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1. “МИР ВИ ОСТАВЯМ...”

(ВИДЕНИЕ ЗА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ КОРЕНА И СЛЪНЦЕТО)

Скъпи ми приятелю! Аз искрено вярвам и се надявам, че Господ Исус

ще те докосне и промени с тази книга. В Неговото Сърце има толкова

много непознати за нас неща, толкова изобилни искри на мъдрост и разум,

щото всяка минута и час без Исус в нашия живот е загуба, която не можем

да възстановим с нищо от живота си. Ето защо е много важно да бъдем с

отворени сърца, когато ни посети Неговото помазание и ни докосне Святият

Му Дух.

Едно от най-сериозните изпитания в живота на всеки християнин е да

опази Плодът на Духа, след като Господ вече го е родил в сърцето му.

Понеже Плодът е съвършеното доказателство, че участваме в Живота на

Бога и вършим всичко според Неговата Воля. Само че днес, в това последно

време, са се появили жестоки фактори, които карат вярващите не просто

да губят Плода на Духа, но въобще дори да не го раждат. Причината за

това е скрита в тежкия духовен климат над църквите. Климат, дошъл чрез

засилената активност на дявола. Климат, който превръща църквите от

дървета на Живот в изсъхнали дървета, лишени от животворните сокове на

Корена Христос.

Аз нямаше да разбера тоталната трагедия на това последно поколение

от църкви, ако Господ Исус не беше проговорил в сърцето ми и не ми беше

дал да видя с Неговите очи цялостната духовна картина. Но ето, че в миг

на една огромна скръб, която ме заливаше на потоци, Той отново дойде в

живота ми и ми каза:

“Ела сега с Мен, защото искам да ти покажа неща, които не си

виждал, а трябва да видиш. Понеже така ще ти станат ясни много

Мои думи, които оставих в Евангелията. И въпреки, че досега си

имал достъп до най-дълбоките места на Моя Дух, в това, което ще

ти разкрия, достъп все още не ти е бил даван от Отца Ми. Но днес,

когато с Отец Ми виждаме цялата ярост и злоба, която Сатана е

насочил против сърцето ти и служението, за което си посочен, Ние
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не можем да не реагираме. Понеже вятърът на злобата и яростта

духа не само върху твоето сърце, но върху сърцата на всички,

които приемат и се покоряват на пророческото благовестие. А това

благовестие има за цел не просто да измъква християните от

властта на Вавилон, но и да ги съхрани с непокътнати сърца и

души. Сърца и души, в които пребъдва и ще продължи да пребъдва

Плодът на Духа Ми. Затова нека бъде внимателно сърцето ти, за да

видиш и запишеш на книга всичко онова, което сега ще разкрия

пред очите ти…”

След последните Си думи моят Господ направи пред сърцето ми да се

яви видение. Аз видях картина, която будеше страх и неприязън. Видях

един небосвод, чиито облаци бяха толкова черни и страшни, щото едва ли

човешко въображение би могло да роди такава картина. До мен стоеше

Исус, а срещу нас двамата духаше ледено противен вятър, чийто студ

пронизваше костите. Тогава Господ хвана ръката ми и ми каза:

“Ела сега да ти покажа какво ще търсим двамата сред тази

студена пустош...”

Така Исус тръгна напред и аз заедно с Него. Не зная колко вървяхме,

но ето, че пред очите ми се появи дърво, чиито клони се огъваха от

духащия вятър. Този вятър не просто огъваше клоните, но късаше отделни

малки клончета и започващи да увяхват листа. Така, след като се спряхме

под самото дърво, аз видях, че това беше смокиня. И там Исус ми каза:

“Внимателно огледай това дърво и ако намериш Плод, откъсни

го и Ми го дай, понеже съм гладен…”

Така аз започнах да гледам смокинята, но не виждах никакъв Плод,

колкото и да напрягах очите си, за да гледам. Затова казах на Исус:

“Господи, колкото и да гледам, не виждам Плод. Страхувам се, че

напразно сме дошли тука…”

А Исус каза:

“Аз никога не върша нищо, което да е напразно. И даже тогава,

когато онова, което върша, да изглежда суетно, то не е такова,

каквото изглежда, че е. Понеже те доведох тук, за да ти покажа във

видение как изглежда Божият прочит на думите Ми в Евангелието:
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“А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече

омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така и

вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при

вратата…” 1

Кажи Ми сега! Когато гледаш тази разлистила се смоковница,

чиито клони са дотолкова омекнали, щото вятърът ги разлюлява

накъдето си ще, то сигурен ли си, че е близо лятото?”

“Не, Господи! Въобще не съм сигурен в това, което ми казваш.

Понеже, ако лятото е близо, то нямаше да духа толкова студен вятър,

който пронизва до костите. По-скоро - близо е зимата, защото увяхващите

листа, облаците над нас и студът около нас свидетелстват, че е късна есен.

И на мен ми е чудно, че Ти би искал да намериш Плод от това дърво…”

“А не ти ли е чудно, че някога, на път от Витания до Ерусалим,

Аз се спрях до една смоковница и потърсих от нея Плод, при все, че

писаното не може да се наруши и се знаеше, че:

“…не беше време за смокини…” 2

Защо, при все, че не беше време за смокини, Аз потърсих Плод

от тази смоковница? И ако, несъмнено, Творецът е Този, в Когото са

заключени времената и сезоните, то няма ли Синът на Твореца

прекрасно да знае кога е време за смокини и кога не е? Не знаех ли

прекрасно в това видение, че и ти също няма да намериш Плод от

смоковницата? Но въпреки това ти заповядах да търсиш, нали?”

“Да, Господи! И много ми е чудно и дори необяснимо защо някой трябва

да върши нещо, след като предварително вижда и знае негативния резултат.

Защо на Теб Ти е трябвало да ходиш при онази смоковница и да търсиш

Плод от нея, като предварително Си знаел, че няма да намериш Плод?”

“Така е! Но ти трябва да внимаваш в четенето на Словото Ми.

Понеже в случилото се със смоковницата е писано и това:

“И като видя отдалече една разлистила се смоковница, дойде

дано би намерил нещо на нея…” 3

1 (Матея 24:32-33)
2 (Марк 11:13)
3 (Марк 11:13)
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Виждаш ли писаното? Виждаш ли как е казано - “дано бих

намерил нещо”? Това “дано” защо е употребено? Не затова ли, че

по Милост Божия дори и в сезон, когато няма плодове, пак може да

стане чудо и да се родят? Но ето затова те доведох в това видение,

за да дадеш на Църквата Ми тайната на Божия Сезон. Защото само с

тази тайна смоковниците могат да пребъдват във Волята на Отца

Ми. Затова нека отново те върна на Моето предупреждение:

“А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече

омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така и

вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при

вратата…” 4

Ти трябва да знаеш, че лятото е близо и че Аз съм до вратата на

сърцето ти. Ти трябва да знаеш, че даже дяволът да е докарал друг

сезон над Църквата Ми, то вие можете да превъзмогнете над

неговия сезон и отново да се намерите в Моя сезон. Затова виж

знамението, което ще сторя с тази смоковница…”

След думите Си Господ се наведе над самата смоковница и докосна

основата й, там където свършваше стволът на дървото и започваше пръстта.

Така земята се раздвижи, а основата се разтвори надолу и аз видях, че

връзката между дървото и корена е била прекъсната. Тогава Господ отново

свърза дървото с корена и само след миг вятърът утихна, а облаците се

разпръснаха. На небето се появи топло слънце, което започна да гали

клоните на смоковницата. Така върху тях се появиха плодове и Исус ги

събра. Самото знамение ме накара да онемея. То действително показваше,

че Исус има власт над всички сезони и по Неговата Воля Църквата винаги

може да бъде в сезона за раждане на плодове. И Той отново ми каза:

“Запомни, че по Волята на Отец Ми Църквата е призвана да

бъде Моята смоковница на земята. А за тази смоковница има един

последен сезон, който е вечен сезон и времето му не преминава в

друг сезон. Това е сезонът на лятото, който е сезон на плодовете.

Църква, която изгуби топлината и присъствието на този сезон, е

излязла вън от Волята на Отца Ми. Тогава, в съгласие с Моята

4 (Матея 24:32-33)
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притча, и Аз вече не съм близо до вратата на такава църква. Тогава

дяволът вдига бурите си и ураганите си, докарва облаците си и

яростта си, за да държи безплодни до свършека всички, които

презират Плода и не желаят възвръщане към лятото на Святия Ми

Дух. Затова не се чуди, че Аз обикалям край смоковниците Си и

търся по клоните им плодове. Едни успяват да Ме чуят и бързат да

се върнат в лятото, но други презират Плода Ми и  върху тях се

стоварва проклятието, изречено от устата Ми над онази смоковница

в Евангелието Ми:

“Отсега нататък никой да не яде плод от тебе до века…” 5

Но не това е Моята Воля за вас. Не такава е Волята на Отца Ми.

Повече от всичко Аз искам днес да видя сърца, опазили Плода, за

да се слави във всичко и всички Небесният ви Отец. А начинът да

опазите Плода не е като се свивате и оставяте на яростните ветрове

на света и дявола. Начинът е като Ме потърсите дълбоко в сърцата

си, както и Аз разрових дълбоко тази смоковница, за да я свържа с

Корена. Понеже именно това свързване на смоковницата с Корена

я възвърна в правилния сезон и Слънцето на Правдата отново

направи плодоносни клоните й. Затова знай:

Когато ви гледам от Небето, аз съм Слънцето на Любовта!

Когато ви гледам от сърцата ви, аз съм Коренът на Вярата!

А връзката между Корена и Слънцето, между Вярата и Любовта,

става възможна единствено с Мира, който запазва и съхранява

сърцата във време на скръб!

Спомни си тогава, Стефане! Не казах ли на Моите последователи

думите Си:

“Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както

светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои...” 6

Не беше ли Мирът Ми онази съвършена свръзка между вярата в

Мен и Любовта от Мен? Не е ли Мирът този, който смирява клоните

и те никога не забравят, че причината да растат и дават Плод е в

Корена? Понеже ако някой е престанал да дава Плод, то такъв нека
5 (Марк 11:14)
6 (Йоан 14:27)
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не вини сезона, но нека погледне към Корена. Понеже заради

Корена Отец би сменил сезона на всяко време и на всяко място.

Понеже, без Корена, дяволът би докарал виелици и студ, ако и в

духовните области на Святия Дух да е знойно пладне и вечно лято.

Ето защо Аз ви давам Моя Мир, за да опазите връзката с Корена и

когато Човешкият Син се яви, да намери вяра на земята. Затова

чрез посланието на тази книга Аз отново ще призова всички сърца

към Моя Мир. Тогава онези, които възвърнат Мира Ми, ще възвърнат

и сезона на плодовете. Колкото до останалите, те в пълна степен

ще се намерят “изсъхнали от корен”, понеже не са внимавали на

Божието докосване и на Моето намерение да потърся в тях Плод,

въпреки, че не са били в сезон за раждане на плодове.

Кажи на всичките Ми братя и сестри, че докато имат връзка с

Корена, то ще имат и силата да променят сезона, като изработят

съвършената свръзка на Мира между Корена и дървото. Но стигнат

ли дотам, че да отхвърлят Мира, който им давам, като предпочетат

онова, което им дава света, вместо това, което им давам Аз, то

такива в пълна степен, след като са изгубили сезона на Святия Дух,

ще изгубят и живата връзка с Моето Евангелие чрез Мен, Самия.

Затова нека сега ви покажа дълбоките тайни на Моя Мир и

начините да го изработите в сърцата си и да го опазите до Моето

завръщане…”

След последните думи на Господ видението се прекрати и аз

почувствах духовно окриляване от Исус. Затова продължих да Го следвам в

нещата, които Той ми показа в Словото Си.
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2. ПЕТИМАТА В ЕДНАТА КЪЩА

Братко мой! Аз бих желал Исус да е толкова явен в живота на всеки,

колкото явен беше за мен във видението от началото на тази книга.

Защото едва ли има нещо по-прекрасно от това - да знаеш, че Мирът в

сърцето ти свързва Исус, вътре в теб, с Исус, Който царува във вечността.

Защото, без съмнение, за две хиляди години благовестие светът се е

напълнил със стотици хиляди смоковници.

Но колко от тях пребъдват в лятото? В колко от тях Отец се прославя

по единствено възможния библейски начин:

“В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод…” 7

Защото днес е модерно да се принася всичко друго, но не и Плод. И

когато аз се опитах да разбера защо Плодът винаги се оказва най-

дефицитното нещо в сърцата, то тогава стигнах до дълбокото, което ще се

открие в тази тема. Понеже Господ отново бе до мен и вече ми говореше,

като казваше:

“Могат ли двама да вървят заедно, ако не се съгласят? Могат ли

да извършат каквото и да е, ако не гледат в една посока? Няма ли

тогава между тях да се стигне до разнобой и постоянен конфликт?”

“Да, Господи Исусе! И въпросът, който ми задаваш, го зададе и един

пророк, воден от Отца, който преди хилядолетия запита:

“Ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят…” 8

Така Амос искаше да подчертае, че не е възможно да се следва

Божията Воля с компромиси и беззакония...”

“Помисли тогава върху това, че ако двама е трудно да се

съгласят, то колко по-трудно ще е това съгласие между повече от

двама. А там, където го няма съгласието, го няма и Плодът на Мира.

Защото, за да родиш Божия Мир в сърцето си, трябва да си

съгласен с Бога на всяко време и място за всяко нещо в живота ти,

което идва, като заповядано от Него. Но и това не е всичко. Защото

дълбоката тайна на Мира иде да ти покаже, че съгласие намират

7 (Йоан 15:8)
8 (Амос 3:3)
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само еднородните неща, и съвършеният Мир почива само върху

съвършено съгласие!

Когато две неща не са еднородни, но разнородни, то тогава, за

да се постигне съгласие, се прибягва до компромиси, тоест, до

отстъпление от позиции и принципи. А сега помисли:

Има ли в Господ твоя Бог отстъпление от принципи и позиции?

Ще направи ли Господ компромис със Своето, за да постигне

съгласие с чуждото?”

“Не, Господи мой! Ти никога няма да направиш компромиси със

Своето, за да постигнеш съгласие с чуждото. По-скоро - Ти ще направиш

Свои онези, които са чужди. И те непременно ще станат чужденци за света,

понеже са станали свойствени на Бога. Именно по тази причина Твоят

Апостол Петър ни нарече в посланията си “чужденци” и “пришълци” на

света. Ето затова християните са чужди на света, а свои за Бога…”

“А ако все пак не станат свойствени на Бога, но си останат

чужди Нему? Няма ли тогава Мирът да е последното нещо, което

тези чужди биха помислили да притежават. Понеже е вярно, че Аз

променям чуждите и ги правя Свои. Но е вярно и другото, а именно,

че:

“Кривото не може да се изправи; и това, което е недоизпълнено,

не може да се брои…” 9

Колкото и да изправяш кривото, ти няма да постигнеш съгласие

с него, понеже то ще си остане криво. Тогава липсата на Мир ще

стане постоянна изява на спора ти с кривото. Затова нека ти покажа

онази нагледност, която ще ти позволи да разбереш мислите Ми…”

След думите Си Господ ми даде видение. И видението беше такова,

щото виждах къща с отворена врата, а пред нея - пет човека. Тези пет

човека изглеждаха твърде различно. Затова нека ти кажа как изглеждаха

те. Първите трима си приличаха по всичко. Те блестяха като слънцето.

Първият от тримата беше облечен в такава слава, щото изгледът на Лицето

Му беше забулен от Светлина и Огън. Вторият имаше такова излъчване на

Любов и саможертва, щото теглеше като магнит сърцето и караше всеки,

9 (Еклесиаст 1:15)
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който Го гледа да отива при Него. Третият имаше огромна Сила и

едновременно с това - такова присъствие, щото в него се чувстваш

напълно сигурен и защитен. Така изглеждаха тримата човеци в това

видение. Докато другите двама изглеждаха съвсем различно. Единият беше

гол и нечистотата му беше отблъскваща, понеже миришеше отдалеч, а

другият носеше вехти дрехи, подобни на дрипи. И така, докато наблюдавах

тези пет човека, Господ се появи до мен и ми каза:

”Наблюдавай какво ще стане!”

Така аз започнах да наблюдавам. И ето, че когато видяха отворената

врата на къщата, петимата се втурнаха, за да влязат в нея. Първите Трима

вече влизаха, когато видях как другите двама ги хванаха и ги задърпаха

навън, като шумно закрещяха и замахаха с ръце. Така двамата преодоляха

над Светлите и Сияещи Мъже и влязоха в къщата, като затвориха вратата.

След това Първият от Светлите Мъже простря ръка към основата на къщата

и там пламна Огън. А Огънят, освен че запали основата, започна да гори

цялата къща. От самия Огън стана така, че двамата, които предвариха да

влязат в къщата, отново отвориха вратата и излязоха навън, понеже не

издържаха на Огъня. Тогава Тримата влязоха в къщата, а Онзи, Който

направи да пламне Огъня, миг преди да затвори вратата, простря ръката

Си към Небето и направи да завали дъжд, така че дъждът угаси Огъня и

къщата беше опазена от пожара, който започваше. В следващия момент се

обърнах към моя Господ и Го запитах:

“Какво ми показваш, Исусе? Та тук видях сблъсък между двама и

Трима, които оспорваха помежду си кой да владее къщата. И въпреки, че

още от самото начало се виждаше, че Тримата Светли Мъже са в прекрасна

Слава и Светлина и могат да преодолеят над другите двама, то последните

им надвиха и успяха преди тях да влязат в къщата. Та после се наложи

Първият от Светлите Мъже да подпалва къщата, та да ги принуди да

излязат и така да влязат Тримата…”

Исус се усмихна. А после ми каза:

“Всичко, което виждаш тук, Аз отдавна го прогласих в

Евангелието. Само че мнозина нямат очи да четат думите Ми, а

камо ли да ги живеят. Но ти сега си спомни писаното:
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“Мислите ли, че съм дошъл да дам мир на земята? Не, казвам

ви, но по-скоро раздяла. Защото отсега нататък петима в една къща

ще бъдат разделени, трима против двама и двама против трима...” 10

Имаш ли вярата да проумееш, че Словото Ми е Меч, Който

разделя? Имаш ли вярата да проумееш, че Тези Светли Трима Мъже

олицетворяват Отец, Синът и Святият Дух, докато другите двама са

плътският и душевният човек? Сега разбираш ли още по-добре

стиховете, писани с ръката на Павел. Защото той писа за Моя Меч:

“Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки

меч остър и от двете страни; пронизва до разделяне душата и духа,

ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. И

няма създание, което да не е явно пред Бога; но всичко е голо и

разкрито пред очите на Този, на Когото има да отговаряме…” 11

Става ли ти тогава ясно от видението защо плътският човек ти

беше разкрит като гол, а душевният - като облечен в дрипи? Става

ли ти ясно и това, че Отец е Този, Който запали Огъня в основата на

къщата, защото ужили съвестта на този дом, за да може онзи, чиито

духовни устои са били докоснати и събудени от Отца, непременно

да изхвърли навън плътския и душевния човек? Едва тогава слиза

дъждът на покаянието - да угаси пожара на съвестта и съвършено

да подготви обиталище за Троицата. Понеже с тези двамата Ние не

можем да намерим съгласие, нито Мир. И ако някой непременно

иска Мир с Отец, Сина и Святия Дух, то такъв нека изхвърли от

къщата плътския и душевния човек. Нека позволи на Словото Ми да

раздели дух от душа и да се издирят всичките помисли на сърцето

му, за да дойде съвършеният Мир. Запиши на книга и нека го знаят

всичките Ми последователи:

Съвършен Мир има само там, където има съвършено разделяне

от Словото Ми!

Останат ли обаче плътският и душевният човек в къщата, то те

непременно ще враждуват на Святото Присъствие на Троицата и

онзи, в чиято къща съжителстват горното и долното, земното и
10 (Лука 12:51-52)
11 (Евреи 4:12-13)



13

Небесното, Святото и мръсното, непременно ще страда от липса на

Мир, понеже не друг, но Мечът на Словото Ми постоянно ще воюва

с тези двамата. И ако непременно искате да бъдете родени от Отца

чрез Святия Дух, то се замислете върху Моите думи, а не върху

човешките си аргументи. Понеже Аз ви казах:

“Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии

чеда...” 12

Колко от служителите Ми разбраха, че нямам предвид земния

мир на земните човеци, но в действителност казах това, за да бъде

къщата притежание на Трима, а не на петима?”

Слушах думите на Господ, които бяха толкова ясни и светли, че

всички въпросителни паднаха пред очите ми. И все пак остана нещо

неизвестно. Нещо, за което питах Исус:

“Господи, защо в това видение виждам петима, а не шестима? Та нали

вътре в нас също има една малка троица и тя е дух душа и тяло? Не е ли

естествено, в духа на това откровение, да има не само плътски и душевен,

но и духовен човек? А той сякаш че не присъства във видението, което ми

даде…”

Исус се усмихна и ме погали. А после каза:

“Аз ти дадох това видение, за да разбереш коя е враждата.

Духовният човек никога не е във вражда с Бога. Той е вътре в Бога

и Бог е вътре в него. Духовните изцяло са Дух от Духа на Отца Ми и

Троицата не прави разлика между Себе Си и тях. Защото за тях

става Живот и дело писаното:

“Но, който се съединява с Господа е един дух с Него…” 13

Когато си един дух с Господа, то тогава си се отрекъл от себе си

и вече не ти живееш, но Аз живея в тебе. Но ти отново виж другите

двама, понеже имам да ти кажа още нещо за единият от тях…”

Така Исус отново ме върна във видението на мястото, където Троицата

вече беше влязла в къщата, а плътският и душевният човек бяха навън. И

докато за плътския нещата стояха така, че беше гол и взе че побягна

далеч от къщата, то душевният не се примири със състоянието си. Той
12 (Матея 5:9)
13 (I Коринтяни 6:17)
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отвори библия и започна да изважда от нея прекрасни облекла, с които се

облече, така че в един миг изглеждаше невероятно привлекателен. Така

той намери сила не просто да отвори вратата на къщата, но отново да

изгони Троицата. Това ме изуми и аз попитах Исус:

“Господи, какво става? Защо душевният намери сила не само да

отвори, но да изгони Троицата от къщата?”

А Исус каза:

“Той успя, защото дрехите, с които се облече, бяха обещания

на Словото Ми, а духовният човек вътре в самата къща не пожела

да изпита всичко, а го пусна и така изгуби Мен, Духа и Отца Ми…”

“Значи и духовният човек може да се препъне, така ли?”

“Да, Стефане! Духовният човек никога не трябва да престава да

се обновява по Моя Образ, както и всякога да отдава Славата на

Отец Ми. Нали така ви насърчи и Павел:

“Затова ние не се обезсърчаваме: но ако и да тлее външният

наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява…” 14

Ти трябва да желаеш подновяване на духовния човек всеки

ден. Понеже не ти, но Аз в теб съм Онзи, Който върши чрез Духа

великите Си дела. Понеже не за теб, но за Мен вътре в теб е

създаден светлият и чист висон. Когато вземеш този висон и от Мой

го направиш свой, тогава просто пускаш в къщата си душевния

човек, който иска и бърза да отдава слава на себе си, а не на Бога.

Затова нека цялата Ми Църква знае, че причината да бъде ограбен

Моя Мир от сърцата ви в това последно време се дължи най-вече на

тщеславието, което душевните човеци донесоха в Храма Ми и така

изпъдиха Присъствието на Троицата!

Битката с този душевен човек е последната, преди да дойде

Моето Пришествие. В битката с тщеславието мнозина ще паднат

ранени, а други - убити. И това е една от най-успешните атаки,

която дяволът някога е осъществявал против Църквата. Но и тя не

изненадва твоя Господ. Понеже поривите и амбициите на този

14 (II Коринтяни 4:16)
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душевен човек Аз някога показах в историята с богаташа и бедния

Лазар. Спомни си какво беше записано за богатия…”

“Господи, за него бе писано, че:

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

и всеки ден се веселеше бляскаво…” 15

А Господ отново добави:

“Когато някой се е облякъл с всички обещания на Словото Ми,

то такъв несъмнено е богаташ. Но освен, че е богаташ, такъв е и

крадец, понеже е взел висон, който не подобава на него, а само и

единствено на Господ вашия Бог. Понеже ти би ли изявил на

всеуслишание, че си праведен и Свят?”

“Не, Господи! Всичката ми праведност е дрипа пред Тебе, подобна на

дрипите, в които беше душевният човек в началото на видението…”

“Кой тогава прави изповеди, че е Свят и праведен? Кой не

поставя под съмнение собствената си непогрешимост? Кой се има

за прав в собствените си очи? Кой хули Божиите слуги, пророците,

когато Отец ги изпраща да изобличат душевния човек, облякъл

висон, който не му е по мярка? Кой всеки ден се весели бляскаво

подобно на богаташа, понеже вече е счел, че Небето му е вързано в

кърпа? Не разбраха ли и до днес безумците и слепите, че за дявола

един фалшив мир носи повече жертви от една опустошителна война?

И именно за този фалшив мир на себеправедните писа Апостолът

Ми Павел, като посочи, че белезите на беззаконните при Моето

пришествие ще са именно такива:

“Когато казват: Мир и безопасност! Тогава ще ги постигне

внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак

няма да избегнат…” 16

Ето затова, момчето Ми, днес ти се дава да видиш дълбоките

тайни на Моят Мир. Понеже е Мир, съвършено различен от мира,

който предлага тщеславието. Понеже Моят Мир е мир за духовния

човек, дошъл чрез победата над плътския и душевния, докато мирът

15 (Лука 16:19)
16 (I Солунци 5:3)
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на тщеславието е мир за душевния човек, който е изгонил Троицата

и Мечът на Духа повече не е в състояние да го изобличава!

Понеже, кажи Ми, можеш ли да изобличиш някого за нечистото

му тяло, когато над това нечисто тяло се е облякъл в превъзходна

мантия? И дори да му дадеш огледало, за да се огледа, ще види ли

такъв нечистотата на тялото си? Няма ли по-скоро да види висонът,

с който се е облякъл? И няма ли тогава гледката да го измами,

понеже се има за праведен в собствените си очи? Но ето затова

отново ти казвам, че духовният човек изпитва всичко и по-добре е

за него да живее в ъгъла на покрива на къщата и да остави Аз да

бъда Господар на къщата, отколкото да се опитва сам да владее

положението. Понеже до свършека на времето Тримата ще воюват

против двамата и двамата против Тримата. А днес е времето, когато

Аз свалям тайните козове на душевния човек, понеже властта му в

църквите е тотална и той е превзел всичките амвони.

Колкото до гонението, което Моите ще претърпят от дявола чрез

яростта и злобата на плътските и душевните, то нека следващото

Ми видение укрепи сърцата ви, за да стоите в превъзходен Мир и да

претърпявате на злото с Моята Любов…”

След последните Си думи Господ направи видението с къщата да се

прекрати. И аз вярвам, скъпи ми читателю, че ти ясно си си дал сметка кой

живее в сърцето ти. Аз казвам “Амин” само за Живота на Тримата!



17

3. ОТЪРСИ ПРАХТА ОТ НОЗЕТЕ СИ

Скъпи ми братко! Аз моля Господ Исус да избави сърцето ти от всяка

тщеславна мисъл, която би те накарала да си вярваш, че заслужаваш

светлия и чист висон. Понеже, ако някой би заслужил нещо, то това нещо

би му се полагало по право. Но когато искаш нещо, което не ти се полага,

а силно го желаеш, то тогава, най-често ще кажеш на онзи, от когото го

искаш:

“Позволи ми да имам това или онова…”

Така е, нали? Помисли тогава, че за мига на сватбената вечеря с

Агнето, “Откровението” коментира следното:

“Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава;

защото дойде сватбата на Агнето и Неговата жена се е приготвила.

И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото

висонът е праведните дела на светиите...” 17

Виждаш ли писаното? Проумяваш ли го?

Словото ти казва, че Бог позволява на Църквата да се облече със

светлия и чист висон, а не просто, че Църквата е платила цена да го

притежава, тоест, отново Божията Милост е изиграла решаващата роля. И

само Бог в Неговия Суверенитет ще посочи достойните за такова обличане.

Но днес мнозина са така екзалтирани и превъзнесени от висона, който са

облекли, (и който въобще не им е по мярка) щото си мислят, че едва ли

има светила, по-достойни от тях за подражание. Всъщност - ето такава е

била кражбата на душевния човек, който се е облякъл с обещанията на

Словото, но не е отдал Слава на Бога и по тази причина се е извратил в

мъдруването си и не се е очистил от стария човек, но е допуснал

душевната му изява да владее стопроцентово над целия му живот. И когато

Бог ти даде слово, за да изобличиш такива за гордостта и надменността

им, можеш със сигурност да очакваш жестоки удари, целящи да отнемат

Мира в сърцето ти, целящи да те разколебаят и върнат назад. Но ето

такива удари, такова разколебаване и връщане назад Господ не желае да

17 (Откровение 19:7-8)
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имаш. Понеже Словото Му говори друго. И именно за това друго Спасителят

отново ме извика при Себе Си, като ми каза:

“Аз искам да гледаш на Моя Мир, като на най-скъпото в сърцето

си. Аз искам вярващите в Името Ми съвършено да опазят Мира,

който им давам. За съжаление мнозина не устояват на атаките на

света и дявола. Те губят Мира Ми и после много трудно го връщат в

сърцата си. Затова нека сега изпитам сърцето ти с видението, което

ще ти дам, понеже е изпит не само за теб, но за всички, които се

наричат с Моето Име…”

Докато ми говореше, Исус вече беше поставил духа ми на особено

място. Двамата с Господ вървяхме по път, който влизаше в някакво селце.

Така, съвсем скоро, пред очите ми изникна първата къща. И там Господ ми

каза:

“Ако искаш влез в къщата и виж как ще те посрещнат…”

Така аз послушах Господ и почуках на вратата. Съвсем скоро отвътре

ми отвориха. Така влязох. И понеже в ума ми бяха твърде живи много

стихове за Мира, реших да постъпя по възможно най-библейския начин.

Отворих устата си и казах:

“Мир на този дом…”

Човекът, който ми отвори, каза едно кратко “Амин”. А аз внимателно

разгледах както човека, така и къщата. Така забелязах, че Троицата я

няма в къщата, ако и човекът да носеше превъзходни дрехи. Веднага ми

стана ясно, че ще общувам с душевния човек от предишното видение. И в

момента, в който отворих устата си, за да му говоря, стана така, че цялото

ми същество се измени и аз усетих как Светлината на Господ Исус

буквално се вселява в мен и Неговите думи застават на устните ми. Видял

промяната ми душевният човек се измени и лицето му стана злобно и

пълно с презрение. Той каза:

“Вън от къщата ми! С такива като теб ми е забранено да общувам…”

Думите му ме удариха и смутиха. Тогава Светлината на Господ напусна

сърцето ми и аз се усетих наранен. Излязох от къщата, като за довиждане

получих трясък от шумно затваряща се врата. Не знаех какво да правя и

как да се държа по-нататък, понеже сърцето ми се сви и бях под влиянието
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на непоносима болка. Тогава изневиделица до мен отново се появи Господ,

като ми каза:

“Видя ли какво се получи? Получи се именно обратното на

това, което съм ти заповядал в Словото Си. Ти изгуби Мира в

сърцето си и позволи да те наранят стрелите на дявола. И знаеш ли

защо точно така се развиха събитията за теб?”

“Не, Господи!”

“Виж тогава думите Ми. Понеже в Евангелието Си казах:

“И в кой да било град или село, като влезете, разпитвайте кой в

него е достоен, и там оставайте докле си отидете. А когато влизате

в дома, поздравявайте го. И ако домът бъде достоен, нека дойде на

него вашият Мир; но ако не бъде достоен, Мирът ви нека се върне

към вас. И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато

излизате от дома му, или от онзи град, отърсете праха от нозете си.

Истина ви казвам, по-леко ще бъде наказанието на содомската и

гоморската земя в съдния ден, отколкото на онзи град...” 18

Първото, което трябваше да направиш, е да Ме попиташ кой е

достоен на това място. Но ти веднага започна с поздравите, без да

си сигурен, че онзи, когото поздравяваш, е достоен. Виж тогава и

нозете си. Какво забелязваш по тях?”

Погледнах към краката си и се ужасих. Те бяха дотолкова омърсени в

прах, щото бях сигурен, че мърся Божието Присъствие. Тогава паднах в

коленете на Господ и Му казах:

“Прости ми, Исусе! Моля Те, премахни прахта от нозете ми…”

А Исус ми каза:

“Не е проблем да премахна прахта от нозете ти. Проблемът е

друг, а именно този, че всички бързо се научавате да разпознавате

пръстта, а само малцина се научават да разпознават прахта. Понеже,

кажи Ми, ако пръстта олицетворява плътска похот и плътски мисли,

то какво олицетворява прахта?”

Слушах въпроса на Господ и не можех да Му отговоря. Тогава Исус се

смили над немощния ми ум и отново продължи да ми говори, като казваше:

18 (Матея 10:11-15)
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“Нека ти помогна да разбереш това видение…”

След думите Си Той се наведе и загреба с ръката Си шепа пръст и я

хвърли към Небето. Така пръстта, която Исус хвърли, се вдигна нагоре, а

след това отново падна на земята. А Той ме попита:

“Забеляза ли колко бързо пръстта падна на земята?”

“Да, Исусе! Тя падна буквално за една секунда…”

“Ето това отговаря и на твоята християнска опитност, че за една

секунда ще разпознаеш плътските от духовните. Но що се отнася до

прахта, то нека двамата с теб влезем в мазето на тази къща, от

която те изпъдиха…”

Така двамата с Господ съвсем незабележимо за човека в къщата

влязохме в неговото мазе. И там, през едно малко прозорче аз виждах как

в мазето влиза слънчева светлина. А Господ протегна показалеца Си и

каза:

“Виж сега как по протежението на дирята, оставена от

слънчевия лъч, плуват хиляди малки прашинки. Те не падат

веднага на земята, но блуждаят и витаят из въздуха, накъдето си

поискат. И ето това е прахта. Тя така се смесва с въздуха, че твърде

често човеците я дишат. И когато тази прах бъде заплашена, то

тогава хилядите малки прашинки се съюзяват помежду си, за да

омърсят нозете на благовестителя и проповедника, изпратен по

Моята Воля. В това отношение болката от прахта е по-страшна от

болката, която би ти донесла пръстта. Понеже пръстта бързо пада

на земята, докато прахта обича да се лепи. Затова знай, че:

Прахта е религиозното лицемерие, с което мнозина оправдават

стоенето си в този свят, но едновременно с това мамят Моите

пратеници! Тази прах е способна да омърси и най-чистите нозе!

Затова заповядвам на всичките Си последователи:

Отърсете прахта на религиозното лицемерие от нозете си.

Понеже прахта е опитът на пръстта да лети и витае из Небето, но в

същината си да си остане пръст. Прахта е опитът на плътския човек

да се покаже духовен. Той винаги ще те зашемети с много прахоляк

и ще се опита да изговори един милион думи, с които да ти покаже
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колко е богоугоден, но в миг на изобличение ти сам ще разбереш,

че си бил докосван не от Божии думи, но от пръст, която си е

повярвала, че може да лети към Небето. И понеже за Моята Любов

бе писано, че:

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

надява, всичко търпи…” 19

…то и затова Моите люде години наред ходят с нозе, покрити от

прах, покрити от всички религиозни думи, на които не свидетелства

Святият Дух. Затова заповядвам към Святите думи от Апостола Ми

Павла за Коринтяните, да прибавите и други, в които пак той казва:

“И затова се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече

изобилно просветена и всячески проницателна, за да изпитвате

нещата, които се различават, та да бъдете искрени и незлобни до

деня на Христа, изпълнени с плодовете на правдата…” 20

А сега, Стефане, кажи Ми:

Стана ли вече любовта ти изобилно просветена и всячески

проницателна? Стана ли ти вече ясно, че не можеш да разкриваш

сърцето си и да даваш святи неща на кучета и бисери на свинете,

само защото са готови да викат “Амин”? Понеже тяхното “Амин” ще

бъде прахта, която ще полепне по нозете ти. И тяхното религиозно

лицемерие ще бъде измама за сърцето ти, която по-късно ще се

опита да ограби Мира ти…”

Слушах Исус и за кой ли път се убедих, че съм сляп за Неговите

истини. Затова Му казах:

“Господи, аз съм събирал купища от прах в дома си и досега не е имало

такава прахосмукачка, която да ме изчисти от религиозното лицемерие. Но

ето сега разбирам, че именно тази прах е била причината да изгубвам

Мира си. Понеже съм викал и плакал пред Небето, като често съм

обвинявал и Тебе. Понеже не съм знаел и не съм могъл да си обясня защо

стотици и хиляди са ми изпращали писма с хвалебствия и затрогващи

думи, а после са се обръщали, като неверен лък, и цялата прах от писмата

им ми е носила скръб и гонение…”
19 (I Коринтяни 13:7)
20 (Филипяни 1:9-11)
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Господ се усмихна на думите ми. А после ми каза:

“Ето, Аз съм с теб сега и до вечни векове. Аз съм с Моите сега и

до вечни векове. Но не е във Волята на Отца Ми да се полепва по

вас всичкото религиозно лицемерие, всичкото ласкателство и

двуличие. Защото рано или късно всяка прах отново пада на

земята. Рано или късно всяко лицемерие лъсва в пълна сила,

защото е писано, че:

“…човек се изпитва чрез онова, с което се хвали…” 21

И ако някой се е хвалил пред теб с любовта в сърцето си и с

богоугодния си живот, но е останал безплоден и зъл, то тогава

думите му са били прах, а не Дух и Живот. Ето тази прах пада в

нозете и се опитва да ги омърси. А ако искаш отново да се върнеш

към пътя и призванието, заповядани ти от Мен, трябва да отърсиш

прахта от нозете си за свидетелство против религиозните лицемери.

Защото за всяка празна дума, за всяка от хилядите прашинки те ще

отговарят в съдния ден. Понеже от думите си ще се оправдаеш и от

думите си ще се осъдиш. И за всички, които са послужили на

дявола, за да ограбват Мира на Моите Избрани, в пълна степен ще

се окаже съдбоносен стихът, който казва за тях:

“Затова, както огнен пламък пояжда плявата, и както сламата

се губи в пламъка, така и техният корен ще стане като гнилота, и

цветът им ще възлезе като прах. Защото отхвърлиха поуката на

Господа на Силите, и презряха думата на Светия Израилев...” 22

И прахта на всички тези лицемери и духовни убийци непременно

ще бъде пометена от вихрушката на пламенния Божий Гняв. Ето

това трябва да ти донесе Мир. Защото няма беззаконие на земята,

което да е скрито от очите на Отец Ми. Няма прах, на която Той ще

забрави да отдаде в Деня на Страшния Си Съд. Единствените, които

ще избегнат възмездието, ще са онези, които се покаят и приемат

изобличението на Пророческия Ми Дух. На тях Аз ще дам нещо

повече от опрощение. На тях Аз ще дам Плода на Моя Мир и ще ги

науча как да Ме придобият в сърцата си…”
21 (Притчи 27:21)
22 (Исайя 5:24)
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След последните Си думи Господ прекрати видението, което ми даде и

аз усетих как в духа ми дойде прилив от ново помазание. Помазание, което

щеше да ми даде не просто Светлината и присъствието на Господ, но

Плода на Неговия Мир в сърцето ми.
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4. ПЛОДЪТ НА МИРА

Братко мой! Скъпи ми приятелю!

Огледай се и виж този свят! Виж как всичко в него загнива и е

предадено на проклетия. Виж как нищо в него няма да ти донесе Мир и

утеха. Виж, проумей и разбери, че от Небесния Сион на земята дойде

Божият Син, за да дари сърцето ти с онези дарове, които не би могъл да

купиш с всичките пари на света. И защо само малцина искат да последват

Господ по превъзходния Му път? Защо само малцина са готови да се

съразпнат с Него и да пострадат с радост заради Името Му?

Нека ти кажа защо. Именно защото се плашат от войната. Именно

защото не са разбрали, че боят не е техен, а Божий. Именно защото са

останали земни в мислите си и желанията си, за да работят против живота

им онези думи на праведния Йов, които не може да се нарушат, нито да се

избегнат. Понеже този Божий слуга изпита върху сърцето си какво е да

останеш без Мир. А тогава каза:

“Земният живот на човека не е ли воюване? И дните му не са

ли като дни на наемник…” 23

Такъв ли живот желаеш, скъпи ми приятелю? Живот на воюване и дни

на някой наемник? Живот без Мир и дни на измамен от дявола човек,

който работи на Божието седалище заради парите на този свят?

Аз казвам:

“Да не бъде! Да не бъде! Да не бъде!”

Защото има по-превъзходен път от пътя на всичките човеци. Защото

има Живот на Мир, в който не ти воюваш, но Господ воюва за тебе. Защото

има място, където Бог може да те види като Своя Яков и да заповяда да

стават победи за тебе. И това място е Христовият Мир. Защото, без

съмнение, ти ще видиш и прочетеш, че Библията навсякъде вижда Божиите

хора като победители. Но има само един стих, в който ти ще видиш тези

Божии хора като славен и триумфиращ над дявола народ. И този стих

гласи:

23 (Йов 7:1)
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“А Бог на мира, скоро ще смаже сатана под нозете ви.

Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас...” 24

Искаш ли това обещание?

Тогава бъди готов да познаеш Исус като Бог на Мира, като Княз на

Мира, като Един, Който копнее да ти даде цялото превъзходство и

великолепие на Своя Мир. Защото Той отново беше до мен, за да ми даде

дълбоката тайна на Своя Мир. Тайна, която до днес е оставала утаена от

очите на Божиите хора, но Исус повече не желае да бъдем слепи относно

Светлината Му. Защото ето какви думи ми каза моят Господ:

“Готов ли си да Ме последваш по нов начин? Готов ли си да Ми

служиш така, както иска Отец? Тогава, несъмнено, голяма ще е

твоята награда, защото Отец ще Си спомни обещанията към народа

Си. Обещания, които гласят:

“Дано би послушал ти заповедите Ми! Тогава мирът ти щеше да

бъде като река, и правдата ти като морските вълни...” 25

И ако несъмнено искаш Мир като река и правда като морските

вълни, то се приготви да видиш онова сеене, което е по-различно

от човешкото сеене. Приготви се да сееш така, както сее Отец и

Той непременно ще те забележи…”

“А как сее Отец, Господи?” - попитах аз. Тогава Исус каза:

“Виж и проумей, че първо Отец пося Словото Си. Това Слово

бяха Божиите семена. Но когато Словото се пося, то роди Плод. А

Отец Ми направи нещо ново. Нещо, което Аз искам и вие да

правите. Новото, което Отец направи, бе това, че след като пося

семето Си и се роди Плод, Той отново пося, но този път не Семето, а

Самият Плод.

Разбираш ли това? Разбираш ли, че когато в целия Стар Завет

пророците говореха за Моето идване, Отец посяваше Семето Си, но

когато Аз се явих на земята като Човешкия Син, то тогава Отец пося

не Семето, но Плода Си:

24 (Римляни 16:20)
25 (Исайя 48:18)
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“Защото Бог дотолкова възлюби света, че даде (пося) Своя

Единороден Син, за да не погине ни един, Който вярва в Него, но да

има вечен живот…”

А сега Ми кажи:

Когато искаш да получиш Моя Мир, ти семето на Мира ли ще

сееш или Плода? Защото ако сееш семе, ще пожънеш Плод, но ако

сееш Плод, ще пожънеш Мен…”

Думите на Исус бяха най-дълбоките, които сърцето ми беше получавало.

Затова Го попитах:

“Как така, Господи? Та нали се сее семе, за да се пожъне Плод? Как да

сея Плода, та да пожъна Теб?”

А Исус просто направи в сърцето ми да заблестят прекрасните стихове

от Апостол Яков:

“А плодът на правдата се сее с мир от миротворците...” 26

И тогава ми каза:

“Виждаш ли сега колко сляп си бил? Виждаш ли, че Яков не ти

говори да сееш семе, но да сееш Плода на Правдата? Защото това

ще рече да вършиш Волята на Отца Ми и да се стремиш да бъдеш

съвършен и ти, както е съвършен Небесният ти Отец. Защото Отец

не те спаси със семето, но с Плода. Затова и ти и всичките Ми братя

и сестри трябва да се стремите да посеете Плода. Понеже ако някой

сее Словото Ми, то ще пожъне Плода. Но ако някой сее Плода на

Духа, то ще получи Вечен Живот в Мене. Защото непременно всеки,

който нахрани брата си не със семе, но с Плода, Който съм Аз,

показва на цялото Небе, че иска да се уподоби с Отца и да върши

Неговата Воля. А Волята на Отец Ми е всички да бъдат нахранени с

Плода, Който съм Аз. Защото цялото благовестие, което ви заповядах

да прогласявате, беше именно това:

Да се сеят семената, за да се роди Плодът!

И да се посее Плодът, за да се роди Христос!

Така също, ако сееш семето на Мира, ще се роди Плодът на

Мира. Но когато ти започнеш да принасяш Този Плод, като твоето

26 (Яков 3:18)
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ново сеене, то тогава даваш свидетелството на Небето и земята, че

вече не ти, но Аз живея в теб. Затова запомни!

Аз не дойдох на земята да сея семена!

Понеже не дойдох като Семе, но като Благодатен Плод.

Аз не дойдох да говоря за Любовта.

Аз дойдох да покажа Любовта!

Аз не дойдох да говоря за Изцеление!

Аз дойдох като Изцеление!

Аз не дойдох да говоря за Милост!

Аз дойдох да покажа Милост!

Аз не дойдох да говоря за Мир!

Аз дойдох като Мир…”

Прекланям се пред Тебе, Господи!

Прекланям се пред Твоята Съвършена Мъдрост и Небесна пълнота!

И Те моля, Господи! Ти бъди Мирът на сърцето ми! Ти бъди Мирът в

сърцата на онези, които ще приемат Плодът Ти чрез тази книга! Ти бъди

онази Сила на живота им, която ще ги научи от тук и до свършека на

времето да сеят Тебе, а не просто да говорят за Тебе! Ти бъди Вечната

Съдба на сърцата ни, за да можем всички да окъпем сърцата си в живите

води, в които се къпеше Павел, за да каже накрая за Теб:

“Защото Той е нашият мир, който направи двата отдела едно, и

развали средната стена, която ги разделяше, като в плътта Си

унищожи враждата, сиреч, закона със заповедите му изразени в

постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и

тъй да направи мир, и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез

кръста, като уби на него враждата. И като дойде, благовества мир

на вас, които бяхте далеч, и мир на тия, които бяха близо; защото

чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един

Дух...” 27

Амин и Амин!

27 (Ефесяни 2:14-18)
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