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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Приеми словото от тази книга като подадена ръка от

Господ. Приеми в сърцето си, че днес е времето на най-голямото беззаконие,

когато Бог ни показва най-голямата Си Милост. А Милостта Му е такава, че

даже отделени от Него, поради греха и суетата на света, човеците остават

в Сърцето на Бога и Отца. Защото всеки човек носи в себе си една мъничка

частица от Духа Господен. Всеки има в себе си божествената искра на своя

дух. Онази искра, която Сам Бог запали, когато създаваше първите човеци.

Онази искра, която Сам Бог започна да превръща в огнен пламък от мига,

когато на земята се изля Святият Дух, за да живее в сърцата на онези,

които са предали живота си в ръката на Исус.

Една от най-дълбоките Небесни истини, която радикално промени

живота ми за Исус, бяха думите на Спасителя в Евангелието. Думи, които

гласят:

“И никой не налива ново вино в стари мехове; инак, новото

вино ще пръсне меховете, и то само ще изтече, и меховете ще се

изхабят. Но трябва да се налива ново вино в нови мехове…” 1

В началото на моята вяра аз не разбирах тези думи на Исус. Не

виждах нито тяхната мъдрост, нито великата им съдбоносна сила. Но после

дойдоха изпитания в живота ми. Изпитания, с които Господ отново и отново

ми показваше, че виното Му не се задържа в мен, понеже мехът все още не

е станал нов. Така аз трябваше да се откажа от копнежа по новото вино и

да обърна внимание на новия мех. Едва когато позволих на Господ да

изгради вътре в мен новия мех, едва тогава започнах да усещам истинския

вкус и прекрасното въздействие на новото вино. Защото това ново вино

вече беше не просто учението на Исус. Не! То бе станало Животът на Исус

вътре в мен. Благодарение на този изобилен живот, който Сам Господ

започна да живее в сърцето ми, стана така, че в духа ми се раждаха

видения и откровения, просветления и най-чисти Небесни картини. Всички

тях, според силата и възможностите, дадени ми от Исус, аз дадох на

1 (Лука 5:37-38)
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църквите. Тогава настъпиха най-големите проблеми на живота ми. А пред

мен се повтори същата тази картина, която регистрирах в собствения си

живот. Защото, бидейки пълен с Господното вино, аз се опитвах да го

наливам в стари и съдрани мехове и в първия миг изпадах във възторг от

ефекта, който се получаваше. Хората биваха докосвани, вдъхновявани и

запалвани за Божието Дело. Точно така, както един мех се мокри от първия

му досег с виното. Но минаваше време и поради старостта на самия мех

виното изтичаше така категорично, че не можех да позная тези хора. Аз се

опитвах да сравня мигновеното им запалване с последното им охладняване

и не можех. Аз четях първите им писма с думи на възторг и преклонение

пред Господ и след това чувах гузното им мънкане. Сякаш не правех нищо

друго, освен да запалвам свещички с бенгалски огън, да ги погледам как

хубаво искрят и разпръскват светлина, а след това със скръб в сърцето да

гледам на изгорялата шлака и да се чудя защо тя няма Божия огън. Точно

тогава Исус ме предизвика към молитва и размисъл. Точно тогава разбрах,

че наистина никой не е в състояние да напълни ново вино в стари мехове.

Точно тогава проумях защо трябва да напиша тази книга. А именно - за да

послужат дълбоките й откровения на всички, които искат да се намерят

като нови мехове пред очите на Исус. Защото нов мех ще рече нов човек,

създаден по Образа на Бога в Правда и Святост на Истината. Защото нов

мех ще рече, че си така съединен с Лозата Христос, че винаги да даваш

плод. Защото нов мех ще рече да направиш на Господ обиталището си и

Той да стане превъзходно реален в живота ти. Толкова реален и жив, че

дори собственото ти съществуване и земно “аз” да нямат никаква власт над

сърцето ти.

Искам да знаеш, че пътят за написването на тази книга мина през

дълбоките пластове на Словото. И преди да вдъхнови духа ми с нея Господ

Исус дойде при мен и ми каза:

“Виждаш ли сега колко много човеци лумнаха от Словото на

Пророческия Дух и колко малко останаха след вятъра на злобата и

омразата?”

“Да, Исусе! Виждам това!” - казах аз и продължих:
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“Нямам по-голяма болка в сърцето си от болката да гледам как

човеците се връщат назад и се обръщат като неверен лък. Струва ми се, че

вече дори не мога да понеса още едно отстъпление и предателство…”

Господ ме погледна и каза:

“Ако Аз живея в сърцето ти, то ти непременно ще понесеш

всичката болка от предателствата. Защото когато Аз проповядвах

Небесното Царство в Израил, тогава хиляди човеци Ме последваха.

Но от хилядите останаха седемдесет. А от седемдесетте останаха

дванадесет. И от дванадесетте останаха единадесет. А в мига, когато

бях предаден на стражата на първосвещениците, тогава всички се

разпръснаха.

Ти трябва да претърпяваш напускането, както го претърпявам и

Аз. Защото там, където е имало напускане, по Милост Божия има

възвръщане. И колкото е голяма болката от напускането, толкова

по-голяма ще е радостта от възвръщането.

Нима можеш да забравиш какво гласят прекрасните стихове на

псалома? Нима можеш да забравиш писаното за Божията ревност?”

Докато Исус ми говореше пред очите ми вече бяха изплували стиховете

на онзи прекрасен псалом на възвръщането, които гласяха:

“Когато Господ възвръщаше сионовите пленници, ние бяхме

като ония, които сънуват. Тогава се изпълниха устата ни със смях и

езикът ни с пеене; тогава казаха между народите: Велики неща

извърши за тях Господ. Господ извърши велики неща за нас, от

които се изпълнихме с радост. Върни, Господи, пленниците ни, като

потоците в южните страни. Ония, които сеят със сълзи, с радост ще

пожънат. Оня, който излиза с плач, когато носи мярата семе, той

непременно с радост ще се върне носейки снопите си...” 2

И тогава Исус отново продължи, като казваше:

“Аз непременно ще извърша великите Си дела и ще възвърна

човеците, които пъшкат и въздишат под хомота на вавилонската

власт. Защото чрез теб ще им дам онези свидетелства на Словото

Ми, с които ясно ще им покажа колко велики са Спасението и

2 (Псалом 126)
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Изкуплението. Защото, дори да са вързани и пленени от фалшивите

доктрини на тщеславието, пак ще намеря път към сърцата им, стига

днес да чуят Гласа Ми и да поискат с цялото си сърце съживление

от Господ техния Бог. Словото Ми никак няма да се наруши, но

непременно ще извърши всичката съдба, записана в него. И на

всичките човеци, до които достигнаха пророческите послания от

слугата Ми, Аз днес казвам:

Позволете Ми да ви облека с нови мехове! Позволете Ми да се

възцаря в сърцата ви! Позволете Ми да ви възвърна към първата ви

любов! Защото на земята е дошло последното време. Време, в

което чедата на Авраам ще станат камъни, а камъните - чеда на

Авраам. Време, в което много църкви ще станат блудници, а една

блудница ще стане Църква! Защото днес е времето на блудницата

Раав. Време, в което посочените от Отца Ми ще бъдат съхранени и

опазени от времето на Голямата Скръб. Време, в което Отец Ми ще

въздаде от лютия Си Гняв над идещото царство на Антихрист. Но

миг преди това ще покрие и грабне с ръката Си онези, чийто живот

се е огледал в живота на Раав. А сега нека те вдъхновя за словото

на тази пророческа книга, като ти покажа ясните белези на всичко,

което предстои...”

След последните Си думи Господ направи видението с Него да се

прекрати, а Силата на Святия Дух превзе сърцето ми и целия ми ум. За да

видя как смисълът на целия ни живот не е нещо друго, но подвизаване в

онази вяра, която Господ даде на блудницата Раав.

Моля се на Бога да бъдат отворени очите ти! Моля се на Бога да бъде

меко сърцето ти! За да се възкачиш на къщния покрив така, както го стори

Раав! За да опазиш вярата, която Отец ти е подарил чрез Сина Си!

Амин и Амин!
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1. ТАЙНИТЕ СЪГЛЕДВАЧИ НА НЕБЕТО

Знаеш ли, братко мой, че има една дълбока тайна, за която вероятно

никой не ти е говорил. Когато аз проумях тази тайна, то тогава сърцето ми

се изпълни с радост, защото Бог ми даде голям достъп в Неговото Сърце.

Нека ти кажа как разбрах тази тайна. Исус ме вдигна в небесните места и

образно казано върна лентата на времето назад. Очите ми виждаха народа

на Израил във времето след смъртта на Божия пророк Моисей. Аз забелязвах

хиляди човеци и вътре в себе си знаех, че всички тези човеци имат своята

съдба от Бога и Отца. Аз знаех, че Отец е записал живота на всеки от тези

човеци още преди създанието на света. Но тогава забелязах и друго. Исус

ми даде да видя две въжета. Едното беше светло въже от Светлина, което

беше вързало само определени хора. Това бяха избрани хора, въпреки че

на вид никак не се различаваха от останалите. Тогава попитах Господ,

понеже изумлението ми беше пълно:

“Господи, какво е това светло въже от Светлина, което е вързало

отделни човеци от Израил?”

А тогава Исус ми каза:

“Това са човеците, предузнати от Бога и Отца да попаднат в

Свещеното Му Писание. Техният живот неотклонно следва линията

на Божия Пророчески Дух, която докосва Началото и Краят.

Понеже ако би трябвало Отец да показва живота на всеки от чедата

на Израил, то светът не би побрал написаното слово. Но именно

затова Отец е белязал със светлото Си въже само Избраните и

Предузнатите да влязат със съдбите си в Свещеното Писание. И

когато вие, водени с мъдростта на Святия Дух, започнете да се

вдъхновявате от хората, вързани с това светло въже, то тогава

силата на тяхната съдба става сила и на вашата съдба. Колкото до

другите човеци, които са вързани с черното и тъмно въже, то това

са онези, които Бог е приготвил като съдове на Гнева Си, тъй че,

като забележите техния живот, да се отвратите от него и сетнината

им да послужи за поука и предупреждение на бъдните поколения…”
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Слушах Господ и нещо проблесна в сърцето ми. Тогава отново Го

попитах:

“Значи ли това, Господи, че всички тези, които са вързани със светлото

въже, изявяват невидимия Живот на Бога и Неговия Съвършен копнеж за

живота на земята?”

“Точно така е! И в това отношение Библията не може да бъде

история. Тя е постоянното действие на Духа на Отца и блажени са

всички, чиито сърца биват вързани със светлото въже на

Спасението. Защото който чете Словото Ми с Моите очи, той ще

види на всяка страница от Писанието Живота на Бога и смъртта на

дявола. Той ще види как едни биват спасявани от Живота на Бога, а

други биват убивани от смъртта на дявола...”

Думите на Исус ме накараха да разбера, че Библията ни прави толкова

по-зрящи, колкото по-слепи ни прави светът. Защото няма житейско

състояние, ситуация или проблем, който да не е изявен във Вечно Живото

Слово на Бога. Аз имах дълбока вътрешна нужда да бъда воден точно така

от моя Господ в тази книга. Така видях, че древният Ерихон, който се беше

изправил пред пътя на Господния народ, не е никак по-различен от днешния

Ерихон. Защото онзи, древният, имаше високи крепости. И днешният също

е с високи крепости. Онзи, древният, имаше цар. И днешният също си има

цар. И ако към древния Ерихон водачът Исус Навин изпрати съгледвачи, то

и към днешния Ерихон Водачът Исус Христос е изпратил съгледвачи… Нека

това не те учудва, защото от този момент нататък аз ще говоря за тайните

съгледвачи на Небето. Моля се на моя Господ да ти даде нужния разум и

вдъхновение, та и ти да усетиш това светло въже, което аз видях във

видението от Исус. Господ видя моето съсредоточаване над библейските

стихове и ми каза:

“Искам от теб да хванеш светлото въже. И затова ще те вдигна

в небесните места, за да видиш как библейските стихове днес са

станали съдба за всички църкви на тщеславието и всички пратеници

на Отца…”

След думите Си Господ просто докосна с ръката Си главата ми и аз се

намерих над самият град Ерихон. Гледката на този град ме потресе. В една
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предишна книга за Божията Милост Исус ми беше дал да го видя, но сега

впечатлението от него беше много по-различно. Този град беше опасан от

високи крепости. Около самите крепости стояха войници на пост,

въоръжени с мечове и щитове. Общото въздействие от непосредствената

картина беше такова, че пиле не можеше да прехвръкне, без стражите да

го забележат. Вътре, зад стените на този крепостен град, живееха стотици

хиляди човеци. И от многобройните здания, вътре в самия град, се чуваше

непрестанно “Алелуя” и “Амин”. А Исус ми каза:

“Наблюдавай този град, защото именно към него те изпрати Отец

Ми. И в самото изпращане от Отец Ми ти имаше свидетелството,

което мнозина други нямат. Затова прочети какво гласят библейските

стихове за предприетото от Исус Навин…”

Погледнах на стиховете и прочетох записаното, което казваше, че:

“Тогава Исус Навиевият син изпрати от Ситим двама мъже да

съгледат тайно, и каза: Идете, разгледайте земята и Ерихон. И те

отидоха…” 3

А Исус отново продължи да ми говори като казваше:

“Забелязваш ли сега, че Исус Навин изпраща не какви да са

съгледвачи, но… тайни съгледвачи? Какво ще да рече това? Как да

си обясниш днешната реалност над този град на крепостите? Няма

ли и днес съгледвачите от Небето да са “тайни”?”

“Да, Господи мой! Непременно има такъв духовен паралел, въпреки, че

все още ми е трудно да го разбера. Та нали Отец изпраща пророците Си, за

да бъдат явни? Защо тогава в стиха съгледвачите от Небето са тайни?”

Исус се усмихна, а после каза:

“Пророците на Отца Ми винаги ще останат тайни. Понеже

Божиите слуги са явни за Божиите хора, но за живеещите зад

крепостите на Ерихон те остават тайни. Понеже, виж сега, че

жителите на Ерихон имат на почит твърде явни човеци…”

Господ беше вдигнал показалеца Си и ми сочеше трибуна около която

бяха събрани хиляди жители на Ерихон. А на нея се възкачи човек, който

като вдигна ръката си, каза:

3 (Исус Навин 2:1)
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“Нека ръкопляскаме на един от най-явните пророци на Бога! Нека

всички приветстваме името му!”

Многохилядната тълпа закрещя от възторг, когато на сцената се появи

“явният пророк”, облечен във възможно най-скъпите дрехи и покрил

ръцете си със златни пръстени. Така той започна реч, която аз не чувах,

понеже не такъв беше прицелът на моя Господ. Защото Исус, като ме

погледна, каза:

“Сега разбираш ли защо Божиите пророци са тайни, докато

пророците на дявола - явни? Сега разбираш ли, че всеки, който е

съгласен с крепостите на Ерихон, идва явно в този град и жителите

го посрещат с възторг? Той не идва да изобличава или призовава

на покаяние. Той идва да инжектира нови дози на религиозно

самочувствие и така да закрепи още повече крепостите на Ерихон в

сърцата на човеците. И кажи Ми - не би ли станал явен, ако всички

изпадат във възторг от думите ти? Не би ли станал явен, ако хиляди

пастири копнеят за присъствието ти и сеят финанси в стотиците ти

офиси по целия свят? Но когато някой е изпратен от Отца Ми, за да

заяви против нечестието на Ерихон и да покаже всичката му измама

и фалш, всичките му поклони към Мамон, всичката му гордост и

превъзнасяне, то тогава Божият пророк не може да не е таен.

Понеже никой от вързаните и от обладани с религия няма да го

разпознае като Божий пратеник. Ти сам видя, че тези, които сочат

себе си и бързат да угаждат на греха на мнозинството, те са, които

жителите на Ерихон приемат за явни.

Виж тогава духовния прицел в думите на Исус Навин. С каква

задача Израилевият водач изпрати съгледвачите?”

“Господи, той ги изпрати да разгледат земята и Ерихон. Така е

записано!”

“Така и трябва да бъде записано. Защото когато днес Отец Ми

изпраща пророците Си, между които си и ти, Той също заповядва:

“Идете, разгледайте земята и Ерихон…”

Забелязваш ли в тези думи, че точно на Божиите пратеници е

задължение да разгледат не само Ерихон, но и земята? И когато



11

Отец Ми изпраща някого да разгледа земята, то това не доказва ли,

че такъв не живее на земята, а в небесните места? Разбираш ли

тогава, че Словото на Божия Пророчески Дух иде да изобличи

всички, които живеят на земята или в Ерихон? Защото да живееш

на земята ще рече да искаш земното, да мечтаеш за земното и

сърцето ти да бъде притеглено от земното. Затова и Апостолът Ми

Павел ви писа:

“Първият човек е от земята, пръстен; вторият Човек е от

Небето. Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е

Небесният, такива са и небесните. И както сме се облекли в образа

на пръстния, ще се облечем и в образа на Небесния. А това казвам,

братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито

тленното наследява нетлението...” 4

Кажи Ми тогава, Стефане! Разбираш ли що ще рече да

разгледаш земята и Ерихон?”

“Да, Господи! Това ще рече да бъдат изобличени земята и Ерихон.

Защото когато Отец разгледа земята и види всички тщеславни църкви,

нароили се по нея, и когато Отец види гордия и богопротивен град на

крепостите как пее и празнува в ден на тотално отстъпление, то тогава

непременно този Ерихон е обречен да бъде разрушен и крепостите му да

паднат в един миг…”

“Точно така, момчето Ми. Но вътре в Ерихон има жив остатък на

Отца. Този остатък е пленен. Той въздиша и живее сред блудството

на останалите. Но той е Божият остатък и именно към него Отец Ми

е изпратил слугите Си, пророците. Затова и в библейския разказ

съгледвачите на Исус Навин не останаха вън от Ерихон, но

намериха приют при жена по Сърцето на Отца Ми. Така разбираш,

че миг преди да въздаде на Ерихон от пламенния Си Гняв, Отец ще

спаси и съхрани онези, които като блудницата Раав, приемат Словото

от Божиите слуги, пророците. Докато това не стане и докато изсред

Ерихон не бъдат възвърнати посочените от Отца, то и дотогава ще

продължава ролята на Небесните пратеници и съгледвачи.

4 (1 Коринтяни 15:47-50)
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Блажени тогава онези, които ги приемат в домовете си и

отворят сърцата си за тях! Блажена е блудницата Раав, защото Аз

съм Господ, Който я измивам от блудството й, за да я въздигна

високо пред очите Си.

А сега нека те заведа нататък във видението…”
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2. БЛУДНИЦАТА РААВ ИЛИ ПРОСТОРЪТ ЗА СВОБОДНИЯ

ДУХ

Братко мой! От думите на Господ започнах да разбирам колко

диаметрално противоположни са мислите на Бога и мислите на човеците.

Защото като човеци ние си изработваме един модел на възприятие и

мироглед, който наричаме “ценностна система”. Най-трагичното на тази

ценностна система е това, че в нея липсва Истината. Понеже, воден от

собствените си ценности, човек би отсякъл категорично:

“Това е добро, а това - зло. Това - грозно, а онова – красиво…”

А след това, като пленник на собствените си ценности, той би тъпкал с

нозете си онова, което счита за зло или грозно. Ето защо няма да е чудно,

ако мнозина изпаднат в недоумение от заглавието на тази глава.

Как така една блудница ще се свързва с простора на свободния човешки

дух?

Ами погледни на Словото Божие, братко мой! Погледни на ценностната

система на Бога и Отца, а не на рефлексите от човешкото си възпитание.

Защото мнозина човеци никак не могат да свържат думата “блудница” с

благоволението на Отца. Но аз искам да те убедя в нещата, които не са

мои, но Божии. Затова ще ти напомня един стих от Исус и ще му направя

контрапункт, за да разбереш пълнотата на тези съждения. Ето думите,

които Исус прогласи пред фарисеите:

“Вие сте, които се показвате праведни пред човеците; но Бог

знае сърцата ви; защото онова, което се цени високо между

човеците, е мерзост пред Бога…” 5

Сам се убеждаваш, че онова, което се цени високо между човеците, е

мерзост пред Бога.

Знаеш ли защо?

Именно защото Божията ценностна система се разминава с човешката.

Виж тогава контрапункта в думите на Господ:

5 (Лука 16:15)
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“Защото онова, което е мерзост пред човеците, се цени високо

от Бога…”

Помисли тогава, че всяка блудница е мерзост пред човеците. И онази

блудница Раав, която е живеела в град Ерихон, също е била мерзост за

Ерихонските жители. Но понеже човеците считат за мерзост много неща, то

винаги и навсякъде Бог ще ги изненадва с онова, което те считат за мерзост

и го презират. Така напълно ще разбереш защо Господ Исус говореше на

онези, които се считаха за праведни в собствените си очи, като им казваше:

“Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват

в Божието царство...” 6

И ако и онези, които са уловени от духа на фарисеите, да продължат

да презират и считат за долни всички, които не са “праведни” като тях, то

пак чрез Апостол Павел Исус ще ги жегне в сърцата им:

“Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите;

също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните;

още и долните и презряните неща на света избра Бог, да! И ония,

които ги няма, за да унищожи тия които ги има, за да не се похвали

нито една твар пред Бога…” 7

Нека сега да продължа с видението от моя Господ Исус, за да видиш

как някога Отец избра най-долната и презряната в Ерихон и я намери

достойна за живот всред стана на людете Си Израил. Защото точно така

Господ Исус днес ще намери най-долните и презрените всред последния

Ерихон, за да засрами чрез тях всички лъскави икони по тщеславните

конференции.

Ето думите, които Исус продължи да говори на сърцето ми във

видението, което ми даваше:

“Виж сега и проумей нещата, които ти показвам. Защото днес

изпратените от Отца Ми ще бъдат приети само от човеци, които са

мерзост за обществата на тщеславните. Понеже, когато откажеш да

падаш по гръб на конференциите им, когато откажеш да слушаш

проповеди за пари, когато откажеш да участваш във всеобщото

религиозно лицемерие, то тогава ти ставаш твърде неудобен за

6 (Матея 21:31)
7 (1 Коринтяни 1:27-29)
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тщеславните. Ставаш им трън в очите, понеже не искаш да споделяш

греха им. Тогава непременно те отстраняват, като “недоктринален”,

понеже не пасваш на тяхното разбиране за Спасението от Бога. Ето

такава е днешната Раав. И ако видиш духа на самото й име, то ще

проумееш, че Раав ще рече “широчина и простор”. Помисли тогава

- какво е нужно на човеците, за да приемат Словото на Божия

Пророчески Дух? Или с какво се сблъскваха някога първите Ми

пратеници? Понеже и те изпитаха върху сърцата си религиозната

злоба и неприязън на много човеци…”

Думите на Исус сами по себе си бяха като фар, от чиято Светлина

видях и умолителните думи на Христовия Апостол, който казваше:

“О коринтяни, устата ни са отворени към вас, сърцето ни се

разшири. Вам не е тясно в нас, но в сами вас е тясно нам. И тъй, във

вид на еднакво възмездие, (като на чеда говоря), разширете и вие

сърцата си…” 8

И тогава моят Господ ми каза:

“Виждаш ли, че и ти също изживя тези стихове? Защото Аз ти

дадох любов към всички и те научих да не търсиш своето си, но да

даваш даром. Така и сърцето ти беше разширено. И на докоснатите

не им беше тясно в теб, но на теб ти стана тясно в тях, понеже

останаха неблагодарни и зли. Сега разбираш ли, че такива няма

никак да намерят съдбата на Раав? Защото Раав ще рече простор и

широчина. И когато Павел казваше “Разширете и вие сърцата си”,

то той беше вдъхновен именно от Раав и нейната жертва. Защото

само един свободен човешки дух би дал простор на пророческото

слово. А свободни са само сърцата, които са познали Истината. В

останалите просто няма място за Моето учение, понеже дяволът

отдавна го е подменил в учение на друг дух, друг Исус и друго

благовестие. Затова Моят призив към всички, които чуват Гласа Ми,

днес е следният:

Разширете сърцата си, за да ги напълня! Защото “Раав” ще

рече простор и широчина! Защото само когато дадете свобода и

8 (2 Коринтяни 6:11-13)
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простор на Пророческото Слово в сърцата си, само тогава Отец Ми

ще ви утвърди непоколебими и силни като Раав!

А сега нека отново те върна във видението, за да видиш в каква

обстановка Раав прие съгледвачите на Божия народ…”

След думите на Исус аз отново бях във видението с Ерихон. Крепостният

град беше потънал в тъмнина, понеже беше нощ. Тогава забелязах самите

съгледвачи, понеже светеха с Божията Светлина. Те бяха пресрещнати от

Раав и тя ги въведе в дома си, който бе на самата крепостна стена. А Исус

ме попита:

“Забелязваш ли, че съгледвачите идват нощем?”

“Да, Господи! Понеже така е записано и в библейските стихове…”

“Същото е днес с пророците на Отца Ми, понеже Отец ги

извиква в служение именно във времето на най-голямата измама, в

нощта на дявола. Нощ, която мнозина считат за ден, без да знаят от

какъв мъртвешки сън са пленени. Помисли тогава. Не казвам ли и

Аз в Моята притча, че:

“…посреднощ се нададе вик: Ето, Младоженецът иде! Ставайте

да Го посрещнем…”

Знаеш ли кои ще станат?

Именно тези, които разберат, че са били спящи!

Колкото до другите, които се имат за будни, те никак няма да

стигнат до Младоженеца, защото вече си имат собствен младоженец.

Колкото до Раав, която прие съгледвачите, то това не остана

незабелязано от царя на Ерихон. Понеже винаги се намират доволно

много лицемери и предатели, които бързат да му докладват, подобно

на предците си:

“Ето, нощес дойдоха тук мъже от израилтяните, за да съгледат

земята…” 9

И днес, вързани и обладани от същия противен на Отца Ми дух,

предатели и лицемери бързат да алармират ръководствата на

съюзите си, че всред крепостния град на тщеславието са се появили

книги, които подкопават устоите му.

9 (Исус Навин 2:2)
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Нима тези чеда на всяко извратено благовестие не знаят, че

Отец Ми гледа мерзостите им? Нима не знаят, че Неговото не може

да се осуети и провали? Нима не знаят, че посочените от ръката Му

непременно ще съхранят Пророческото Слово, точно така, както

Раав съхрани съгледвачите? Кажи Ми тогава защо пратените от

царя на Ерихон не намериха Израилевите съгледвачи?”

“Господи мой! Те не ги намериха, защото Раав ги беше скрила на

сигурно място…”

“Ето така Аз днес ще дам Сила и Мъдрост на всички Мои, за да

скрият и опазят на сигурно място Пророческото Слово, дошло от

Отца, чрез изпратените Му пророци. Блажени онези, които сега Ми

позволят да ги утвърдя в стоенето на Раав. Такива непременно ще

се нарекат жив остатък на Бога. Понеже който приема пророк в

името на пророк, награда на пророк ще получи! И който съхрани

думите Ми в сърцето си, той ще и да разбере що значи Изкупление

на къщния покрив…”

След последните Си думи Господ млъкна, а аз седнах да запиша

всичко, което Той ми говореше. За да стигна най-дълбокото откровение в

живота на Раав. Откровението за къщния покрив.
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3. КЪЩНИЯТ ПОКРИВ НА ВЯРНОСТТА

Братко мой! Още в древни времена римляните измислили поговорка,

която гласяла:

“Моят дом е моята крепост!”

Тази поговорка така е преминала през вековете, щото и до днес се е

запазила в устата на много човеци. А искам да знаеш, братко мой, че тази

поговорка, макар и измислена от римляни, е много вярна и в нея се крие

нещо съдбоносно. Нека размишляваме върху това. Човек построява дома

си и решава, че този негов дом става и негова крепост.

Вярно ли е това? Не са ли човешките дела толкова слаби и нищожни,

че Бог да ги предава всякога на суета? Не са ли суета изобщо всички дела

на човеците под слънцето? Какво е тогава това измамливо самодоволство,

с което някои заявяват, че техният дом е тяхната крепост?

Нека ти кажа, братко, че имат право. Защото човешките дела наистина

са висока крепост в сърцата на човеците. Те си мислят, че онова, което

правят, ще бъде вечно. Но не е така. Затова имай онази вяра в Исус, с

която да кажеш:

“Неговият Дом е моята крепост!”

Защото в твоя дом може да влезе дяволът, но в Неговия - не може.

Твоят дом може да бъде съборен и разрушен, но Неговият всякога пребъдва.

Помисли тогава - не затова ли Ерихон е станал град на крепостите, понеже

в него са се събрали много човеци, които са решили, че човешките им дела

са достатъчно високи крепости, даващи им завидно самочувствие? А знай и

друго, че Неговият Дом може да бъде построен само и единствено от Него.

Когато не Той, но ти се опиташ да строиш дома си, когато не Той, но ти си

стопанинът на дома, то тогава можеш да очакваш изненадващи атаки от

противника.

Как са стояли нещата с блудницата Раав? Или как трябва да стоят с

последния жив остатък на Бога в това смутно и жестоко време?

Не мисли, че аз бих ти дал отговора на тези въпроси. Защото над

сърцето ми в Светлина и Благодат стоеше Отговорът – моят Господ Исус

Христос. Ето с какви думи Той започна да ми говори:
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“Наблюдавай какво направи блудницата Раав. Защото онова,

което тя стори спрямо Израилевите съгледвачи, днес Отец Ми очаква

да сторят докоснатите и събудените от Него чрез Пророческия Му

Дух. Понеже, момчето Ми, днес къщният покрив на последната

Раав не е някакъв обикновен покрив на обикновена къща. И за да

разбереш думите Ми Аз ще ти дам видение, което ще ти обясни

всичко…”

След думите на Исус пред очите ми се разкри видение. Аз виждах

обикновена къща и човек пред нея. Той беше паднал на коленете си и

призоваваше Исус да стане Господ на неговия живот. Тогава до молещия

се човек се приближи моят Господ. Той го хвана с ръцете Си и го изправи.

А после му каза:

“Ето, чух молитвата ти и видях сълзите ти. Затова идвам да

живея в сърцето ти...”

Човекът се поклони на Исус и се усмихна, а след това, като посочи с

ръка къщата си, Му каза:

“Влез в дома ми, Господи!”

А Исус му отговори:

“Аз не мога да живея в твоя дом. Аз мога да живея само в Моя

Си Дом. Готов ли си да се отречеш от себе си? Готов ли си да Ми

предадеш живота си?”

А човекът, като падна отново на коленете си, каза:

“Ето, Господи! Вземи всичко, което притежавам и стори с него, както

Ти се вижда угодно...”

Така Господ Исус извади Меч в ръката Си и като замахна към къщата,

започна да я разрушава, докато накрая тя беше в развалини. След това

силен вятър просто издуха развалините, а Исус, като бръкна в пазвата Си,

извади Словото Си и го постави като основа. Миг след това от небесните

места се показа Светла Ръка, която спускаше един прекрасен и светъл дом.

И когато домът беше поставен на мястото му, Господ погледна към човека

и му каза:
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“От днес нататък този Дом е Моят Дом и Аз ще живея в него. Аз

съм негов Стопанин и Управител. И Аз ще отговарям за него от сега

и във Вечността...”

Тогава човекът, който прехласнато гледаше красивия Небесен Дом,

успя само да промълви:

“А аз, Господи? Къде ще живея аз?”

Господ се усмихна и му каза:

“Ти не можеш да живееш в Моя Дом, защото в него живея Аз.

Но за теб съм приготвил място на покрива. Там ще бъде животът ти.

Там е отреденото от Отца Ми място за теб...”

Така, след думите Си, Господ хвана с ръцете Си човека и го сложи на

покрива, а Сам Той влезе през вратата на къщата и затвори зад Себе Си…

В следващия миг видението се прекрати, а Исус, като стоеше до мен и

се усмихваше, ме попита:

“Разбра ли видението Ми?”

Отговорих:

“Да, Господи мой! С това видение Ти искаше да ми покажеш каква е

Съвършената Воля на Отца за утвърждаването на духовния ни дом. А тази

Воля казва, че всеки, който Ти е предал живота си и се е отрекъл от себе

си, няма собствен живот и може да пребъдва не в къщата, а на покрива на

самата къща…”

Слушащ думите ми Исус продължи, като каза:

“А не изявих ли и Аз в Евангелието, че именно такава е Волята

на Отца Ми. Не казах ли именно думите:

“Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на видело; и което

чуете на ухо, прогласете го от покрива…” 10

И не заповядах ли също така думите:

“…който се намери на къщния покрив да не слиза да вземе

нещата от къщата си…” 11

Погледни тогава блудницата Раав и забележи, че съгледвачите

дойдоха при нея по тъмно и тихо й известиха, че са пратеници на

Господния народ.

10 (Матея 10:27)
11 (Матея 24:17)
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Какво друго можеше да стори Раав, освен да приюти Божиите

пратеници на покрива на къщата си? И колко от вас внимаваха на

думите Ми, та да разберат, че Господ техният Бог винаги е очаквал

такава саможертва от чедата Си?

Ето затова и последната Раав, която ясно чува Гласа на Отца,

непременно ще извърши писаното. Защото когато към нея дойдат

пророците на Отца Ми със Словото, което им е било дадено отгоре,

то непременно тя ще съхрани пророческите послания на къщния

покрив. Кажи тогава на Моите и нека запомнят, че:

Словото, което слиза отгоре, може да бъде съхранено и опазено

само отгоре! А да запазиш Словото отгоре ще рече да поставиш

Делото на Пророческия Дух над собствения си живот.

Ако Аз ти дадох видението с къщата и ти сам видя, че Аз съм

Стопанинът на къщата, а човекът живее на покрива, то кажи Ми:

Какво друго да е покривът на духовния дом, ако не е Любовта

Божия, която стои най-високо пред погледа на Отца Ми? И ако

Моите любят с цялата сила на сърцето си пророците на Отца Ми, то

ще се уплашат ли от слугите на Ерихон и от неговия цар? И ако

къщният покрив е високо място за духовния човек, то колко по-

недостижим ще е той за плътските напъни на школувани теолози и

религиозни лицемери? Може ли някой да победи Словото на Отца

Ми, ако вие сте го положили на правилното място? Може ли някой

да ви отнеме дръзновението или ревността, ако твърдо държите

Истината, в която сте убедени? Може ли някой да ви превърне в

роби на човеци, ако помните, че сте купени с цена, каквато царят

на Ерихон и неговите блюдолизци не могат да предложат?

Но ако някой чете Святите Ми думи в книгите, които дадох на

слугата Си, и не Ми е дал да бъда Стопанин на дома, но е решил да

го закрепи с човешката си себеправедност, то такъв нека знае, че

нищо от Словото на Пророческия Дух никак няма да го ползва.

Защото той няма да скрие Божиите думи на покрива и щом дойдат

войниците на Ерихон, непременно ще ограбят всичко, що има в

сърцето му.
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Виж тогава следващия важен щрих от живота на Раав. Защото

тя не просто качи съгледвачите на къщния покрив, но ги скри в

ленените гръсти, които беше наредила на покрива.

Какво ще да рекат тези ленени гръсти? И за какво служителите

на Отца Ми използваха някога лена?”

“Господи мой! Ленени бяха дрехите на първосвещениците, когато

влизаха в шатъра за срещане. Ленени бяха дрехите им, когато пристъпваха

към Пресвятото Място на скинията. Ленени бяха и Твоите дрехи, когато Ти

се откриваше на пророците на Отца на много места в Стария Завет. Ето

защо вярвам, че ленът олицетворява Святостта на Отца и непорочността на

Неговите служители...”

“Точно така е! И когато четеш в “Книгата на Исус Навин”, че

Раав е приютила съгледвачите на къщния си покрив, а той е бил

постлан с ленени гръсти, то така ще разбереш, че Словото на Отец

ти е по-свято и възвишено от всичките ти мисли! И на пратениците

на Отца Ми подобава онази почит, с която се почита Онзи, Който ги

е изпратил! И не казах ли Аз, че който приеме пророк в името на

пророк, награда на пророк ще получи?

Но ето, устата Господни се отварят и който слуша животворното

им изобличение, ще пребивава между мъдрите:

Да приемете пророк в името на пророк ще рече да поставите

Пророческото Слово, дошло чрез него, по-високо от собствените ви

помисли! Само така ще покажете на Отец Ми, че търсите Лицето Му

и желаете Сърцето Му. Защото от онова, което препълва сърцето,

говорят устата. Ако някой се стреми към устата на Отца, ще намери

и Сърцето Му. Но който се опитва да плюе устата Му и да докача

зеницата Му, той позори и Сърцето на Бога. На такъв Аз няма да

дам Моя Завет на мир. Защото няма мир за нечестивите. Колкото до

смирените, които днес ще възвисят Пророческото Слово в сърцата

си, то в пълна степен те ще се нарекат Раав и Господ техният Бог

ще утвърди нозете им и ще ги изведе нашироко. Защото лично Аз

ще вържа сърцата им с връзки на Вечна Любов и ще им дам да Ме

видят и познаят през прозорците на Моя Дом…”
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След тези думи моят Господ млъкна и направи видението да се прекрати.

И за първи път в сърцето ми ликуваше една най-прекрасна истина, по-

въздействаща от всички други:

Неговият Дом е моята крепост и Неговият Покрив - мое блаженство!

Амин и Амин!
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