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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи мой братко и скъпа моя сестро!

Много рядко в книгите, които ми дава Господ Исус, аз съм се обръщал

към читателите с обръщението “братко и сестро”. В повечето книги винаги

Господ ми е давал духовното ударение върху факта, че пророческото слово

ще се чете от братя. С това никога не съм искал да игнорирам “сестрите”,

просто защото съм изхождал от думите на Апостол Павел, че ако сме в

Господа, то сме духовни, а като такива нямаме пол и така дори и сестрите

в Господа вече са ми братя. Но сега, когато искам да изявя даденото от

Господа слово върху Божието благоволение над християнското семейство,

аз държа именно на обръщението, с което започнах. Защото посланието на

тази книга ще е по-различно от посланията на предишните.

Често се случва така, че Господ зарежда духа ми с определена тема,

за която трябва да се плати цена. Аз не винаги мога да пиша за онова, което

сам бих търсел и искал да разбера и позная. Защото волята и помазанието

за всяка книга излиза от Бога, а не от мен. Ето защо раждането на книгата

е факт, когато онова, за което аз искам да пиша, е същото, което иска и

Бог. А както вече казах, често пъти към духа ми идват определени теми.

Спомни си как някога Святият Дух даде на Апостол Павел да види насън

един македонец, който му се молеше да отиде към техните предели. Така

Бог искаше да свидетелства на слугата Си, че Му е угодно да се посвети

именно в служба към братята в Македония.

Сега, когато започвам съдържанието на тази книга, аз коленича пред

Бога с ясното съзнание, че Му е угодно да послужа на всички мои братя и

сестри, които са се намерили в Святото лоно на брака и семейството. Като

мъж и жена. Като съпруг и съпруга. Като Авраам и Сара.

Едно от нещата, с които Бог обнови ума ми през годините, беше

способността да виждам как връзката между Него и човеците винаги

придобива ореола на завет. И влизането в заветни отношения с Бога е

наистина най-съвършената и най-извисена изява на сърцето и духа. Тези

заветни отношения са разковничето и ключът за истинското познаване на

Божията Воля за всяка област на човешкия живот.
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Когато към духа ми дойде товар за християнското семейство, тогава аз

разбрах, че ми предстои не просто пътуване с моя Спасител и Господ. Не!

Предстоеше равносметка на собствения ми живот, погледнат през Божиите

очи. Защото никой не би могъл да свидетелства като от Бога, ако преди

това не е издържал изпита на свидетелството върху самия себе си. За да се

намери одобрен, верен и истинен. А в темата за християнското семейство

нещата са сложени с такава категоричност, с такава съдбоносна сила и

сериозност, щото, струва ми се, доста други теми ще бъдат оставени на

заден план. И колкото до моето лично свидетелство за силата на Христос в

моето семейство, аз наистина имам с какво да се похваля. Защото Бог дари

семейството ми с две момчета близнаци и две момичета близнаци. Той ми

даде съпруга, която надминава всичките ми очаквания за добродетелен

спътник и желан партньор. Ето защо аз наистина съм щастлив в брака си.

Понеже много Божии обещания се превърнаха в живот за сърцето ми и

очите ми. И струва ми се, че именно затова имам правото и отговорността

да отворя сърцето си за изявяването на Божиите тайни, свързани със

семейството.

А сега нека ти кажа как се роди тази книга. Истината е, че имах подбуда

от писмото на мой приятел, но то бе само поводът, за да отворя сърцето си

пред Бога. Причините обаче са съвсем други. Защото Господ Исус дойде

към сърцето ми, като ми каза:

“Отвори широко сърцето си за Моите думи. Защото сега Аз

искам да отворя очите ти, за да видиш колко голяма е станала

силата на дявола в християнските семейства. Тази сила разрушава

всичко, което Бог иска да даде на чедата Си. Тази сила превръща

огнищата в купчини от сгурия. Тази сила трябва да бъде осветена и

изобличена. За да може Господ твоят Бог да радва Сърцето Си,

когато вижда възцарена Неговата Любов в семейните огнища.

А сега виж това, което ти показвам…”

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

и жена, които бяха християни. Те имаха библия в дома си. Те ходеха на

църква и поздравяваха братята и сестрите си с “Алелуя”. Но те все още

нямаха деца. Вместо това ролята на дете в дома им беше прието да се
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играе от демон. Те си отглеждаха демон. И не само че го отглеждаха, но от

грижите им демонът нарастваше все повече и повече, като ставаше основа

за думите им и контактите им. Този демон определено се чувстваше добре

и нямаше никакви причини да си отиде. За него се грижеха както мъжът,

така и жената. И докато гледах всичко това, аз попитах моя Господ:

“Исусе! Какво ми даваш да видя? Та тези човеци си отглеждат демон.

Те не само, че са го допуснали в отношенията помежду си, но дори го

хранят, така че демонът все повече и повече нараства…”

А Исус ми отговори:

“Това, което виждаш тук, е трагедията, която ще сполети всички

охладнели бракове. Защото, ако човеците раждат чеда по плът, за

да ги отгледат и възпитат, то е възможно да се раждат и чеда по

дух...”

“А как, Господи, се раждат, чедата по дух?”

“Именно по силата на брачния завет, който прави мъжът и

жената да са едно пред Господа. И ако е вярно, че бракът съчетава

дух, душа и тяло с дух, душа и тяло, то ще е вярно и това, че

духовете раждат дух, а плътта ражда плът...”

“Как тогава да разбирам, че тези човеци са си родили демон?”

“Разбирай го така, че те са поканили демон в отношенията си и

той е станал като яма, която събира в себе си всички мисли, думи и

дела. А като си помислиш, че днес е времето, когато се разрушават

повече семейства от когато и да било, то трябва да ти стане ясно, че

тези духове на дявола, които влизат в семейните отношения на

човеците, наистина са твърде успешни. И разводът, като край на

всеки брак, сам по себе си е доказателство, че всяка от страните е

държала повече на роденото по дух, сиреч, на демона, който е

отровил семейните отношения, а не на силата на брачния завет.

Спомни си тогава, не написа ли Апостол Павел в посланията си, че

идва време, когато човеците ще бъдат зли?”

“Да, Господи! Той предупреди Църквата. И в посланието му аз чета и

за такива проявления на дявола, според писаното:
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“....в последните времена ще настанат усилни времена. Защото

човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви,

хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви,

без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани,

свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече

сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но

отречени от силата му…” 1

А Исус продължи като каза:

“Забелязваш ли, че Апостолът пише и за такива, които са без

семейна обич?”

“Да, Господи! Забелязвам това!”

“А какво ще рече някой да е без семейна обич? Какво е

семейната обич?”

“Господи, според мен това ще рече някой да няма обич към семейството.

А обич към семейството ще рече да обичаш така, щото да съхраниш

Божието благоволение над дома си…”

“Да съхраниш е добре казано, но не е достатъчно! Защото

никой не би съхранил семейната обич, ако не знае, че семейството

е завет. А ти знаеш ли какъв завет е семейството? И къде за първи

път се говори за този завет?”

“Господи мой! Аз зная, че още в началото на “Битие”, сам Адам

изговори думите на този завет:

“Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже

към жена си и те ще бъдат една плът...” 2

“Точно така, момчето Ми. Именно това е семейният завет. Но

той е твърде дълбок, за да се задоволиш само с неговото прочитане.

Понеже Апостолът Ми Павел, като прочиташе думите на този завет,

каза за него, че “тази тайна е голяма”. И ако една тайна е голяма,

то не трябва ли тя да стане явна? Не трябва ли днес, миг преди най-

жестокото охладняване, Моите наистина да знаят какъв е семейният

завет, даден от Отца Ми?”

1 (2 Тимотей 3:1-5)
2 (Битие 2:24)
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“Господи мой! Та човеците се имат за толкова умни и знаещи. Те са си

измислили семеен кодекс, който никак не държи здравината на семействата,

но само регистрира права и задължения. В този семеен кодекс няма клауза,

която да предпази мъжа и жената от опасността да си отглеждат демон…”

“Ето затова трябва да ти дам духовен поглед върху истинския

семеен завет, даден от Отца Ми. Защото ако земните семейни

кодекси не могат да предпазят от злото, то пак Святото Слово на

Отца Ми ще бъде най-съвършената защита за брака. Затова виж

отново, че Адам говори как човек ще остави баща си и майка си, за

да се привърже към жена си и да бъдат с нея една плът.

Как мислиш? Кои родители имаше в предвид Адам, когато

изговаряше думите си?”

“Господи мой! Той, несъмнено, е имал предвид земните родители.

Защото Адам говори за баща и майка. Ако би имал предвид Небесния Си

Родител, той не би акцентирал и върху майката, понеже по дух ние сме

създадени от един Небесен Отец...”

“Виж тогава и скритото в семейния завет, даден от Адам. Защото

да оставиш баща си и майка си и да се привържеш към жена си, ще

рече да се обърнеш към Небесния Си Баща и да дадеш на Него

приоритета и волята да ти даде съпруга по Сърцето Си.

Спомни си тогава едни Мои думи, които говорих на фарисеите и

книжниците, когато идваха, за да Ме изпитат. Спомни си, че когато

Ме питаха дали е позволено жена да се напуща по всякаква причина,

Аз им казах:

“Не сте ли чели, че Онзи, Който ги е направил, направил ги е от

началото мъжко и женско, и е казал: “Затова ще остави човек баща

си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат

една плът”? Така щото не са вече двама, а една плът. И тъй, онова,

което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва…” 3

И когато след тези Мои думи пак Ме попитаха:

“Тогава Моисей защо заповяда, мъжът й да й даде разводно

писмо и да я напусне?” 4

3 (Матея 19:4-6)
4 (Матея 19:7)
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Тогава пак им казах:

“Поради вашето коравосърдечие Моисей ви е оставил да си

напущате жените; но отначало не е било така…” 5

Отначало не е било така, Стефане!

Отначало имаше един съвършен семеен завет, но дяволът

направи човеците да са коравосърдечни, тъй че Законът допусна и

разлъчването. Но ти сега помисли върху друго:

Кой е Онзи, Който съчетава? Не е ли Отец Ми? И да разлъчват

ли човеците онова, което Той е съчетал?”

“Да не бъде, Господи! Би трябвало всички, които са съчетани от Бог,

да устоят и никога да не бъдат разлъчени, поради Божията ревност и

Божието благоволение над тях...”

Исус се усмихна. А после продължи да ми говори, като казваше:

“Сега разбираш ли същината на нещата, които ти говоря? Сега

разбираш ли, че човеците отдавна са изгубили Божието съчетаване,

поради което твърде бързо при тях идва и разлъчването. Понеже

когато Отец Ми не е направил меки сърцата, които се съчетават, то

тогава коравосърдечие се съчетава с коравосърдечие. Виж това в

следващото видение, което ще ти дам…”

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

как човеци бутаха два ръбести камъка, като ги събираха един до друг, така

че в следващия миг камъните бяха събрани. След това с шум и веселие

върху двата ръбести камъка бяха поставени венчални халки и червена

лента. Тогава Исус ми каза:

“Наблюдавай какво ще се случи с ръбестите камъни…”

Погледнах камъните и видях, че ръбовете между тях бяха толкова

големи, щото зееха огромни дупки. Не след дълго през тези дупки започнаха

да влизат змии. И нищо не можеше да възпре змиите. Нещо повече - от

Самия Господ аз получих знание в сърцето си, че в природата на змиите е

генетично заложено да търсят дупки и процепи. Затова се обърнах към

Исус като Му казах:

5 (Матея 19:8)
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“Господи, този брак е обречен. Това беше брак между коравосърдечни

сърца с остри ръбове. Те предварително бяха обречени на провал, понеже

отваряха място за дявола...”

А Исус каза:

“Сега разбираш ли, че премахването на коравосърдечието е

първото и главно условие за Божието благоволение над семейството?

Затова виж как ще продължи видението…”

Погледнах отново към видението и забелязах как една Светла Небесна

Ръка събра два топли и меки хляба и ги приближи един до друг, тъй щото

хлябовете буквално се слепиха един с друг. Бях повече от сигурен, че тук

змията няма откъде да пропълзи. И затова извиках към Господ:

“Господи, как да станем такива меки хлябове? Как да бъдем наистина

подготвени за семейния завет, даден от Отца?”

А Исус ми каза:

“Вие трябва да освободите сърцата и умовете си от всички

представи, които светът и дявола са поставяли пред вас, като

разбиране на семейството и брака. Вие трябва да имате в живота си

белезите на семейния завет, които имаха Авраам и Сара и да се

предпазите от грешките, с които се препънаха те. Само така ще

разберете съвършеното благоволение от Отца върху семейството и

брака. Затова сега Аз ще те заведа в онова познаване на семейния

завет, което ще накара всичките Ми братя и сестри да влязат в

съвършените съдби на Отца Ми…”

След последните Си думи моят Господ прекрати видението и Святият

Дух нахлу в сърцето ми, за да ме подготви по всичките дълбоки тайни на

тази важна тема.
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1. ВИДЕНИЕТО С ОЖЕНЕНИЯ И ОМЪЖЕНАТА

Скъпи мой братко и скъпа моя сестро!

Ако има причина да напиша тази книга, то тя е една:

Господ иска всички християнски семейства издигнати в позиции над

дявола!

Защото днес времето е измамливо и дяволът желае все повече и

повече човеци да заживеят с едно и също клеймо върху сърцата си:

Разведен или разведена!

Това е страшно! Това е жестоко!

Това е печалната равносметка от един човешки шахмат на съдбите, в

който лекомислено се разместват пешки и царе, офицери и царици. Аз

зная, че вън от Бога няма добро за никой човек. Аз зная също така, че

разводите ще стават толкова повече, колкото повече са неправилните

бракове. Затова, воден лично от Господ Исус Христос, искам да ти разкрия

в тази първа глава причините за фаталните последици в много семейства и

най-вече - в християнските семейства.

Както разбра от предговора в тази книга, има едно тотално неразбиране

на семейния завет. Хората не знаят защо застават пред олтара и защо се

женят. Хората нямат ясен прицел и визия за брака си. Те искат Господ да

благослови брака им, но след това да ги остави на мира. Те искат да

живеят в един измислен свят на брака, където има много права, а никакви

задължения. И затова твърде скоро в много семейства идва разрухата и

отчуждението, идват ревността и подозрението, идват апатията и досадата.

Сякаш онази представа, с която са гледали на мечтания партньор, вече е

отдавна спукан розов балон, а реалността е неприемлива. И животът вече

не е в името на кауза, а в името на компромиси. Това е тежко и болно.

Това е деградация, която с всеки изминал ден придобива все по-големи

размери.

Аз разбрах от Господ, че най-прекрасните неща винаги стоят в началото.

Защото преди началото е Той. И в самото начало Той така е свидетелствал

за Себе Си, щото за онзи, който иска да Го обича, не остава друго, освен

наистина да бъде вдъхновен от такова начало. Далеч съм от целта да ти
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разказвам живота на Авраам и Сара. Ти си чел Библията и знаеш тяхната

история. Но дали си видял скритото в семейството Авраам и Сара? Дали си

видял, че Този, Който извика избраника Си от Ур Халдейски, постави в

живота му една нова основа, един завет на вярност и чистота? Дали си

видял, че както Авраам беше преди това Аврам, така и Сара преди това

беше Сарайя?

Ти ще разбереш много от тайните на семейния завет в тази книга, но

аз не искам да изпреварвам пътя на самите откровения. Затова нека ти

предам думите на моя Господ Исус Христос, според както Той ги говори на

сърцето ми:

“Стефане, имаш ли вярата да проумееш, че както има небесни

човеци, така има и земни човеци и както има небесно семейство,

така има и земно семейство?”

“Да, Господи! Имам вярата да проумея това. Защото сам Апостол Павел

говореше, че първият човек е от земята, а вторият човек е от небето...”

“Проумей и разбери тогава, че Божието благоволение в брака и

семейството идва върху небесните човеци, а пък проклятието и

обречеността преследват земните човеци. И както семейния завет

на небесните има своите белези, така и в семействата на земните

има белези. Тук Аз ще ти покажа какви са белезите на земните

човеци за земните им семейства, а ти запиши всичко, което ще

видиш...”

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

мъж и жена, застанали един срещу друг. Те се гледаха в очите и се

усмихваха. Те бяха влюбени. Тогава Господ ми каза:

“Забележи, че в това видение мъжът гледа на жената, а жената

гледа на мъжа. А сега Ми кажи, ако мъжът би тръгнал по пътя с

нозете си, той докъде би стигнал?”

“До жената, разбира се!” - отговорих аз. А Господ продължи:

“А ако жената тръгне по пътя с нозете си, докъде би стигнала?”

“Разбира се, че до мъжа!” - отговорих отново аз. А Господ пак каза:

“Както сам си се убедил, в това видение мъжът гледа жената и

жената гледа мъжа. И пътят на мъжа стига до жената, а пътят на
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жената стига до мъжа. А сега си представи, че този мъж и тази

жена решават да се бракосъчетаят и виж това в самото видение…”

Погледнах отново във видението и видях как над главите на мъжа и

жената се появиха венчални халки, които ги събраха един до друг, все

така обърнати лице в лице. Тогава Господ ми каза:

“Виж как ще продължи видението. Защото мъжът непременно

ще иска да върви в пътя си, както и жената в нейния…”

Погледнах видението и видях, че мъжът и жената буквално започнаха

да се блъскат, защото той вървеше в посока, противоположна на нейната,

а тя - в посока, противоположна на неговата. И в един момент телата се

изплъзнаха и всяко тръгна в обратна посока, ако и ръцете да се държаха.

А те скоро се пуснаха, защото мъжът силно желаеше да върви в своя си

път, и жената - в нейния. Стана така, че те просто се разделиха, защото

ръцете им вече не можеха да ги държат. Затова попитах Господ:

“Исусе! Какво стана тука? Та от първоначалното влюбване не остана и

спомен. Нали мъжът и жената се гледаха в очите? Защо се разминаха?

Защо пътищата им бяха противни един на друг?”

Отговорът на Исус буквално ме стресна. Но именно такива бяха думите

Му:

“Те се разделиха, защото се гледаха в очите. И мъжът имаше за

цел жената, докато я получи, а жената имаше за цел мъжа, докато

го получи. Но когато някой вече е превзел целта си, той отива по-

нататък - към друга цел. Ето затова се стигна и до разрива...”

“Господи мой! А значи ли това, че те не трябваше да се гледат в

очите? Значи ли това, че не трябваше да бъдат влюбени?”

“Не, Стефане! В това видение ти просто наблюдаваш трагедията

на земните човеци и земните им бракове. Защото бракът на този

мъж и тази жена не беше поставен върху основата на истинската

любов...”

“А каква е истинската любов, Господи?” - попитах аз. Тогава Исус

отговори:

“Истинската любов е тази, при която влюбените не се гледат в

очите, но гледат във вярната посока. Защото ако мъжът и жената
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гледаха в една и съща посока, то те биха хванали ръцете си и биха

тръгнали по пътя си. Истинската любов е сливането на два пътя в

един, а не сблъсъкът на пътищата един срещу друг.

Виж тогава следващото във видението. Когато на пътя на един

мъж се появи жена и той реши, че тя е избраната на сърцето му, то

тогава този мъж казва: “Ще се оженя!” и когато го направи, казва:

“Ожених се!” И когато на пътя на една жена се появи мъж и тя

реши, че той е избраникът на сърцето й, то тогава тази жена казва:

“Ще се омъжа!” и когато го направи, казва “Омъжих се!”.

Кажи Ми тогава на какво свидетелстват тези изповеди? Какво е

оженването и какво - омъжването?”

“Господи, оженването е, когато мъж се задоми с жена, а омъжването -

когато жена се задоми с мъж!”

“Това е земен поглед и земно обяснение, присъщо на земен

човек. Но духовното е друго и то гласи, че ожененият мъж отива

под властта на жена, а омъжената жена - под властта на мъж.

Кажи Ми тогава под властта на мъже ли иска Бог жените и под

властта на жени ли иска Бог мъжете? Има ли омъжване и оженване

в семейния завет, даден от Отца Ми?”

“Господи! Страхувам се, че в думите Ти има твърде голяма дълбочина

и аз не мога да ги разбера. Защото сам Апостол Павел говореше за женените

и неженените, като каза за тях:

“Нежененият се грижи за това, което е Господно, как да угажда

на Господа; а жененият се грижи за това, което е световно, как да

угажда на жена си. Тъй също има разлика между жена и девица.

Неомъжената се грижи за това, което е Господно, за да бъде света

и в тяло и в дух; а омъжената се грижи за това, което е световно,

как да угажда на мъжа си…” 6

Слушащ думите ми, Исус добави:

“Сега разбираш ли, че в Божията съвършена Воля е мъжът да е

неженен, а жената - да е неомъжена? Защото жененият непременно

угажда на жена си, а омъжената - на мъжа си...”

6 (1 Коринтяни 7:32-34)
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“А как тогава, Господи, би имало семеен завет? Как би имало семейство,

ако жената не е омъжена, а мъжът не е оженен?”

А Господ каза:

“Именно така би имало семейство, ако ожененият се грижи за

това, което е Господно, и така по своята длъжност и стоене е като

неженен, понеже не угажда на жена си. И именно така би имало

Свят брак пред Отца Ми, ако омъжената е Свята в тяло и дух и се

грижи за това, което е Господно и по своята длъжност и стоене е

като девица пред Бога. Затова виж и предишните думи на Павел в

това негово послание:

“Това само казвам, братя, че останалото време е кратко; затова

и тия, които имат жени, нека бъдат, като че нямат; и които плачат,

като че не плачат; които се радват; като че не се радват; които

купуват, като че нищо не притежават; и които си служат със света,

като че не са преданни на него: защото сегашното състояние на тоя

свят преминава…” 7

Знаеш ли какво значи да имаш жена, но да бъдеш като че

нямаш?

Това е да заживееш пред Бога като един, който е предал и себе

си и жена си и цялото си семейство за Свята Божия употреба!

Само така можете да удържите на духа на света! Само така ще

избягате от съдбата на страшните думи “оженен” и “омъжена”.

Защото там, където се оженват и омъжват, там се и развеждат. Но

ако Бог е твоят Господар, на Когото си се предал в дух, душа и тяло,

то далеч да бъде от теб да бъдеш женен, ако и да си семеен. И

далеч да бъде от жена ти да е омъжена, ако и да е твоя съпруга…”

“А какви сме тогава, Господи, пред Твоите очи? И какви да бъдат

всички, които са женени и омъжени, но не искат да поставят пред сърцата

си преградата на светския дух, която носят тези определения?”

Исус се усмихна и ми каза:

“Тогава просто сте съчетани! Запомни тази дума, защото е

Божия! Защото Отец Ми не оженва никой мъж и не омъжва никоя

7 (1 Коринтяни 7:29-31)
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жена. Отец Ми съчетава! Понеже пред Неговите очи, покорени на

семейния завет, мъжът и жената стават една плът. Отговори Ми

тогава:

Ако мъжът и жената са една плът пред Бога, то да бъде ли тази

плът оженена или омъжена? Не са ли една плът именно защото Бог

ги е съчетал, за да Му служат? И как Му служат, Стефане?”

Не беше нужно да мисля дълго, защото от Благодатта на Исус

помазанието в сърцето ми беше много силно. Затова казах:

“Исусе! Един от Божиите пророци много ясно ни разкри Волята на Отца

за съчетаните от Него. Защото този пророк предаде съвършено точните

Божии думи:

“Правите още и това: Покривате олтара на Господа със сълзи, с

плач и с въздишки, поради което Той не поглежда вече приноса,

нито го приема с благоволение от ръката ви. И пак казвате: Защо?

Защото Господ стана свидетел между тебе и жената на младостта ти

към която си постъпил невярно, при все че ти е съпруга и заветната

жена. Защото не направи ли Той двамата един човек, ако и да

имаше още от духа на живота? И защо един? За да очаква набожно

потомство. Затова внимавайте в похотите си, и никой да не постъпва

невярно към жената на младостта си. Защото, казва Господ,

Израилевият Бог: Аз мразя напускане, и онзи, който покрива

дрехите си с насилие, казва Господ на Силите. Затова внимавайте в

похотите си, да не би да постъпвате невярно…” 8

“Виж, че Отец Ми говори за съпруга и заветна жена! А заветна

жена има само там, където има семеен завет. Виж, че Отец Ми

очаква набожно потомство! А потомство има само там, където има

Божие благоволение.

Знаеш ли ти какво е потомството на земните семейства? Знаеш

ли до раждането на каква рожба стигат онези семейства, които не

гледат на Господ, Който е тяхната Сила и огън, но далече по-долу?

8 (Малахия 2:13-16)
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Виж свидетелствата в живота на Авраам и Сара. Защото ако и

да бяха семейство, поставено под Божия семеен завет, пак и те се

спънаха, за да бъде животът им поука за благоразумните…”

След последните думи на Исус видението с мъжа и жената се прекрати, а

аз седнах да запиша скъпоценните думи на моя Господ, които изявих, за да

се утвърди сърцето ти.
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2. ЗЕМНОТО СЕМЕЙСТВО ИЛИ КАК СЕ РАЖДА ИСМАИЛ

Знаеш ли, скъпи ми братко и скъпа ми сестро, че Бог наистина ни е

обдарил с най-голямата сила - силата на вярата, която е в Неговият Син

Исус Христос. Ние нямаме по-голямо благословение за сърцата си от

вярата в Исус. Защото тази вяра е свидетелството вътре в нас, че въпреки

хилядите години преминали на земята, днес все още ходят, говорят и

свидетелстват със светлината на сърцата си чедата на Авраам. В Библията

има много образи и примери, от които да почерпим вдъхновение или да

извадим скрити бисери. Но Тази Свята Книга ни разкрива само един пример,

който Всемогъщият ни Баща дава като съвършено насърчение и призвание:

“Слушайте Мене, вие, които следвате правдата, които търсите

Господа; погледнете на канарата, от която сте отсечени, и в дупката

на ямата, из която сте изкопани. Погледнете на баща си Авраама, и

на Сара, която ви е родила; защото, когато беше само един го

повиках, благослових го и го умножих…” 9

Виждаш ли, скъпи ми братко и скъпа ми сестро, че ние трябва да

погледнем на Авраам и Сара? Защото в техният живот има изпит, непостижим

за човеците. И ако те за момент са падали, то е, понеже Господ е искал да

превърнат падането в камък за стъпване. И ето този камък за стъпване

искам да ти разкрия тук.

Отново искам да повторя, че в нас живее вярата на Авраам. Тя е не

просто вяра. Тя е семе, което ражда. И ако Бог се е обещал на Авраам, че

ще го направи да благоуспява във всичките си пътища, то Неговото

обещание стои и пред всеки от нас. Но нека никой от нас не укорява

Създателя. Защото е твърде възможно обещанието да се обърне против

нас, особено, ако не внимаваме как го използваме.

Преди няколко години Господ ме срещна с един човек, който имаше

невероятен успех в делата си. Той имаше вяра в Бога. Той можеше да

прави много неща и чрез своя талант проби в рекламния бизнес. А когато

искаше да подчертае благоволението си от Отца, той ми каза:

9 (Исайя 51:1-2)
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“Ето това е, Стефане! Аз имам вярата на Авраам! Каквото хвана,

върша го перфектно. Виж колко неонови реклами съм направил. Повечето

по модерните заведения са все от мене…”

Спомням си, че тогава Господ напълни устата ми и аз му дадох следния

отговор:

“Приятелю! Не е важно дали имаш вярата на Авраам! Важно е да не

родиш с нея собствения си Исмаил…”

Зная, че тогава той не ме разбра, понеже Исмаил бе наистина достоен

в очите му. Но зная също, че ще дойде миг, когато Господ ще му припомни

думите на Сара:

“Изпъди тази слугиня и сина й, защото те нямат дял и

наследство с моя син Исаак…”

Ние често си мислим, че онова, което сме родили и изградили с вярата

си, е непременно единородният син, роден по обещание. Но идва миг и

мнозина от нас виждат, че това е Исмаил. И за да не стига никой от нас до

това - да ражда Исмаил, то и затова Господ отвори очите ми и просвети

сърцето ми по тази тема. Ето думите, които Исус започна да ми говори:

“Стефане, положи в сърцето си и проумей истините, които

искам да запишеш и дадеш на братята и сестрите Ми. Защото

повечето от тях не знаят колко съдбоносно и фатално е раждането

на Исмаил. Затова нека ти припомня какво се случи между Аврам и

Сарайя, докато все още Господното Слово ги опитваше.

Кажи Ми, какви бяха обстоятелствата, за да се роди Исмаил?”

“Исусе! Сарайя за дълго беше бездетна и Господ не й даваше да зачене.

Тя предложи на Аврам да й роди дете чрез египтянката Агар. А Аврам я

послуша...”

“Точно такава е историята. Но ти виж друго. Помнеха ли Аврам

и Сарайя Божието обещание, че потомството им ще бъде като

звездите? И помнеше ли Авраам, че Всевишният му се обеща?”

“Да, Исусе! Аврам и Сарайя помнеха всичко това. Но въпреки Господните

думи, Сарайя реши да коригира Божието обещание и вътре в себе си реши,

че е възможно Господ да има такова разрешение на проблема. Ето защо тя

предложи на Авраам да си придобие дете чрез Агар, а той склони…”
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“Виж тогава тази история, но през видението, което вече ти

дадох. Защото Аз ти казах, че истинска любов има там, където

влюбените не се гледат в очите, а гледат в една посока. Накъде

трябваше да гледат Аврам и Сарайя и на какво да се осланят?”

“Господи мой! Те трябваше твърдо и безрезервно да се осланят на

Божието обещание…”

“Помисли тогава какво се случи, когато Сарайя свали погледа

от Онзи, Който й се обеща и погледна към мъжа си...”

“Исусе! Когато Сарайя погледна на Авраам, тя видя един застаряващ

съпруг, лишен от самочувствие на баща. Тя погледна, както себе си, така и

на Аврам и реши, че времето им със сигурност преминава, за да реализира

Бог каквито и да са обещания. А в погледа на Сарайя попадна младата

египтянка Агар. Тя си спомни, че някога е била като нея. Млада, красива, с

гореща кръв и силно сърце. И затова гледката към египтянката я измами,

така че тя подведе и Авраам. И той, който помнеше думите на Отца, също

склони на предложението на жена си. Ето така се роди Исмаил...”

“Виж и проумей тогава, че когато в едно семейство мъжът и

жената свалят погледа си от Бога и започнат да гледат встрани, то

тогава непременно се ражда Исмаил. И Аз не искам да мислиш, че

този Исмаил е някакво дете, родено по плът. Не!

Това е другият дух, който идва в семейството!

И ако някога Сара стана презряна в очите на Агар поради сина

й Исмаил, то не става ли и днес Моята Вяра презряна в онези

семейства, които решават, че мъжът служи на жената, а жената -

на мъжа? Не става ли тогава именно писаното от Апостола Ми

Павел - че ожененият търси да угажда на жена си за онова, което е

световно, както и жената на мъжа си?

Така непременно унизена и презряна е не друга, но Моята Вяра.

Защото само с Моята Вяра ожененият е като неженен и омъжената

като неомъжена. Но когато се появи Исмаил, тогава е дошъл и

разривът. И единият непременно трябва да си отиде.

Но ето това е, което Господ твоят Бог вижда днес в домовете на

много християнски семейства.
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Ражда се Исмаил!

Ражда се онзи дух на извратено семейно съществуване, при

което всеки търси да угажда на другия чрез неща около него. В

такива семейства Господ Бог е забравен. В такива семейства идва

разрив, понеже единият е с Мене, а другият - против Мене. Единият

иска и търси Мен, а другият - нещата далече по-долу. А има и още

по-жесток край - когато и на двамата им харесва да възпитават и

отглеждат Исмаил.

Можеш ли да видиш това в Моето предупреждение към вас?”

“Да, Господи! Защото в “Евангелието от Матея” Ти пророкува за това

време, като каза:

“Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха,

женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега, и

не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и

пришествието на Човешкия Син…” 10

Тогава Господ продължи, като каза:

“Аз свидетелствам на всеки, който чете тази книга, че Волята

на Отца Ми е да престанете да се жените и омъжвате, но да стоите

далече по-горе, съчетани от могъщата Му ръка. Защото няма по-

добро за жената от нейния съпруг, който се е покорил да бъде

Божий, а не женен. Защото няма по-добро за мъжа от неговата

съпруга, която се е предала да бъде Божия, а не омъжена. Защото

днес Небето има нужда от Святи семейства. Семейства, в които се

ражда Исаак, а не Исмаил. Семейства, които нито за миг няма да се

усъмнят в Божията Вярност и закрила. Семейства, които ще се

изкачат на Хълма Мория, за да дадат Святи приноси на Отца Ми.

Затова търсете първо Моето Царство и всичко останало ще ви се

прибави. И Отец Ми ще ви наплоди с чеда и ще ви даде онзи огън, с

който огнищата ви ще бъдат топли и благословени.

Но ако някоя жена бърза да угажда на мъжа си, а някой мъж

бърза да угажда на жена си, то тогава такива непременно живеят в

ония дни преди потопа и никак няма да усетят, понеже ще са заети

10 (Матея 24:38-39)
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да гледат онова, което стои далече по-долу от Съвършената Воля на

Отца Ми.

Колкото до докоснатите, които искат да бъдат Свято семейство,

поставило брака си на Свят олтар, то такива нека Ме последват със

слугата Ми. Защото на такива сега ще дам онези тайни на семейния

завет, с които непременно да бъдете Авраам и Сара пред очите

Ми…”

След последните Си думи Господ докосна с ръка сърцето ми и то се

напълни от живите води на Духа, които излизаха от устата на Исус.
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3. БОЖИЕТО СЕМЕЙСТВО ИЛИ КАК СЕ РАЖДА ИСААК

Скъпи ми братко и скъпа ми сестро! Започваш ли да разбираш колко

превъзходен път ни е оставил Господ? Започваш ли да разбираш, че

всички ние действително трябва да отидем да живеем далече по-горе?

Защото вече няма никакво време. Няма време да пишем дълго родословно

дърво, понеже сме последните му издънки. Няма време да чертаем други

планове и проекти, освен единият проект и план:

Да устоим до Грабването от Господ Исус!

Трябва да ти кажа, че ако днес Господ реши да ме разведе и да ми

покаже семейства с по десет деца, или дори с повече, пак това няма така

да впечатли и стопли сърцето ми, както погледа ми върху Авраам и Сара.

Защото, въпреки грешките си, за мен те остават Святото семейство на Бога

и Отца. Неговото благоухание в Словото Му! Неговото украшение пред

Престола Му! Защото не е силна онази любов, на която всичко й идва като

по поръчка. Силна е другата любов, библейската. Тази любов, с която през

целия си живот да вярваш и обичаш човека до теб, ако и да не те е дарил

с наследник до последния момент. Тази любов, която Бог ни разкрива

между Авраам и Сара. Нека сега ти изявя скъпоценните думи на Господ.

Защото благословените устни на Царя се отвориха и в духа ми нахлуха

думите Му:

“Стефане, искам всичките Ми братя и сестри да разберат какво

е семейството. Защото ако не разберете какво е семейството, вие

никога няма да бъдете съчетани по съвършената Воля на Отца.

Затова виж видението, което ще ти дам…”

В следващия миг Исус докосна с ръка главата ми и пред сърцето ми се

разкри видение:

Аз виждах мъж и жена, които гледаха към Небето. Те бяха прегърнати,

но очите на двамата бяха към Небето. Тогава от Небето се протегна Светла

Ръка, която докосна главите им и запали силен огън в сърцата им. А мъжът

и жената, поради лумналият огън в сърцата си, бръкнаха в торбичките,

които носеха и започнаха да сеят пустото място пред тях. Скоро там,

където попаднаха семената, се появиха красиви дървета, които започнаха
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да раждат плодове. Но мъжът и жената така и не спираха да работят. Те

започнаха да копаят под нозете си, тъй че скоро бликна вода, която се

превърна в красиво езеро. А мъжът и жената все така продължаваха да

работят. Те изградиха дом и направиха така, че самата вода да тече всред

дома им. Едва тогава жената се намери непразна и твърде скоро роди

красиво дете. И отново мъжът и жената започнаха да сеят. Този път - в

сърцето на самото дете. Те сееха семената си и едновременно с това му

даваха да пие водите на извора...

Никога не бях виждал нещо по-прекрасно. Защото, както във водата,

така и в самите красиви дървета пулсираше Святият Дух на Отца. А Исус

ми каза:

“Ето това е семейството! И нека разбирането ти на всичко,

което видя, бъде такова, щото да проумееш, че семейство има там,

където има сеене на семена. Няма ли сеене на семена, няма и

семейство. Затова виж първото, което едно Свято семейство е

длъжно да посее за дома си…”

Със самите Си думи Господ ми сочеше семената. Затова аз Го попитах:

“Какви са тези семена, Господи?”

А Исус отговори:

“Това е Божието Слово. Преди всичко друго, което мъжът и

жената биха тръгнали да сеят, те трябва да посеят Божието Слово в

сърцата си. Защото домът не е в тухлите и бетона. Домът е в

сърцето. И това е дом, в който трябва да живее Троицата…”

“Господи мой! Ако правилно съм Те разбрал, семейният завет започва

с приготвянето на дом за Господа!”

“Точно така, момчето Ми! Защото Господ е Този, Който ще даде

плода на утробата и ще запали огъня в сърцата. Ето затова в самото

видение мъжът и жената направиха обиталището си на Господ. Те

знаеха, че трябва да гледат към Него, защото са Негови. Защото са

съчетани от Него и благословени от Него. И не беше ли така и при

Авраам и Сара? Не каза ли Отец Ми, че името на избраника Му няма

вече да е Аврам, но ще бъде Авраам? И не каза ли, че името на

Сарая няма вече да е Сарая, но Сара? Какво ще рече “Сарайя”?”
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“Господи, името ще рече “Моя Княгиня”...”

“А защо Отец промени името на Сарайя, за да стане просто Сара,

което ще рече “княгиня”? Защо Авраам вече трябваше да нарича

жена си “княгиня”, а не “моя княгиня”?”

“Господи, вярвам, че така Отец искаше да покаже съвършения Си

избор върху Авраам и Сара. Той искаше, миг преди да се роди синът им, да

знаят, че не са свои си, но че са Негови...”

“Точно така, момчето Ми! Ето затова Сарайя стана Сара, а

Аврам - Авраам. Затова нека всичките Ми братя и сестри да знаят,

че няма по-прекрасна основа на семейния завет от Господното

обиталище, което мъжът и жената са направили в сърцата си за

Бога. Защото именно така те показват, че не желаят да бъдат свои

си, но да са Свято семейство на Господ.

Виж и следващото във видението, което ти дадох. Какво още

сториха мъжът и жената?”

“Господи, те копаеха в земята, докато бликнаха води. А тези води се

превърнаха в езеро!”

А Исус отново ми каза:

“Кажи Ми, понеже отдавна си баща, какво е нужно, за да се

роди дете?”

“Господи, нужна е утроба, семе и околоплодни води...”

“Как мислиш тогава? Ако човеците раждат деца по плът, то не

иска ли Господ да раждат и деца по Дух? Не иска ли твоят Отец

всеки дом на християнско семейство да се къпе от живите води на

Духа? Сега разбираш ли, че с раждането на едно дете нещата не

приключват? Те едва сега започват. Защото този малък вътрешен

човек трябва да бъде напояван от Божията Любов и Светлина, от

водите на Духа, които ще го възрастят и направят силен.

Ти знаеш ли, момчето Ми, че Небето е затрупано от молитви за

деца? Бездетни семейства се молят на Отца Ми и искат рожба, а в

домовете им ги няма нито живите води на Духа, нито са направили

обиталище на Троицата!
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Каква ли ще е съдбата на такова дете? Ще бъде ли възпитано в

Духа на Бога? Ще има ли духът му онези живи води, в които да се

укрепи и възрасти? И кое е по-добро за една майка - да ражда чеда

за робство или чеда за благословение?”

“Господи мой! Разбира се, че една майка би била блажена, ако ражда

чеда за благословение! В противен случай е по-добре изобщо да не ражда...”

“Знай тогава, че тя би родила чеда за благословение, само, ако

наистина е спазвала семейния завет. Защото Отец съчетава мъжа и

жената, за да очаква потомство, което да е Негово. А Негово е само

това потомство, което се ражда в Неговите домове, сред Неговите

живи води и семена. Затова ти кажи на братята и сестрите Ми да

молят Отца Ми за Сила, та напълно да заживеят в семейния завет.

Защото този завет е зареден със Спасителната Сила на Бога. И за

мнозина майки Спасението е именно писаното от Апостола:

“И Адам не се излъга; но жената се излъга, та падна в

престъпление. Но пак тя ще се спаси чрез чадородието, ако пребъдат

(чедата й) във вяра, в любов и в святост с целомъдрие…” 11

Иди и кажи на цялата Ми църква думите Ми:

Днес Аз благоволя в семейства, които пазят завета на Авраам и

Сара! Днес Аз благоволя в семейства, на които Отец Ми ще даде

чеда по обещание! Днес Аз благоволя в семейства, в които всеки от

съпрузите сее от семената, дадени му от Бога, за да приготви дом и

обиталище за Него! Днес Аз благоволя в онези мъже и жени,

съчетани от Отца Ми, които са готови да посветят живота си на

чадородието, тъй щото чедата на утробата им да станат Свят принос

за Господа!

Защото Исаак се роди, за да бъде принос на Хълма Мория!

Нека женените и омъжените се отрекат от себе си, за да влязат

в семейния завет на Отца Ми! Защото непременно този, който чува

Гласа Ми и върши волята Ми, ще остави родилите го по плът, и ще

се привърже към жена си, за да бъде с нея една плът пред Отца Ми!

11 (1 Тимотея 2:14-15)
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Колкото до другите Мои, на които Отец Ми не е дал да познаят

семейния завет, и имат Божията Сила да скопят сами себе си за

Царството, то такива нека бъдат и нека останат във Вечния Завет

между Младоженеца и Невястата!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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