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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми приятелю! През последните десет години аз имах невероятното

щастие да преживея много благодатни срещи с моя Господ и Спасител Исус

Христос. Неговата вярност и любов към мен бяха така изобилни, щото аз

знаех, че винаги, когато Той ме посети ще стана свидетел на дълбоки

тайни и откровения. Но за първи път аз преживявах докосване от Господ,

което е било изстрадано с толкова много болка и скръб. Затова откровенията

на тази книга са отдавна платени като цена и стоене пред Него. Понеже

предателството, подлостта и коварството отдавна станаха неизменна сянка

на пророческото служение, в което ме постави Исус. И колкото повече

Господ ми даваше да се изкачвам по пътеките на Святостта и чистото

познание, толкова повече ножове и стрели се забиваха в гърба ми. Най-

непоносимото във всичко това беше фактът, че никога моята готовност не

се оправда с реалността. Понеже в началото на вярата ми, когато търках

столовете на църковните зали, аз бях поучаван, а както със сигурност и ти,

че ще бъдем мразени от света. Ето тогава аз вдигнах гард и очаквах удари

от света. Гледах езичниците и очаквах, че някой от тях ще ме поругае и

оплюе, а аз ще се възрадвам, че съм пострадал за моя Бог… Истината е, че

за десет години аз не получих нито един удар от езичник, при все, че

животът ми е предлагал изобилие от моменти на контакти с невярващи.

Истината е, че за десет години сърцето ми се насити от ударите на лукавия,

за които той винаги и навсякъде използваше вярващи. Така, в един момент

се случи странното, а именно, че от вярващите получавах ударите, а от

езичниците - мехлема. Онова, което не можех да получа от християни, Бог

го компенсираше с хора, които не Го познават. В един момент дори си

мислех, че има някакъв проблем в мен - така добре да се разбирам с

езичници, които, погледнато библейски, трябваше много повече да са

склонни към проводимост на атаките на лукавия.

Много по-късно щях да разбера, че езичниците са свободни от един

съществен проблем. Те нямат крепости на религиозен дух в сърцата си. Те

не са стояли под властта на последния Синедрион, за да стават там два
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пъти по-големи рожби на пъкъла. И тогава тази същата библия, която чета

всеки ден, стана още по-интересна за мен, защото Святият Дух ме подбуди

да внимавам на стъпките на моят Господ Исус Христос. Така аз забелязах,

че Той никога не бе мразен от езичниците. Напротив - самите обладани от

дявола първосвещеници казваха за Него:

“Дойде Човешкият Син, Който яде и пие; и казват: Ето човек

лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците!” 1

От този момент, когато проумях всичко това, аз разбрах, че малцина

от нас са внимавали в думите на Исус. Малцина от нас са били с отворени

очи за Истината Му. Защото когато нашият Господ казва, че светът ще ни

мрази, Той имаше предвид най-вече светската църква и религиозния дух,

който е духът на светската набожност. От този момент разбрах, че ако

грехът на Пилат Понтийски беше този, че предаде Исус на смърт, грехът на

религиозния Синедрион беше този, че уби Исус на Голготския кръст. А

Пилат несъмнено, нямаше никакво желание да постъпва така с Господ. Сам

той каза:

“Аз не намирам никаква вина в Тоя човек…” 2

Но понеже беше насилен и притиснат от слугите на Синедриона и на

риск се поставяше собственото му управление, то и затова Исус би и им Го

предаде, а затворникът Варава освободи.

Защо ти говоря всичко това в началото на тази книга?

Или защо искам да внимаваш в знаменията на Божието Слово?

Преди всичко защото живеем в онова време, в което грехът на светската

църква ще превиши многократно греховете на целия свят. Защото ако

човеците от света убиват собствените си души в греха и затова са виновни

пред очите на Бога, то колко ли по-виновни ще са онези, които убиват не

душите, а Христос, Който живее в тях? Не казва ли Словото, че всеки грях

и хула ще се прости на човеците, но хулата против Духа няма да се прости?

И какво друго да е хула против Святия Дух, освен онова тщеславие и онзи

поклон пред нозете на лукавия, при който вярващият повторно пробожда

Господ в сърцето си? И ако за светските грешници има някаква надежда за

покаяние, то каква надежда да има за тези, чийто път удивително точно си

1 (Матея 11:19)
2 (Лука 23:4)
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е паснал с пътя на Юда? Защото този апостол на Исус участваше в

служението на Бога, но въпреки това предаде Исус. Този апостол слушаше

всичките благодатни думи на Господ и очите му виждаха всичките чудесни

дела и цялото обаяние от смирения и прекрасен Живот на Исус, но въпреки

това се спогоди с главните свещеници и постави на кантар Царя на Царете

и Господа на господарите.

Някога, когато размишлявах върху живота на Юда, вътрешно изтръпвах

и питах Исус:

“Какво ли Ти е било, Господи мой? Да чувстваш до Себе Си дъха на

предателя. Да знаеш, че ще Те предаде и въпреки това да го обичаш с

цялата Си Любов и дори в часа на предателството да го наречеш “приятел”?

Какво е това голямо сърце, което имаш Ти, Господи?”

Впоследствие, когато започнаха ударите върху сърцето ми, многократно

усещах, че Младенецът в мен бива нараняван отвън. Мнозина се опитаха

да Го прободат. Мнозина до такава степен ме смаяха с уродливите си дела,

щото бях на път да стана като тях - да отговоря на злобата със злоба, на

коварството - с коварство, на подлостта - с подлост. Слава на Бога, защото

Неговият Дух ме опази. Святият Дух не ми позволи да падна до нивото на

човешкия аршин и да търся зъб за зъб и око за око. Но точно тогава, след

тези духовни изпити, аз започнах да викам към Исус и да Го моля да ме

екипира така, както беше екипиран Той. Една вечер застанах на молитва

пред моя Господ и Му казах:

“Господи Исусе! Моля Те! Помогни ми! Не зная как да се справя с духа

на предателството и подлостта, с духа на коварството и злобата. Ти,

Господи, имаше в Живота си един Юда, и отначало знаеше за него, а днес

юдите са много и твърде често нанасят изпреварващи удари, преди още

човек да е разбрал с кого си има работа. Кой е като Тебе, че да знае какво

има у човека и да не бърза да разтваря сърцето си?”

Тогава Господ дойде и ме заля с изцеляващо помазание. Силата и

присъствието Му бяха такива, щото самите рани в сърцето ми се затваряха

и спомените в мене ставаха незначителни и бледи сенки, които бягат,

когато Светлината на Господа ме изпълва. И ето, че Той ми каза:
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“Стефане, ти и всичките Ми братя и сестри живеете в последното

време. А за това време най-характерният печат е предателството.

Спомни си как ви предупредих в Евангелията:

“Брат брата ще предаде на смърт, и баща чедо; и чеда ще се

подигнат против родителите си и ще ги умъртвят. Ще бъдете

мразени от всички, поради Моето име; а който устои до край, той

ще бъде спасен...” 3

Виждаш ли, че става дума за братя, които се предават? Виждаш

ли, че дори баща ще предаде чедото си? Нима мислиш, че когато

съм говорил думите Си съм имал предвид земни роднински връзки,

а не действителното състояние на последните църкви? Защото

какво друго да са братята, освен родените от Единия Дух? Какво

друго да е бащата за чедото си, освен проповедника за онзи, когото

той ражда с благовестието на Истината? Не каза ли Апостол Павел,

че ако и човеците да имат десетки хиляди наставници в Христа, пак

мнозина бащи нямат? Не искаше ли така да покаже съвършената

Воля на Отца Ми - да родите мнозина в благовестието? И не просто

да родите тях, но да родите Мен в тях чрез силата на онзи

Апостолски пример, който ви беше завещан? И ако в последното

време дори баща ще предава чедо на смърт, то не иде ли това да ти

покаже, че е дошло времето на най-голямата измама и беззаконие?

Защото земни овце ще стоят при земни овчари и ще ги смятат за

свои бащи и родители, но от това земното слово няма да стане

небесно, нито пък небесното ще стане земно. Защото днес е времето

на умноженото беззаконие. Време, когато човеците ще изневеряват

докрай и предателите ще се роят много по-бързо и по-успешно

отколкото истинските Божии чеда. Чудно ли ти е тогава, че някога

Аз имах един Юда сред единадесет верни, а днес има един верен

сред единадесет Юди? Не казах ли Аз, че и по-големи дела ще

вършите от Моите, защото Аз отивам при Отца? И ако го казах, то

беше, за да предупредя, че освен по-големи дела ще преживеете и

по-големи предателства.

3 (Матея 10:21-22)
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Но не е във Волята на Отца Ми сърцата ви да усещат ножове,

забити до дръжката и примки, затегнати около шията. Защото Аз

непременно ще въздам над умноженото беззаконие. И нека го знае

цялата Ми Църква:

За всички, които участват в умножено беззаконие, ще се притури

умножено осъждение! Законът стои до беззаконието, и Съдът до

неправдата. И Законът става толкова по-строг, колкото по-голямо

става беззаконието. И Съдът става толкова по-възмездяващ, колкото

по-голяма става неправдата.

Ето затова Аз искам да ти дам онези видения, които ще

разкрият на Моите братя и сестри какво представлява духът на

предателството, коварството и подлостта. За да се издигнете далече

по-горе, където потомците на Юда не могат да отидат! За да бъде

любовта ви не просто изобилна, но всячески проницателна, та да

не изпаднете в онова зло, за което говори и псаломът:

“Душата ми е всред лъвове; лежа между пламнали човеци,

между човешки чеда, чиито зъби са копия и стрели, и чийто език е

остър меч...” 4

След последните Си думи Господ докосна с ръка сърцето ми и само

след миг Светлината на Духа ме заля и изпълни. Така се родиха тези

видения и духовни опитности, които днес Бог ти дава за да бъдеш опазен и

съхранен - с непокътнати от Злото дух, душа и тяло. Вярвам, че ще бъдеш

насърчен, укрепен и просветен! За да устоиш! Амин и Амин

4 (Псалом 57:4)
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1. ПЪТЯТ НА ЮДА

(ВИДЕНИЕ ЗА ПРЕДАТЕЛИТЕ В АДА)

Братко мой! Искам да внимаваш! Искам Светлината на Святия Дух

изцяло да покори и превземе всичките ти помисли, защото, вярвай ми,

измежду всички поражения върху сърцето, най-трайно и зловредно е

поражението, дошло от предателство. Рано или късно всяка болка утихва.

Рано или късно раните заздравяват. Но когато ножът е забит до дръжката в

сърцето ти и дяволът отвън не просто се радва на постижението си, но

кара предателя да го върти вътре в теб, то тогава бъди сигурен - болката

ще е ужасна и продължителна. Защото в живота си на вяра християнинът

може да претърпи и преживее различни удари. Но ударът от предателството

е така премерен, щото намира отвореното ти сърце и доверчива душа.

После изневиделица някой, когото си считал за по-близък и от брат, забива

ножа в сърцето ти...

Не го забива отпред, та да вдигнеш ръце и да се предпазиш. Не!

Забива го отзад, откъм гърба, защото ти нямаш очи на гърба и не си

подготвен за подобно коварство. А после боли с дни и седмици, боли с

месеци и години. Боли така, щото по-силата на болезнения опит ти вече не

си готов да направиш мост на доверие към никого, понеже вече си се

“опарил”.

За съжаление няма земни съдилища, в които да бъде въздадено на

предателите на вярата. Няма земни съдии с толкова чувствителни и

справедливи сърца, които да сложат на съвършените везни подобно

престъпление, че да го осъдят. Но аз имам за теб една успокояваща

новина. И тя е, че Небесният Съдия ще разгледа всички дела, които не са

минавали през земни съдилища. И ще въздаде на всеки според делата му.

Когато Исус ми разкри видението за пътя на Юда, Той грабна духа ми

и ме вдигна при Себе Си. А после ми каза:

“Наблюдавай онова, което ще ти покажа, защото е твърде

съдбоносно…”

След думите Си Господ посочи с пръст и аз видях земен път, който

слизаше надолу и надолу. По него вървяха стотици хиляди хора. Всички до
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един се смееха и веселяха. Встрани край пътя видях тръни и бодили,

подобни на тръните и бодилите край всеки селски път. Ходещите по пътя

свъртаха встрани и късаха от тръните и бодилите, а след това ги пъхаха в

устата си и ги ядяха. Така, след като изяждаха тръните и бодилите край

пътя, с техните тела ставаше нещо странно. Защото самите пръсти на

ръцете им и краката им се покриваха с прекомерно бързо растящи нокти,

чийто връх удивително напомняше острите краища на тръните и бодилите.

Така разбирах, че тези хора ставаха един вид пълно копие на онова, с

което се хранеха. Те ядяха тръни и бодили и заприличваха на тръни и

бодили. По-яките и едрите измежду тях изпробваха острите си нокти върху

собствените си тела, като се бодяха, а когато от тях бликнеше кръв те се

смееха и забиваха ноктите си още по-надълбоко. Но ето, че Господ насочи

погледа ми в края на самия път и аз видях, че в един момент той ставаше

буквално отвесен и онези, които вървяха по него, падаха в черна яма с

дълъг хлъзгав улей. Всъщност - човеците падаха в ада. Никой от падащите

нямаше време за осъзнаване. Никой нямаше време дори да извика. Тогава

Господ ми каза:

“Забеляза ли, че докато вървяха по пътя на Юда, всички тези

нечестиви гледаха на тръните и бодилите край пътя, а след това се

спираха и ги късаха, за да ги ядат?”

“Да, Господи! Това беше най-очебийното в това видение...”

“А забеляза ли също, че когато се храниха с тръните и

бодилите, самите нечестиви станаха тръни и бодили?”

“Да, Господи! И това забелязах!”

Тогава Исус ми каза:

“А сега имай разума да проумееш, че тези тръни и бодили

встрани от пътя са езичниците на този свят, а нечестивите ходещи

по пътя са човеци, които само на думи се наричат християни, но

никога не са придобивали Моя Образ. Та ето тези човеци гледат на

езичниците на света и искат да им благовестят Моето Царство. Но

от това нито благовестителите, нито онези, на които е благовестено,

стават по-праведни. Напротив - тръните и бодилите на света влизат

в събрания, където има потомци на Юда. Тогава започва отдаването
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едни на други. Духът на света се влюбва в духа на светската

църква. А рожбите им се наричат предатели.

Нека го знае цялата Ми Жива Църква, че предатели са онези

човеци, чиито сърца са заченати от блудството между духа на света

и духа на светската църква!

Защото между двата духа има разлика. Духът на света е духът

на езичеството. Това е дух, който всячески проповядва силата на

човешките възможности. Докато духът на светската църква е духът

на тщеславието. Това е дух, който проповядва силата на човешката

праведност. А сега си представи какво се получава, когато се

съвъкупят човешка праведност с човешки възможности. Защото и

двете непременно минават под венчило и ги съчетава не друг, а

самият Луцифер. Понеже, кажи Ми, обича ли дяволът човешката

праведност и човешките възможности?”

“Да, Господи! Защото и двете са измами. А за духа на измамата и

бащата на лъжата Ти някога каза в изобличението Си към Петър:

“Махни се зад Мене, Сатано; ти си Ми съблазън; защото не

мислиш за Божиите неща, а за човешките...” 5

“Помисли тогава! Ако двама са приятели, но единият мисли за

Божиите неща, а другият мисли за човешките, то няма ли да дойде

миг, когато този с човешките неща ще изневери на приятелството и

ще предаде другия, който мисли за Божиите? Не стоят ли в

основата на предателството именно компромисите? И може ли

църкви, в които се уповава на човешка праведност и човешки

възможности, да избегнат пътя на Юда, който е път предимно и

изключително за предатели?”

“Не, Господи! Те няма да избегнат пътя на Юда, защото във видението

ги гледах, че дори се смееха и това ме учуди. Как може да вървиш към ада

и да се смееш и хилиш?”

“Ами погледни още по-добре видението и ще забележиш, че

смеенето им идва от това, че пробват острите си нокти върху

собствените си тела. Ако още не можеш да разбереш това, то нека

5 (Матея 16:23)
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да ти кажа дълбокото духовно правило, което е принцип за всички

предатели:

Преди да предаде ближния си, предателят веднъж вече е

предал себе си! Не можеш да служиш на Луцифер, ако не си

извършил предателство спрямо собственото си сърце. Но когато

извършиш това предателство, тогава ще извършиш и следващи

предателства – този път към онези, които дяволът би поискал да

утесни или уязви.

Погледни на живота на Юда и виж, че преди той да Ме предаде,

първом Сатана влезе в него, както е и писано:

“Тогава влезе Сатана в Юда, наречен Искариот, който беше от

числото на дванадесетте; и той отиде и се сговори с главните

свещеници и началниците на стражата, как да им Го предаде. И те

се зарадваха, и се обещаха да му дадат пари...” 6

Сам виждаш, че Юда първом предаде собственото си сърце, и

едва след това своя Господ. Това отговаря духовно и на видението,

което гледаш. Защото преди да започнат да забиват ножове в

сърцата на другите предателите първом ги забиват в собствените си

сърца, та съвестта да не ги изобличава за злите им дела. Едва

когато съвестта бъде прободена и умъртвена, едва тогава настъпва

златното време за всички предатели и те започват да забиват

ножовете си в сърцата на праведните. Самият ти нямаше ли такива

свидетелства на вярата?”

“Господи, и до днес се чудя как е възможно пастир да ми дойде на

гости, да целува бузите ми и стиска ръцете ми, да вземе много книги от

служение “Мория” и три дни по-късно да ги изгори пред амвона си, като

призовава цялото си стадо да ме проклина …”

“И нима мислиш, че за три дни такъв е станал предател?

Не, Стефане! Той е дошъл като предател, но е бил облечен в

дреха на коварство и лицемерно притворство. Така ти не си

забелязал онзи, който е под дрехата и си отворил сърцето си, за да

бъде забит после нож, от който впоследствие прокърви цялата ти

6 (Лука 22:3-5)
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душа и изстена цялото ти сърце. И за да не се чудиш видял ли е

Господ това зло или не, то продължи да наблюдаваш видението,

защото сега ще те заведа вътре, там където действително се

въздава над предателите и коварните…”

След последните Си думи Господ ме хвана здраво през кръста и духът

ми полетя с Него, надолу по същия онзи път във видението, на който видях

предателите. Не след дълго ние с Исус влязохме в самия ад, а Той

продължаваше да ме води надолу. Самият път, по който Спасителят ме

водеше наподобяваше на наклонена спирала, която се разширяваше

толкова повече, колкото по-надолу слизахме. Всичко това ми подсказваше,

че в най-дълбоките подземия на ада има най-много грешници и нечестиви,

така щото адът наподобяваше форма на конус, обърнат с върха нагоре към

земята, а пътят се виеше по протежението на конуса и слизаше надолу и

надолу. Ето, че Господ се спря и тогава погледа ми съзря мястото, където

се въздаваше на предателите. Видях грамадни демони с остри нокти, които

бяха много по-дълги от тези на предателите. Те заставаха пред душите на

предателите, които бяха приковани към остри скали. След това забиваха

ноктите си в самите души и ги разкъсваха, като хвърляха разкъсаното върху

тях. Душите пищяха неистово, докато разкъсаното зарастваше за броени

минути и мъчението се повтаряше отново и отново. Ужасът от гледката

беше върховен. И аз свидетелствам, че не е по силите на човешко сърце да

издържи тази гледка, ако по свръхестествената Воля на Бога не му бъде

дадена устойчивост. И докато си мислех, че съм видял всичко, Господ ми

каза:

“Виж и най-голямото мъчение за предателите…”

Така отново погледнах и тогава видях как някакъв демоничен началник

заповяда на демон да освободи мъчещата се душа от приковаването и да я

върже с вериги с краката нагоре. След това същият демон изваждаше от

черната си тога остър и дълъг нож и пробождаше дълбока дупка в петата

на душата. След това стана нещо невероятно. Демонът влезе в дупката на

петата и буквално влезе в самата душа. А после отвътре започна да я

мъчи, защото я караше да се гърчи и стене в диви крясъци. Накрая през
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гърдите, ребрата и корема на предателя се показваха острите нокти на

демона, стоящ отвътре, който я разкъсваше и излизаше през корема...

Не можех повече да гледам на целия ужас в това видение и затова

проплаках пред Господа, като казах:

“Исусе, нима е толкова страшно мъчението на предателите и коварните?

Нима цяла вечност тези демони ще разкъсват душите на нечестивите и ще

влизат отвътре на тези души, за да стане ужасът непоносим? И какво значи

това, че демонът заби ножа си в петата на този нечестивец? Как да

разбирам всичко това?”

А Исус ми каза:

“Има степени на грях и беззаконие. Но тези тука са вършили

спрямо ближните си същото и дори са се удоволствали в мерзостта

си. Затова осъждението им е повече от справедливо. С каквато

мярка са мерили, с такава им се отмерва. И каквото са търсели -

това са намерили. Понеже те не са убийци на човеци. Убийците са

много по-горе в кръговете на ада.

Те са убийци на Христос! Те са убийци на Бога!

Те са отровили с предателства, коварства и интриги живота на

хиляди и реалната Сила и Светлина на Бога е изчезнала за мнозина

човеци, които са били отвратени от мерзостта на тези служители.

Всички, които виждаш тук, са били църковни служители, но никога

не са пораснали, за да бъдат Божии служители. Всички тези са

уязвени в петата от старовременната змия, която е дявол и сатана.

Затова и през петите им минава най-ужасното им наказание. Но ти

няма да разбереш всичко това, ако не ти разкрия корените на

предателството. Затова нека те изведа оттук, понеже бързам да ти

изява всичко, свързано с потомците на Юда, вървящи по неговия

път…”

След последните Си думи Господ направи видението с ада да се

прекрати и пред очите ми да бъде разкрито друго видение.
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2. ПЕТАТА НА ИСАВ ИЛИ КАК ВСЪЩНОСТ СЕ РАЖДА

ПРЕДАТЕЛСТВОТО

Скъпи братко! Знаеш ли, че ние наистина не знаем нищо за Божия

Гняв. Знаеш ли, че за повечето християни Бог е толкова относителен като

Личност, щото си мислят, че светът е оставен в някакво безвремие, когато

процъфтява всякакво беззаконие и сякаш, че никой не го гледа.

О, колко глупав и сляп е човешкият ум!

О, колко затворени са очите на човеците!

От видението в ада аз разбрах, че днес е времето на най-големият

Божий Гняв, колкото и на някои да им се струва, че Господ Си е взел

полагаема отпуска. Нищо подобно! Защото пред перспективата за мнозината

да отидат на онова ужасно и покъртително място в ада аз видях, че е

милиони и милиарди пъти по-желателно да бъдат ударени от Господ сега,

отколкото после. И тогава това ми се видя странно и страшно. Затова, миг

преди Исус да ми даде следващото Си видение аз Го попитах:

“Господи, каква е тази сляпа вяра в църквите, която не разбира, че

мълчанието на Отец е най-големият Му Гняв, който е възможно да се

прояви? Понеже всички онези предатели, които Ти ми показа, не биха били

на онова жестоко място, ако Господ беше ги ударил приживе.

Защо Ти, Исусе, не ги удари приживе? Защо не удряш днешните

предатели приживе? Защо ги оставяш да вървят по пътя на Юда докато

паднат в ямата от която изход няма?”

Господ ме погледна със съвършено внимание. А после ме попита:

“Ще речеш ли, че има неправда у Бога?”

“Не, Исусе! Да не бъде!”

Тогава Господ започна да ми говори в такава дълбочина, щото сърцето

ми започна да прелива. Ето какви думи ми каза Той:

“Някога, когато Отец Ми въздигна при Себе Си пророка Си

Моисей, Той му каза думи, пълни с дълбока и неразгадана тайна.

Някога Отец Ми каза:
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“…ще покажа милост, към когото ще покажа, и ще пожаля,

когото ще пожаля…” 7

Кажи Ми тогава! Към кои Отец Ми ще покаже милост и кои ще

пожали? Знаеш ли кои са те?”

“Не, Господи! Мисля, че всичко това е заключено в Божия Суверенитет!”

“Даже и да е заключено в Божия Суверенитет, то нима Отец не

отключи Сърцето Си, за да Го познаят всичките човеци? Нима Той

не даде Единородния Си Син, за да не погине ни един, който вярва

в Него, но да има Вечен Живот? Как тогава твърдиш, че нямаш

достъп до Сърцето на Отца, след като Аз съм твоят достъп? Аз съм

изявата на Божието Сърце и в Мене са скрити всички съкровища на

мъдростта и знанието. Помисли тогава, че онези, които видя в ада

да бъдат измъчвани от демони, са омразни на Отца Ми и затова им е

отредил онова злокобно място. Кои Отец Ми мрази? И кои обича?

Ако четеш посланията на Павел непременно ще Ми отговориш…”

О, прекрасни Исусе! Колко слепи са били очите ми! Защото докато Той

ми говореше аз вече знаех съвършено точно стиха, който бях подбуден да

цитирам. И тогава Му казах:

“Исусе! Сега разбирам защо ме попита дали има неправда у Бога и ми

припомни думите на Отца към Моисея. Понеже именно така Ти ми загатна

стиха на Апостола, който говори за Божия избор, като казва:

“…и когато Ребека зачена от едного, сиреч от нашия отец

Исаака, макар че близнаците не бяха още родени и не бяха още

сторили нещо добро или зло, то, за да почива Божието по избор

намерение, не на дела, но на Онзи, Който призовава, рече й се:

“По-големият ще слугува на по-малкия”; както е писано: “Якова

възлюбих, а Исава намразих”. И тъй, какво? Да речем ли, че има

неправда у Бога? Да не бъде! Защото казва на Моисея: “Ще покажа

милост, към когото ще покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля”. И

тъй, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от

Бога, Който показва милост...” 8

Исус се усмихна и погали главата ми. А после каза:

7 (Изход 33:19)
8 (Римляни 9:10-16)
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“Нека сега ти разкрия тайната на този Божий избор. Тогава

непременно ще разбереш защо Бог възлюби Яков, а намрази Исав.

Ще разбереш също защо всички предатели в ада бяха пробождани

в петите си…”

След последните Си думи Господ ми даде видение. Двамата с Него

стояхме отвесно над една шатра, а отвътре се разнасяха стонове на родилка.

Мигновено се досетих, че това беше видение от живота на Ребека, когато

тя раждаше на Исаак своите чеда. Така, в мига, когато се извършваше

самото раждане и бабата изваждаше двете малки бебета, Господ посочи с

пръст и ме попита:

“Какво виждаш, Стефане? Как се родиха Исав и Яков? Забележи

внимателно това!”

Погледнах във видението и там ясно забелязах, че Яков държеше

петата на брат си Исав. Но след това стана нещо чудно, което беше от

духовния свят. Понеже над самата родилка и бебетата й се появи ангел

Господен, който докосна Яков и помаза малката му главица. А след като

ангелът се оттегли се появи и дяволът, който ехидно се усмихваше и

докосна петата на Исав. Всичко това прекомерно ме учуди, но Исус знаеше

изненадата ми. И затова ми каза:

“Сега разбираш ли, че още преди да им даде образ в утробата,

Отец е познал и предузнал живота, както на Яков, така и на Исав? И

за да почива Божието по избор намерение, Отец прати ангела Си да

помаже Яков, когото възлюби, а предаде от рождението му Исав,

когото намрази. Нещо повече! Забеляза ли какво направи дяволът?”

“Да, Господи! Той докосна петата на Исав!”

“А защо докосна петата на Исав? Не се ли изпълнява така

древното слово, което Отец Ми каза на змията, когато я прокле в

Едемската градина:

“Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето

потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му

нараниш петата…” 9

9 (Битие 3:15)
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Бог знае онези, които е предузнал. И дяволът знае онези, които

са му предадени. Чудно ли ти е тогава, че същият този Исав,

подбуден от дявола продаде първородството си? Чудно ли ти е, че

бе наречен Едом и стана олицетворител на всички, които предават

Бога? Защото не друг, но Едом е отец на всички предатели и

всички, които предават Бога и ближните си, са негови потомци.

Погледни сега и другото, понеже затова ти се дава видението.

Забелязваш ли, че Яков държи петата на Исав?”

“Да, Господи! И това е знамение!”

“Не просто знамение, но изначално определена съдба за всички

поколения. Както за поколението на Бога, така и за поколението на

дявола. Затова запомни дълбоката духовна истина, която досега не

е била изявявана на човешките поколения:

Така, както Яков държи петата на Исав, така праведните винаги

ще са близо до предателите!

В противен случай предателите не биха имали какво да

предават. В отношение към Църквата Ми тук има дълбока тайна, за

която ви говори и Апостол Йоан. Спомни си думите му! Не каза ли

той за антихристите:

“Дечица, последно време е, защото както сте чули, че иде

Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е

последно време. От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако

бяха били от нас, щяха да си останат с нас, но излязоха, за да стане

явно, че те всички не са от нас…” 10

Така разбираш пълнотата на Небесната Истина и тя е, че:

Както Яков и Исав излязоха от една утроба и бяха близо един

до друг, така и праведните и предателите излизат от една утроба и

са близо един до друг! Понеже и праведните и предателите се

намират в Църквата, но едните Господ е възлюбил, понеже са Яков,

а другите е намразил, понеже са Исав! Тези последни потомци на

Исав, винаги са жилени в петата си, за да се сбъдне Писанието,

което казва:

10 (I Йоаново 2:18-19)
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“Да! Самият ми близък приятел, комуто имах доверие, който

ядеше хляба ми, дигна своята пета против мене…” 11

Забелязваш ли, че този близък вдига не какво да е, но петата

си? Чудно ли ти е тогава, че дяволът докосна петата на Исав? Чудно

ли ти е, че и днес от неговото докосване мнозина вдигат петите си,

за да ги обърнат против братята си и да станат предатели? Чудно ли

ти е, че служението, за което си бил посочен, помазан и утвърден,

винаги е било прицел на хора с ужилени от дявола пети? А такива

са Юди, които в пълна мяра ще приемат дела си в ада. Понеже там

демоните ще пробождат петите им и ще ги обладават и разкъсват,

понеже винаги в земята на живите те са им давали гостоприемство

и с охота са бързали да вършат зло.

Виж тогава и следващото знамение от живота на Исав. Понеже

той продаде първородството си за една паница леща. Прочети

думите на Исав, които са едни от най-дълбоките, защото после ще

ти ги покажа в живота на Юда…”

Не беше нужно да отварям библията си, понеже прекрасно си спомнях

думите на Исав към брата му Яков. И затова казах на Исус:

“Господи, някога Исав каза на брата си:

“Виж аз съм на умиране; за какво ми е това първородство?” 12

В следващият миг Господ изговори думи, които бяха като отваряне на

ослепително светла врата:

“А не беше ли и Юда на умиране, когато бързаше да напусне

Пасхата и да Ме предаде на главните свещеници и Синедриона? Не

му ли казах Аз каквото върши да го върши бързо? И виж най-сетне,

че когато Ме питаха кой е оня, който ще Ме предаде, то тогава Аз

казах:

“Онзи, който натопи ръката си заедно с Мене в блюдото, той е,

който ще Ме предаде…”

И ако в онзи миг на Пасхата Господ твоят Бог беше Човешкият

Син, потомък Яковов, то Юда чий потомък беше? Кой търси блюда

11 (Псалом 41:9)
12 (Битие 25:32)
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за стомаха си и не го вълнува виното и хляба на Завета Ми? Не е ли

такъв потомък на Исав, който е Едом?

Но ето такива са корените на предателството. Защото в онзи

миг Юда наистина беше Исав и дяволът го жилеше в петата, за да

бърза да Ме предаде. Защото старовременната змия, която е дявол

и Сатана никога не е научила нищо ново и не е забравила нищо

старо. Тя винаги ще жили в петите човеци от общението на Господ,

за да станат потомци на Едом. Виж най-сетне и Гневът на Отца Ми

към Едом. Защото е Гняв, роден от беззаконието на Юда и всичките

му днешни потомци…”

Докато Исус говореше пред очите ми нахлу Небесна Светлина от

Лоното на Отца и тогава видях в тази Светлина стиховете на пророка Амос,

които гласяха:

“Така казва Господ: Поради три престъпления на Тир, Да!

поради четири, няма да отменя наказанието му, защото предадоха

всичките Ми люде в плен на Едома, и не помниха братския завет...” 13

И тогава Исус допълни:

“Ако от съдебния процес против духа на Мамон ти разбра, че

той е князът на Тир, то помисли какво е било беззаконието на Тир в

мига на Юдовото предателство, а най-вече днес, когато стотици

хиляди и милиони Ме предават…”

“Господи, толкова е ясно това! Духът на Мамон предава людете Ти в

плен на Едом, който е Исав. И този дух прави това, за да станат вярващите

предатели и да не помнят Завета, който им остави. А като видя и това, че

Юда Те предаде точно тогава, когато Ти прогласи Новия Завет, то става и

съвършено ясна духовната картина, разкрита пред пророка…”

“Ето така, както някога Отец Ми разкри цялото беззаконие пред

пророка Си Амос, така днес Аз ти разкривам духовната трагедия и

тоталното беззаконие на днешните предатели. Защото духът на

светското богатство и светския просперитет непременно превръща

в предатели всички, които бъдат победени от него! Такива никога

няма да си спомнят Завета на Господ, защото финикийските знаци

13 (Амос 1:9)
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в портфейлите им струват повече от всичките благодатни думи,

дошли от устата на твоя Господ.

Затова Аз днес не моля, но заповядвам на всички, които чуват

Гласа Ми:

Паднете и се покайте за предателствата и коварствата, които

сте сторили спрямо слугата Ми Стефан и спрямо всички останали

Мои слуги!

Обуйте нозете си в готовност да проповядвате благовестието на

мира, защото при всеки, който е с голи пети, непременно ще дойде

старовременната змия, която е дявол и Сатана, за да го направи

потомък на Исав!

Търсете само Небесното и се отречете от всичко земно, за да ви

познае Господ като Яковово потомство. Защото само онези, които

търсят Лицето на Господа, те са Яков! Останалите, които търсят

земни користи и богатства, могат да наричат себе си с всички имена

на Святите Божии хора, но така само ще прибавят върху Гнева на

Отца Ми огън, и върху огъня - жупел!

Колкото до смирените Ми, които се радват на благоволението

на Отца Ми, то нека последното Ми Слово в тази книга бъде за

тях…”
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3. ВЯРНОСТТА - ОГНЕНО КРЪЩЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО

Братко мой! Много искам да имам причини, като зная, че непременно

дочиташ тази книга, да ти кажа:

“Приятелю мой”

Защото Сам Господ ми откри, че днешното време е време на много

братя и малко приятели. Самият аз вече съм заложил на приятелството,

защото в него има по-голяма духовна здравина. Ти видя от предишната

глава, че Яков и Исав са братя. Но тази роднинска връзка никога не ги

направи приятели. Те бяха различни. Единият бе земен, другият - Небесен.

Единият търсеше земното богатство, а другият - Небесното. Единият беше

възлюбен на Отца, а другият - омразен.

Аз искам чрез тази книга Господ Исус да изцели всички белези на

предателство и коварство, които си имал в живота си. И едновременно с

това Словото на Исус, думите, които Той ми изговори, да се вселят дълбоко

в тебе, за да хванеш верния прицел и да устоиш докрай. Знай, че когато

тръгнеш по пътя на Господ, ще бъдеш изоставен от мнозина. Спомни си

само един Апостол Павел. Знаеш ли каква мъка и скръб е имал в сърцето

си, когато е писал:

“Защото Димас ме остави, като обикна сегашния свят...” 14

Ето така мнозина ще оставят и нас, понеже ще обикват сегашния свят.

Но аз не обичам сегашния свят и Господ ми дава за теб най-прекрасните

думи от Сърцето на Отца. Понеже ето какво ми заповяда Исус да предам,

като изговорено от устата на Отца Му:

“Сине мой! Идва краят на времето! Идва онзи миг, когато Аз ще

въздам от Пламенния Си гняв над блудницата Вавилон и онези,

които живеят в нея. Ти живееш в свят, който е видим, а Аз обитавам

в свят, който е невидим. И за да пребъдваш при Мене, трябва да се

откажеш от връзките на видимото и да пребъдваш във връзките на

невидимото. Понеже видимото е преходно, а невидимото - вечно.

14 (II Тимотей 4:10)
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Днес мнозина се поругаха с Моя Син, понеже не Го познават и

Аз никога не съм ги призовавал да дойдат при Него. Понеже Аз

привличам всеки, който иска да дойде при Сина Ми, но не

привличам никой, ако сърцето на такъв желае земното и си е

помислил, че Името Исус е начин да спечелиш този свят.

Но какво ще спечели човек, ако спечели целия свят, а изгуби

живота си и сърцето си? И каква ще бъде сетнината му?

Моят Син ви завеща Завета Си. В него няма нищо от този свят.

Моят Син ви завеща Любовта Си и ви каза, че никой няма по-

голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Днес

сърцата ви болят, защото не давате живота си за приятелите си, а

за предатели, които ви ръфат. Затова Господ вашият Бог сега ви

призовава никога повече да не давате живота си за предателите, но

да изпитате вярността на ближните в Огън.

Ето, Аз изсипвам Огън в сърцата ви!

Той ще ви направи пламенни!

Тогава край вас няма да останат предатели, защото потомците

на Едом не издържат на Огъня Ми. И когато ви предадат на

презрение и охулване, на омраза и чародейства, на огъня на този

свят, тогава просто се скрийте в Моя Огън и вижте онези, които ще

ви последват в страданието и гонението!

Те са вашите приятели!

Те са пратените от Мене!

Те са Моите свидетели!

Който няма Моя Огън, не е Мой свидетел и не може да издържи

на огнени страдания за Мене. Такъв няма да влезе в пламенните

пещи на последния Навуходоносор. И в Името Си се заклевам:

Такъв няма да преживее Спасението и избавлението на Моя

Син!

Защото Синът Ми ще бъде явен в това последно време само за

страдащите по Моята Воля, които доброволно предават себе си за

Свята жертва и са готови да понесат всичките хули, всичката

омраза и гонение, всичкото предателство и зло!
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Аз нямам друг изпит за вас в това последно време от огненото

кръщение на приятелството!

Аз нямам друг изпит за вас, освен изпита на Вярността!

Защото вяра ще рече да изповядаш Исус за Господ, но Вярност

ще рече да Го докажеш!

Нека сърцата ви приемат думите Ми и заживеят призива Ми:

Защото Вярата, изпитана с Огъня на Любовта, се превръща във

Вярност! Защото вярата, уплашена от огъня на страданието, се

превръща в предателство! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”


	КЪМ СЪРЦЕТО ТИ
	1. ПЪТЯТ НА ЮДА
	2. ПЕТАТА НА ИСАВ ИЛИ КАК ВСЪЩНОСТ СЕ РАЖДА ПРЕДАТЕЛСТВОТО
	3. ВЯРНОСТТА - ОГНЕНО КРЪЩЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО

