тези въпроси и да им отговориш с

Библията, то със сигурност си станал част от онази виеща се опашка от

поклонници, които търсят да се поклонят на най-ужасното беззаконие,

което човек може да сътвори пред Божиите очи:

Беззаконието да поставиш талантите на Господаря под пръстта на

егоизма! Беззаконието да търсиш своята си лична полза от проявяването

на Святия Дух, дадено за обща полза!

Беззаконието да знаеш Истината, но да дишаш от лъжата!

Моля Господ да те утвърди в истините на тази книга, за да се научиш

да употребяваш таланта си по Божия начин за Славата на Бога и да търсиш

с вярата на сърцето си онези служители на Исус, които са полезни, а не

безполезни. Амин и Амин!

Авторът
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