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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Паднал на коленете си пред моя Господ Исус Христос аз сега се моля

пророческото послание на тази книга да не се върне празно пред Бога.

Паднал на колене пред моя Спасител аз изисквам в Неговото Име онази

Благодат и Сила от Святия Дух, с която сърцата на човеците непременно

да бъдат отворени, когато им говори Божият Глас. Защото има нещо, което

мнозина в Църквата са изгубили, а не знаят как да намерят. Има нещо, за

което трябва да се плати цена, за да бъде получено. И това е духовното

издигане. Това е съживлението на цялото Христово Тяло. Това е Духът на

Победата и на Триумфа.

През многото години, в които общувах с Господ Исус, аз многократно

забелязвах как вярата се превръща в трамплин за лична кариера и издигане.

И онези, които успяваха да отскочат нагоре, за момент заблестяваха твърде

силно на духовния небосклон, сякаш, за да накарат всички, които гледат,

да пожелаят същото изстрелване и кариера. А това стана естествен мотив и

желание за повечето християни. И те с трепет и вълнение започнаха да

изкупуват от сергиите всички книги, в които някой им показваше силата на

религиозните космодруми. Те непременно искаха да са част от ракетните

служения, които кръстосват по целия свят. Така се появи и горивото на

тези служения. А то бе същото, каквото използват и в света - образование,

титулуване… и безброй компромиси с всичко чисто и Свято. Това погнуси

сърцето ми. Това ме накара да се отрека от този човешки модел на издигане

и да смиря сърцето си, за да може Господ Исус да ми разкрие Съвършената

Воля на Отца, свързана с духовното издигане.

Скоро щях да разбера, че съществуват две сцени, на които става явно

всяко издигане. Първата сцена бе светът. На тази сцена християнинът би

забелязал само онези, които живеят в света и харесват света. Това бе по-

предпочитаната сцена за църквите на последното време. На нея овациите

и ръкоплясканията бяха като постоянно действащи тайфуни, които помитат

всяко благочестие и духовна чистота. Това бе сцена, на която режисьор и



4

постановчик бе самият дявол и Сатана. И колкото по-успешно издигнатите

на сцената лъжеха зрителите, че са пратеници на Бога, толкова по-лъскава

и притегателна ставаше тяхната кампания. Те се биеха в гърдите и викаха:

“Ние сме издигнатите! Ние сме помазаните!

Ние сме примерът! Ние сме прицелът!”

А след това тези издигнати си създаваха постоянно шоу, с което да

обикалят от град на град по широкия свят, за да стават банковите им

сметки все по-тлъсти и влиянието им - все по-голямо. Те бяха заложили на

онова, което се цени високо между човеците и за времето си и мястото си

бяха наистина хит. И ако езичниците се затрогваха и полудяваха от появата

на идолите си – били те рок-звезди или топ-манекени, то онези последни

църкви, предпочели сцената на света, полудяваха от тщеславния маскарад,

който им демонстрираха издигнатите от дявола.

Аз нямаше какво повече да видя на тази сцена. Тя бе ясна за очите

ми. И затова с молитва пред моя Господ Исус потърсих другата сцена, която

бе Святият Олтар пред Божието Светилище. За разлика от първата сцена, в

която можеха да те забележат всички, на тази сцена християнинът можеше

да бъде забелязан само от Отец, Сина и Святия Дух, както и от онзи облак

от свидетели, стоящи всред златните улици на Небесния Ерусалим. На

тази сцена името на християнина нямаше да гърми по радиостанции и

телевизионни шоута. На тази сцена имаше едни очи, по-прекрасни от

очите на земните човеци. Те гледаха, изпитваха и пронизваха сърцето на

оня, който би бил застанал на такава сцена. Тези очи бяха толкова Святи и

чисти, и погледът им - толкова непосилен за издържане, щото за духовния

човек именно те бяха тясната порта и стеснения път. Тези очи бяха толкова

ревниви в погледа Си, че не допускаха лесно никого на тази сцена. И аз

разбрах, че докато съм жив и има дъх в устните ми, винаги ще се стремя

към Святия Олтар на Отца и към непостижимото за сърцето ми наблюдение

от Неговите очи. Разбрах, че за издигането към този Свят Олтар няма да ти

бъдат нужни нито човешка почит и одобрение, нито лъскави конференции,

нито гланцирана диплома. Защото той е така скрит и ревниво пазен от

Отца, че никой от неискрените и нечестивите да не намери пътя към него.

А в ревността, с която аз тръгнах, за да намеря този Свят Олтар и прицелът
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на Божиите очи, се роди и тази книга. Затова днес аз я подарявам на

сърцето ти и вярвам, че очите ти непременно ще зърнат открехнатата

врата към Божието Светилище. Дали ще я отвориш и ще пристъпиш с

нозете си зад нея - това е въпрос, на който може да отговори само вярата в

твоето сърце. Защото издигането на плътта непременно е умиране за духа,

а издигането на духа - умиране за плътта. В смъртта на едното или на

другото човек намира сцената на живота си.

Аз казвам “Амин” само за сцената пред Божия Свят Олтар!
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1. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНАТА ВЕЗНА

Нека ти кажа, скъпи ми братко, че когато Спасителят дойде, за да

подготви сърцето ми за словото на тази книга, аз се почувствах по-странно

от когато и да било. И самата странност, която се появи вътре в мен, се

дължеше на настройката, с която очаквах Господ. Аз си мислех, че Исус ще

вдигне духа ми така, както бе правил много пъти във виденията, свързани

с други книги. Но този път не беше така. Господ Исус просто дойде към

духа ми, като ми каза:

“Освободи ума си и сърцето си от всичко, което си мислил, че

знаеш за духовното издигане. Защото Небето на Отца, за което

можеш да кажеш, че е високо, в един момент може да се окаже, че

е дълбоко. Много по-дълбоко, отколкото високо, Стефане!”

Слушах думите на Исусовите уста и в първия момент не разбирах. И

затова Го попитах:

“Исусе! Как да разбирам думите Ти? И какво ще рече това, което ми

казваш, че Небето е много повече дълбоко, отколкото високо?”

А Господ отговори:

“Не отдавай ума си на високите неща, защото това може да те

доведе до високоумие. Но с внимание слушай думите Ми и бъди

смирен да Ме последваш. Защото сега ще ти покажа неща, каквито

не си виждал, а трябва да видиш. Инак ти не би могъл да платиш

цената за духовното издигане…”

След думите Си Господ протегна ръката Си и докосна главата ми, а

пред очите ми се появиха двете сцени. Сцената на света и сцената на Бог

Отец. И Исус продължи да ми говори, като ми казваше:

“Забележи сега къде се намира сцената на света и къде -

сцената на Отец Ми!”

Погледнах във видението и бях изумен. Защото сцената на Бог Отец

стоеше по-ниско от сцената на света. Тя сякаш, че стоеше под самия свят.

Затова отново попитах Господ:

“Исусе! Защо сцената на Отец стои по-ниско от сцената на света?”

А Исус каза:
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“Аз лесно мога да ти обясня това. Но дали ти лесно ще го

разбереш? За начало Ми отговори – какво беше Моето служение

пред Отец Ми? И когато слязох от Небето, то чия воля слязох да

върша – волята на света и Волята на Моя Баща?”

“Господи, Ти слезе, за да извършиш Волята на Отца...”

“Спомни си тогава къде Ме постави Волята на Отца Ми, за да

разбереш и къде искаха да Ме наблюдават очите на Отца…”

Докато Исус ми говореше към сърцето ми вече бяха дошли думите на

посланието, които гласяха за Мисията на Спасителя:

“Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса;

Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да

държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе

Си образ на слуга и стана подобен на човеците; и, като се намери в

човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже

смърт на кръст. Затова и Бог Го превъзвиши и Му подари името,

което е над всяко друго име…” 1

А Господ добави към стиховете въпроса Си:

“Кажи Ми, Стефане! Какво значи това, че Господ твоят Бог се е

смирил и станал послушен до смърт, даже до смърт на кръст?”

“Господи, това значи, че Ти не държеше твърдо равенството Си с Отца,

но прие образ на човек и вкуси смърт за всеки от нас…”

“Както сам го каза, Аз вкусих смърт. Но не е ли смъртта по-долу

от живота? И не стана ли твоят Господ по-презрян от който и да

било човек? Сега разбираш ли защо сцената на Моя Бог и Отец е

по-ниска от сцената на света?”

“Да, Господи! Сега разбирам, че на сцената на света всеки би искал да

си живее, а на Твоята сцена - да даде живота си за ближните…”

Исус се усмихна и аз разбрах, че съм отговорил правилно. Тогава Той

продължи да говори, като казваше:

“Никой няма по-голяма любов от тази, щото да даде живота си

за приятелите си. Но да дадеш живота си не е друго, освен да

пожелаеш да стъпиш на Божията сцена.

1 (Филипяни 2:5-9)
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А как можеш да стъпиш на нея?”

Погледнах във видението и забелязах, че пътят до Божията сцена не

беше никак лесен. Той преминаваше през смърт. И затова казах на Исус:

“Господи, пътят до Божията сцена преминава през смърт. Това значи

ли, че за да дойда на тази сцена, аз трябва да изгубя живота си?”

А Исус каза:

“Който изгуби живота си заради Мене, ще го намери на сцената

на Отца Ми. И който намери живота си в сцената на света, ще го

изгуби. Затова виж следващото, което искам да ти покажа. Защото

именно то е ключът към духовното издигане…”

След думите Си Господ обърна погледа на сърцето ми към самото

видение, така че забелязах една огромна везна. Единият край на везната

стоеше в небесните места, облян от Светлина, а другият край на везната бе

в самия свят и докосваше неговата сцена. Тогава Исус ме попита:

“Кажи Ми, забелязваш ли, че в единия край на везната стои

целият свят и човеците, които живеят в него, а другият край на

везната стои в небесните места?”

“Да, Господи! Забелязвам това!”

“А става ли ти ясно, че в тази везна няма равновесие на силите,

понеже тя е натежала откъм света. И от какво ли да тежи толкова

много краят на везната?”

“Господи! Светът е грешен. Ето защо си мисля, че краят на тази везна

тежи от грехове и беззакония. Ясно е, че греховете и беззаконията твърде

много са натегнали пред лицето на Небето...”

А тогава Исус продължи да говори, като ми казваше:

“Да се радваш ли ти тогава, че си на края на другата везна? Да

се радваш ли, че греховете и беззаконията на света са натиснали

везната, та ти да си горе, а те да са долу? Защото именно така се

радват много християни. Те стоят на другия край на везната, гледат

надолу и си казват:

“Колкото ония долу са по-грешни от нас, толкова ние горе сме

по-святи от тях...”
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Какво би сторил ти? Какво би направил, за да промениш

състоянието на везните?”

Погледнах в самото видение и очите на сърцето ми отново бяха

грабнати от Божията сцена, която стоеше по-ниско от сцената на света.

Затова казах на Господ:

“Исусе! Аз бих молил Отец да ми даде такава сила, че със служението

ми пред Него да натисна Небесната везна надолу и да издигна везната на

света нагоре, за да доведа езичниците до познаване на Истината. Защото

точно такава бе изповедта на Апостол Павел за неговото свещенослужение

пред Отца:

“…да бъда служител Исус Христов между езичниците, и да

свещенослужа в Божието благовестие, за да бъдат езичниците

благоприятен принос, осветен от Святия Дух…” 2

Слушайки думите ми Исус добави:

“Ако непременно искаш служението ти да се огледа в думите на

Апостола Ми Павел, то тогава се приготви да приемеш следващото от

видението с везните. И виж какво ще се случи, когато издигаш

езичниците в познаването на Истината…”

Погледнах във видението и забелязах, че краят на везната, който беше в

небесните места, започна да слиза надолу, като издигаше другата везна,

която беше откъм света. И така нещата станаха коренно противоположни

на началното състояние. Защото езичниците във везната откъм света бяха

издигнати в познаването на Божията Воля, а онзи, който натискаше

везната от другата страна, беше стигнал до Божията сцена, която беше по-

долу от света. И аз, докато гледах на всичко това, казах на Исус:

“Господи мой, какво излиза? Излиза това, че колкото повече искаш да

издигнеш някого в познаването на Истината, толкова по-ниско трябва да

паднеш…”

А Исус добави:

“Не, просто да паднеш! Но да заживееш с убеждението, че това

е единствено възможното служение пред Бога и Отца. Защото това

е плащането на цената за духовното издигане.

2 (Римляни 15:16)
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Не твоето издигане, но Моето издигане в тях!

Не твоето високопоставяне, но Моето!

Защото в това вярващите да издигат себе си, а не Мене и да

поставят високо себе си, а не Мене, е заблудата, която дяволът

постави като съблазън в църквите на последното време. Те забравиха

Моите думи. Те забравиха как Аз казвах на фарисеите:

“Когато издигнете Човешкия Син, тогава ще познаете, че съм

това което казвам, и че от Себе Си нищо не върша, но каквото Ме е

научил Отец, това говоря…” 3

Колкото повече бъда издиган Аз, толкова по-ниско ще слезеш

ти, за да бъдеш забелязан на сцената от Отца Ми!

Спомни си Апостолите Ми! Спомни си тези, които нямаха за цел

да издигат себе си, но да издигат Мене!

Какво се случи с тях? Къде бяха те на везната?”

Братко мой! Когато Исус ти говори, тогава самата Божия Светлина се

влива в духа ти и сърцето ти, за да те просвети. И точно затова аз казах на

Господ:

“Исусе! Нима мога да забравя думите на Апостол Павел към църквите:

“Сити сте вече, обогатихте се вече, царувате и то без нас. И

дано царувате, та ние заедно с вас да царуваме; защото струва ми

се, че Бог изложи нас, апостолите, най-последни, като човеци

осъдени на смърт; защото станахме показ на света, на ангели и на

човеци; ние безумни заради Христа, а вие разумни в Христа, ние

немощни, а вие силни, вие славни, а ние опозорени. Ние до тоя час

и гладуваме и жадуваме, и сме голи, бити сме и се скитаме. Трудим

се, работейки със своите ръце; като ни хулят, благославяме; като

ни гонят, постоянстваме, като ни злепоставят, умоляваме; станахме

до днес като измет на света, измет на всичко…” 4

В следващия миг Гласът на Господ стана твърде сериозен и аз усетих,

че Той ще ми говори из дълбочините на Сърцето Си. Ето думите, които

Исус ми каза:

3 (Йоан 8:28)
4 (1 Коринтяни 4:8-13)
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“Ако някой иска да Ме последва и да върши съвършено Волята

на Отца Ми, такъв трябва да приеме, че служението не е негово, но

Мое. Такъв трябва да приеме, че непременно ще бъде изложен като

най-последен, като осъден на смърт. Защото едва тогава, когато

везната стигне до Божията сцена, Аз ще бъда действително издигнат

в сърцата на човеците.

Такъв трябва да бъде безумен заради Мене, за да станат

издигнатите разумни в Мене!

Такъв трябва да бъде немощен заради Мене, за да бъдат

другите силни в Мене!

Такъв трябва да бъде опозорен заради Мене, за да бъдат

издигнатите славни в Мене!

Такъв трябва да стане ходатай пред Лицето на Отца Ми, като

умре за всички, та всички да живеят!

И ето в това отношение дяволът излъга много църкви. Защото

онези, които стоят на везната в небесните места, и пръста си не

помръдват, за да доведат езичниците до познаване на Господа. Но

такива отдавна са изгубили Божието благоволение и движението

на Святия Ми Дух. Затова ще бъдат обладани от началствата и

властите на нечестието в небесните места и от високо издигнати ще

се превърнат във високопоставени, за да се намерят в пророческите

стихове на Божието въздаяние:

“И в оня ден Господ ще накаже във височината войнството на

високопоставените, и на земята земните царе. И ще бъдат събрани,

както се събират затворниците в тъмницата. И ще бъдат затворени

в тъмницата, и след дълго време ще бъдат наказани…” 5

Колкото до онези Мои смирени слуги, които с цялата сила на

сърцата си желаят да издигат не себе си, но Мене, то за такива

Господ твоят Бог ще отвори Небесната Си съкровищница, за да ги

дари с мантията на смирението и да ги направи да пребъдват

постоянно пред Святия Олтар на Отца Ми.

5 (Исайя 24:21-22)
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А сега нека те заведа, за да видиш на кого в Новия Завет Отец

Ми даде привилегията пръв да натисне везната и да доведе мнозина

до познаване на Божиите пътища и съдби…”

След последните думи на Господ видението с везната и сцените се

прекрати, а аз седнах да запиша скъпоценните думи на Царя. Внимавай в

тях и изпитай духа и сърцето си в Небесната Истина, за да намериш

верния път към Святия Олтар на Отца! Амин и Амин!
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2. ВИДЕНИЕТО С ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Иска ми се да вярвам, че Святият Дух е взел съвършен контрол върху

сърцето ти и ума ти, за да разбереш посланието на тази книга. Защото

дълбокият мотив, с който я пиша, не е друг, но именно този - да достигнеш

до съвършеното познаване на Божията Воля. Аз зная, че няма по-голяма

привилегия от привилегията да издигаш Исус в сърцата на човеците.

Защото този свят отчаяно се нуждае не от мен или от теб. Той се нуждае от

Исус. И нашият Господ наистина трябва да стане за служението ни като

онази медна змия, която пророк Моисей издигна в пустинята. Той издигна

медната змия, а не себе си. Така и ние трябва да издигаме Исус, а не себе

си. Самото видение с везната, което Господ постави пред сърцето ми, беше

така силно и въздействащо, че ми помогна напълно да осъзная чистотата

на Христовото учение и блаженството на Христовия пример. Но тук, в тази

глава, ти ще получиш нещо повече. Ти ще разбереш, че дълбокото струва

много повече от високото. Затова нека ти разкрия с какви думи Господ ме

посвети във видението с Йоан Кръстител. Ето как Исус започна да ми говори:

“Стефане, това, което сега ще ти покажа, е скъпоценен диамант

от Божията съкровищница. Той е толкова скъп, колкото е скъпа

мантията, която можеш да придобиеш с него. Затова виж пророк

Йоан Кръстител във видението, което ти давам…”

След думите на Господ пред сърцето ми изплува видение. И аз отново

виждах в самото видение двата края на везната. Така забелязах пророк

Йоан Кръстител. Той светеше като Небесен ангел и стоеше на края на

везната, който бе издигнат високо в небесните места. А Господ ми каза:

“Наблюдавай как Моят Отец ще извика Йоан в Свято служение

за Господа…”

Погледнах към видението и забелязах как от Божията сцена, която бе

по-ниска от сцената на света, се появи Светла Ръка, която даде знак на

Кръстителя. Това накара Йоан да започне да натиска края на везната, така

че другият край видимо се вдигна нагоре. И Божият пророк продължаваше

с натиска върху края на везната, до мига, когато той самият слезе при
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сцената на Отца, докато издигнатите от служението му бяха в небесните

места. Нещо повече - Йоан до такава степен бе натиснал края на везната,

че силите на смъртта и ада се надвесиха над него. И като го сграбчиха,

отрязаха главата му. А тогава Исус със съкровен глас ми каза:

“Наблюдавай и виж ясно, че Йоан извървя пътя от високото до

дълбокото. Той, който беше изпълнен със Святия Дух още от

рождението си, направи прави пътеките на Господ. И от височината

на Хълма Сион стигна до дълбочината на Иродовата тъмница. Нещо

повече - искам да Ми кажеш - знаеше ли Израил, че Йоан Кръстител

е издигнатият високо Господен помазаник?”

“Да, Господи! Защото народът го считаше за пророк. А и Самият Ти,

когато задаваше на първосвещениците въпрос дали Йоановото кръщение

беше от Небето, ги накара да млъкнат, защото те прекрасно знаеха, че

целият Израил приемаше Йоан за пратеник на Небето…”

“Точно така е! Но сега виж и другото. Виж, че докато Аз не бях

изявен на света, Йоан беше прицелът на Израил. И това отговаряше

на факта, че пророкът стоеше високо на везната. Но когато Отец Ми

извика Йоан да слезе на Неговата сцена, за да вкуси смъртта, то

тогава същият този Йоан заяви думите си:

“Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от

небето. Вие сами сте ми свидетели, че рекох: Не съм аз Христос, но

съм пратен пред Него. Младоженецът е, който има невястата, а

приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва

твърде много поради гласа на младоженеца; и така, тая моя радост

е пълна. Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам…” 6

Защо Аз трябваше да раста, а Йоан Кръстител да се смалява?

Как разбираш това?”

“Господи, мой! Кръстителят имаше ясната задача от Отца да натисне

везната, за да доведе мнозина до познаване на Тебе. И така както единият

край на везната трябва да слезе долу, за да се издигне другият, така и

Йоан трябваше да се смалява, за да се издигнеш Ти...”

6 (Йоан 3:27-30)
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“Сега разбираш ли, че наистина пророкът на Отца Ми знаеше

пътя до Божия Свят Олтар? Сега разбираш ли, че той наистина

знаеше къде е Божията сцена за него? Кажи Ми тогава, лесно ли му

беше на Йоан да извърви пътя си от високото до дълбокото?”

“Господи мой! Словото Ти показва, че за мнозина Йоан Кръстител беше

Небесно знамение, Небесен пратеник. Дори Ирод, който го обезглави, не

можеше да повярва, че е възможно да има друго Небесно светило, освен

Йоан. И когато го информираха за Теб и чудесата, съпътстващи Твоето

служение, то тогава неговата реакция беше тази:

“Йоан Кръстител е възкръснал от мъртвите и затова тия велики

сили действат чрез Него...” 7

и още:

 “Това е Йоан, когото аз обезглавих, той е възкръснал…” 8

Но истината е, че Кръстителят издигна Твоето Име, и сам вкуси смърт,

за да стигне до Божията сцена. И в неговия живот се отрази съвършено

онова, което беше и в живота на Апостолите Ти…”

“Спомни си тогава, че когато влязох в Ерусалим, тогава народът

викаше “Осанна” и “Благословен, Който иде в Господното Име!” Не

бяха ли това именно човеците, които чрез служението на Кръстителя

бяха станали благоразположен народ за Господа? И ако Йоан не

беше се смалил, то Христос би ли се възвеличил?”

“Не, Господи! Но именно затова Йоан се смали, защото знаеше каква е

цената за духовното издигане...”

“Виж тогава и скритото в служението на Кръстителя. Защото

именно то е Небесният диамант, който днес подарявам чрез теб на

братята и сестрите Си. Защото именно чрез този диамант те ще

платят цената да се облекат в мантията на смирението…”

След думите на Исус към мене нахлу Сила от Святия Дух, тъй че аз

почувствах осветени всичките кътчета на сърцето си. А тогава Господ каза:

“Сега вече си способен да разбереш какъв е Небесният диамант.

Затова Ми кажи: В какъв Дух и Сила предидеше Йоан Кръстител

пред Лицето на Отца Ми?”

7 (Марк 6:14)
8 (Марк 6:16)
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“Исусе! Йоан предиде в Духа и Силата на Илия. Това бе предварително

благовестено на баща му Захария от Архангел Гавриил...”

“Точно така, момчето Ми. Виж тогава кой друг преди Йоан

Кръстител също предидеше в Духа и Силата на Илия. Кой получи

двоен дял от неговия Дух и Сила?”

“Господи, това беше пророк Елисей!”

След отговора ми от устата на Исус започнаха да излизат лъчи от

Небесна Светлина. И Той отново ме попита:

“А нямаше ли в живота на Елисей една река Йордан, точно така,

както тя беше и в живота на Йоан Кръстител? Защото Кръстителят

намери служението си и призванието си при река Йордан, за да

извърши по Дух онова, което пророк Елисей бе сторил преди него.

Затова си спомни от библейския разказ какво стори пророк Елисей

при река Йордан...”

Сърцето ми затуптя силно, защото бях пред прага на едно велико

Небесно откровение. Самите библейски стихове изплуваха пред очите ми,

а аз просто ги прочетох:

“И пророческите ученици казаха на Елисея: Ето сега, мястото,

гдето живеем та внимаваме пред тебе е тясно за нас. Нека отидем,

молим, до Йордан, и от там да вземем всеки по една греда, и да си

построим там място, гдето да живеем. А той отговори: Идете. И един

от тях каза: Благоволи, моля, да дойдеш и ти със слугите си. И той

отговори: Ще дойда. Отиде, прочее, с тях. И като стигнаха до Йордан,

сечеха дървета. А един от тях като сечеше греда, желязото падна

във водата; и той извика и рече: Ах, господарю мой! То беше взето

назаем! А Божият човек рече: Где падна? И показа му мястото. Тогава

той отсече едно дръвце та го хвърли там; и желязото изплава. И

рече: Вземи си го. И той простря ръка та го взе…” 9

Едва бях прочел библейските стихове, когато Исус започна да говори

на духа ми в голяма дълбочина. Ето какво ми каза Той:

“Забелязваш ли, че при река Йордан стана едно знамение,

което извърши пророк Елисей? Защото желязното сечиво на един

9 (4 Царе 6:1-7)
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от учениците му беше потънало. Но Елисей хвърли отсечено дръвце

във водата, и желязото изплува, а ученикът му си го взе. Кажи Ми

тогава, какво беше нужно, за да се спре закоравяването на Израил

към Бога във времената, когато се яви Моето служение? Не се ли

яви тогава Йоан Кръстител, за да извърши по Дух онова, което

стори и Елисей? Защото Елисей отсече дръвцето и го хвърли в река

Йордан, тъй че желязото изплува.

А какво стори Йоан Кръстителят? Не натопи ли той нозете си в

река Йордан, за да проповядва покаяние, за да бъдат издигнати

закоравените в познаването на Божията Воля? Не беше ли точно

той дръвцето, което накара желязото да изплува? Защото някога

Елисей извърши чудото, като отсече едно дръвце, а за чудото на

покаянието Йоан заплати, като се отсече собствената му глава…

Сега разбираш ли как днес всички вие ще доведете закоравения

свят до покаяние? Сега разбираш ли, че докато всред вас не се

намерят дръвчета, които да пожертват себе си пред Божия Свят

Олтар, то и дотогава желязото ще стои на дъното и никак няма да

изплува?

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

Облечете се в Духа и Силата на Илия, за да бъде издигнато

Името Ми! Облечете се в Духа и Силата на Илия, за да бъде Святият

Дух на устните ви! Облечете се в Духа и Силата на Илия, за да

извървите пътя до съвършеното смирение! Защото само тогава Отец

Ми ще ви извика при Олтара Си, за да Му бъдете жертвени юнци!

Защото чудото, което стори Елисей, повтори и Йоан Кръстител. А

чудото, което повтори Йоан Кръстител, трябва да извършите и вие!

Защото онези, които са закоравени в измамата на греха и са като

желязо пред очите Ми, непременно трябва да изплуват и Аз да бъда

издигнат в сърцата им! Но това ще се случи само тогава, когато

всред Църквата Ми се намерят човеци, които търсят Пътя към

дъното, за да намерят върха на Хълма!

Защото бездна призовава бездна при шума на Моите водопади!

И ако някой иска неизследимо високото Небе на Сион, нека да се



18

потопи в неизследимо дълбокото дъно на смирението! Защото

непременно идва миг, когато високото ще призове дълбокото!

Блажени тогава всички, които са издигали Мене, а са смирявали

себе си! Блажени тогава човеците, които са послужили на Отца Ми,

за да Му бъдат дръвчета, които докарват желязото до покаяние!”

След думите на Исус аз забелязах как ръцете Му държаха една твърде

обикновена и грубо съшита дреха. И Той отново ми каза:

“Който иска тази дреха, нека се приготви да пострада за Името

Ми. Който иска тази дреха, нека се приготви да върши делата си

така, че да го забелязвам само Аз, но не и човеците!

Защото смирението е двойният дял от Духа и Силата на Илия!

То е кожухът, срещу който дяволът няма измислени оръжия!

И само с тази дреха вие ще платите цената за духовното

издигане, като пребъдвате с нея толкова по-долу, колкото по-горе

искате да издигнете Името Ми в сърцата на човеците!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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3. ПЪТЯТ ПРЕЗ ДЪНОТО ДО ВЪРХА

Братко мой! Верни и скъпи ми приятелю!

Аз зная, че Божието Слово няма да се осуети, но скоро ще се осуетят

онези, които всякога се опитват да възпрепятстват Божиите думи. Защото

днес е времето, когато смирените и кротките са станали обект на присмех

и презрение. Защото никой не харесва дрехата им. Защото никой не иска

да потъва и да бъде опозоряван заради Името на Исус, когато панаирът на

Вавилонската суета му предлага доходен бизнес от Евангелието. Но аз

зная, че живият остатък на Бога е получил нещо ново с това пророческо

послание. Защото смирените непременно ще бъдат възрадвани и укрепени.

Те вече ще бъдат напълно убедени, че пътят до върха на Сион непременно

преминава през дъното на себеотричането и смирението. Защото ако онези

благословени нозе на Йоан Кръстител не бяха стъпили на дъното на Йордан,

то не биха се отворили и устните, които да викат “Осанна” на Исус. Аз не

желая друга съдба и друг пример в живота си от примера, който Исус ми

завеща с тази книга. Защото зная, че непременно идва мигът, когато моите

очи ще се срещнат с Неговите. Тогава бих искал така да съм живял и стоял

пред Бога и Отца, че в устата ми да се намерят думите на Божия слуга Йов,

а Духът на Истината да ги потвърди и освети:

“О, да можеха да се напишат думите ми! Да се начертаеха на

книга! Да се издълбаеха на скала за всегда с желязна писалка и

олово! Защото зная, че е жив Изкупителят ми, и че в последно

време ще застане на земята; и, като изтлее след кожата ми това

тяло, пак вън от плътта си ще видя Бога; Когото сам аз ще видя, и

очите ми ще гледат, и то не като чужденец. За тая гледка дробовете

ми се топят дълбоко в мене…” 10

Искаш ли, братко мой, това слово да стане съдба за сърцето ти?

Тогава виж Онзи, Който те чака на дъното! Тогава виж Онзи, Чиито

ръце днес ти подаряват мантията на смирението! Амин и Амин!

10 (Йов 19:23-27)
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