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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз имам съвършената увереност от Господ, че съдържанието на тази

книга непременно ще бъде за теб, като проглеждане в духовния свят.

Защото както цялото човечество е потопено от земната атмосфера, сиреч,

от онези огромни въздушни пластове, легнали над земята, така също

всички ние живеем и сред една друга атмосфера, невидима за очите -

атмосферата на духовния свят. Макар и невидим, този духовен свят е

твърде реален за сърцата. Макар и невидими, неговите ветрове духат по

лицето на земята.

Ето за тези духовни ветрове ще говоря тук. Но нека преди това ти

кажа, че дълго време аз не можех да се реша да напиша съдържанието по-

долу. Нещо повече - самото решение да изявя знанието за духовните

ветрове пред братята и сестрите си в Господа, предизвика буря над

сърцето ми. И тогава усетих колко непоносимо и жестоко е страданието от

бурята. Понеже ясно разбрах какво ще рече човек да се огъне и прекърши.

Аз не зная дали ти някога си ставал свидетел на буря или ураган, но

поне съм сигурен, че си чувал за такива природни стихии. Представи си

вятър, който е толкова силен, че вдига къщи като кибритени кутийки и ги

мята на километри от мястото им. Представи си вятър, който изскубва цели

дървета или обръща влакови композиции. А след това ми кажи дали има

по-голяма и мощна стихия от вятъра…

Когато Господ Исус дойде към сърцето ми, за да ми говори за

ветровете на Живота и смъртта, в сърцето ми вече бяха изплували стихове

от Евангелието, в които Той казваше:

“И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се

оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара;

и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха

се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара. И

всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи

на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля
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дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се

върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо…” 1

Докато все така мислено си повтарях тези стихове, Господ ме попита:

“Кажи Ми, Стефане! Забелязваш ли, че в Моите думи има една

градация на стихиите? Забелязваш ли, че Аз започвам с дъжда, а

приключвам с вятъра? Това не идва ли да ти покаже, че сред

духовните стихии именно вятърът държи първенството?”

“Да, Господи! Така е!”

“Помисли тогава какво е земният вятър. Не е ли той движение

на въздушни маси? И ако земният вятър е движение на въздушни

маси, то какво ще е духовният вятър?”

“Господи, духовният вятър е движение на духовни сили...”

“Не просто е движение, момчето Ми! Не просто е движение, но

направляване на тези духовни сили против живота на човека.

Защото в Моята притча Аз ви говорих именно това - че заваля

дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, като се устремиха

върху къщата. Забележи също, че както къщата на неразумния,

така и къщата на разумния бяха под прицела на ветровете. Това

иде да ти покаже, че ветровете ще атакуват както Верните, така и

неверните, както вярващите, така и езичниците. И на техните атаки

ще устоят само онези, които са построили духовния си дом върху

Канарата, Която съм Аз.

Но колко от човеците познават ветровете в духовния свят?

Колко от тях знаят как действат те? Колко от тях се замислят, че ако

за Сатана беше писано, че е князът на въздушната власт, то такъв

княз непременно ще владее и направлява много ветрове?

Но ето затова дойдох при теб, за да ти дам вдъхновението,

помазанието и твърдостта да напишеш тази книга. Защото днес е

време, когато праведните непременно трябва да устоят на атаките

на ветровете. А те ще превъзмогнат едва тогава, когато познаят

Небесния Вятър на своя Господ. Онзи Вятър, Който ще ги издигне

високо над света, в небесните места, за да Ми бъдете служители по

1 (Матея 7:24-27)
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Съвършената Воля на Отца Ми. Затова, който е разумен, нека да

последва Гласа Ми в тази книга. Който е разумен, нека да отвори

сърцето си, за да вляза в него и да го закрепя. Защото от сега и до

свършека ветровете на дявола ще стават все по-силни и мнозина

ще намерят погибелта си всред страшните вълни на света. Но онзи,

който Ме послуша и последва, ще живее всред тихите и

успокоителни места на Святия Дух. А сега нека ти дам виденията с

ветровете на дявола, които духат по лицето на цялата земя…”

След последните Си думи Господ протегна ръката Си към мен и

докосна главата ми. Тогава пред очите на сърцето ми се появиха видения,

за които ще говоря в следващите глави на тази книга.

Моля се на Исус за съвършената ти защита и покриване от Святия Дух,

за да си способен да проумееш и разбереш изключителното послание на

тази книга. Посланието за ветровете на Живота и смъртта. Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО СЪС СЕВЕРНИЯ ВЯТЪР НА ДЯВОЛА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Аз съм напълно убеден, че ти си усещал вятър против сърцето си.

Може би не си знаел, че е вятър. Може би си го усещал като насилие върху

сърцето си, като напор на лоши помисли или като лъхване от невидима

сила, но за Верните на Господ Исус не остава нищо друго, освен с цялата

вяра на сърцата си да превъзмогват над самия вятър. Видението, което

сега ще разкрия пред теб, иде да ти покаже един по-дълбок пророчески

взор над ветровете на дявола. Защото както по земята духат различни

ветрове, така и в духовния свят над нас има различни проявления на

сатанинската ярост и лукавство.

Ето и самото видение, което Исус разкри пред очите ми:

Аз бях издигнат от Силата на Святия Дух над самата земна планета.

Тогава забелязах четири вятъра, които духаха по земята. Ти знаеш земните

посоки и те са: Изток, Запад, Север и Юг. Ето така - от четирите духовни

посоки на земята духаха четирите вятъра на дявола. Докато гледах самите

ветрове, до мен се появи Господ Исус, като ми каза:

“Ето оттук ти виждаш ветровете на дявола. Това са четири

вятъра. Източният, Западният, Северният и Южният. Тези ветрове

духат от мига, в който дяволът беше изхвърлен на земята заедно с

онези, които одобриха претенциите му за власт и величие като

Бога…”

След думите на Господ Исус очите ми видяха гледка, която ме потресе.

Аз виждах милиони демони, струпани накуп, които се движеха натам,

накъдето би им посочил Луцифер. А самият паднал херувим стоеше всред

центъра на земята и размахваше крилата си. Според размахването на

крилата му се осъществяваше съответното движение на милионите демони.

Защото всички те твърде прецизно наблюдаваха и изпълняваха заповедите

на началника си. Самото им движение, което беше твърде бързо, се

превръщаше на вятър. Така тези ветрове настигаха милиони човеци, и

като ги блъсваха, поваляха ги на земята. В мига, когато някой човек

падаше на земята, в сърцето му се шмугваше и демонът, който пръв го
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събаряше. А ветровете на дявола наистина бяха четири. И за разлика от

земния поглед, който би търсил земна посока, духовният поглед виждаше

нещо друго. Така например, Северният вятър на дявола, не идеше от земната

посока “север”, но самият той духаше от поднебесните към земните места.

А Южният вятър на дявола не идеше от земната посока “юг”, но от самите

места на ада. Всичко това ме изненада и тогава Господ ми каза:

“Аз ще ти покажа как действат тези ветрове и затова първо ще

ти посоча Северния вятър. Защото този е вятърът, който духа

против Верните Ми чеда. Затова нека сега двамата с теб да видим

отблизо атаките му…”

След думите на Исус самата Сила на Святия Дух ме приближи до

Северния вятър на дявола. Това бе внушително стълпотворение от демони,

строени в дълги километрични колони, чийто край докосваше небесните

места. И ето, че погледът ми съзря и Верните на Господ Исус човеци.

Всички те бяха облечени в светъл и чист висон и вървяха нагоре по една

светла диря, подобна на слънчев лъч, която Исус ми разкри като Неговия

Пример на земята. Само след миг започна атаката на Северния вятър.

Защото всичките тези демони започнаха да връхлитат последователите на

Исус, като искаха да ги отклонят от светлата диря. Но Верните оставаха

непоклатими. Така, докато гледах самото видение, Господ ми каза:

“Искаш ли да почувстваш атаката на Северния вятър? Искаш ли

да разбереш какво изпитват и чувстват всички Мои приятели, които

твърдо и неотклонно следват Примера Ми. Застани тогава сред тях

и тръгни по светлата диря, оставена от Примера Ми…”

След думите Си Господ ме постави сред последователите Си и така в

самото видение аз станах част от тях. Миг след това очите ми забелязаха

как Северният вятър отново започна да атакува Верните на Исус. И тогава

ме лъхна мраз и студенина. Лъхът беше толкова категоричен, щото усетих

как започвам да замръзвам. Самите ми ръце сякаш, че се вкочаниха и

болката от студа започна да пронизва като хиляди иглички сърцето ми.

Тогава извиках към Господа:

“Исусе, стана много студено! Ужасно студено! Тук не се издържа

повече. Как издържат приятелите Ти, Господи?”
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А Исус, Който стоеше само на няколко метра от мен, ми каза:

“Виж, че въпреки студа, Моите Верни нито са се уплашили,

нито са се отклонили. Виж сърцата им!”

Погледнах сърцата на Божиите хора и забелязах, че в тях пламтеше

силен Огън. Огън, който леденият вятър не бе успял да потуши. Напротив

– колкото повече се усилваха атаките на вятъра, толкова повече се

разпалваше  Огънят. И тогава разбрах, че този Огън беше Божията Любов.

Разбрах, че самата Божия Любов пазеше Верните. Защото при все, че

леденият вятър беше зареден със зли и обидни думи, с хули и омраза, с

клевети и презрение, пак всичко това не беше накарало нито един от

Божиите хора да отговори на злото със зло. Те обичаха враговете си и се

молеха за тях, но нито за миг не отстъпваха от пътя и призванието си. Така

аз в самото видение протегнах ръката си към сърцето на един от човеците.

След миг ръката ми пламна, а аз я поднесох към сърцето си. А тогава стана

чудо вътре в мен. Защото омразата вече нямаше ефект и целият ми дух бе

съживен и запален. Вкочанените ми и избледнели от студа ръце отново

възвърнаха руменината си. А Господ ми каза:

“Запиши на книга това видение и кажи на всичките Ми братя и

сестри, че само с Огъня на Божията Любов ще превъзмогнат над

Северния вятър. Защото Северният вятър е вятър на религиозната

злоба и презрение. Северният вятър е вятърът, който се зарежда с

чародействата, укорите и хулите на плътските християни, които

мразят и презират Моите свидетели и пратеници и не искат да

следват Примера Ми. Тогава всички тези милиони демони имат сила

да действат като вятър против Божиите Верни. Нерядко мнозина

падат покосени от този вятър, защото отговарят на хулата с хула,

на злобата със злоба, на клеветите с клевети и така отварят място

на дявола в сърцата си. Те никога повече не се изправят, за да

възвеличат Господното Име в сърцата си, като пострадат заради

Мене. Но ако мислиш, че само с това е силен Северният вятър, то

наистина не си виждал колко коварен и жесток е дяволът. Затова

нека ти покажа другата атака на този вятър. Защото за разлика от
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първата атака, при която Моите се утвърждават, а неверните

отпадат, то втората атака носи на сърцата нещо повече от смърт…”

След думите на Исус видението се промени и очите ми вече виждаха

огромна зала, пълна с хиляди човеци. Те викаха, скачаха и танцуваха, а на

самия подиум стояха лидерите на тези човеци. И ето, че над самото

пространство над залата се спусна Северният вятър. Този път той

наподобяваше торнадо. А както, надявам се, ти е известно, торнадото е

особена буря. Буря, при която вятърът придобива въртеливо движение и от

облаците към земята се спуска нещо, подобно на ръкав или фуния, която

засмуква всичко във себе си. Ето така фунията на Северния вятър се

спусна над самата зала и започна да всмуква в себе си всичките човеци,

като първо започна от лидерите им. Това накара хиляди да викат “Алелуя”

и да възхваляват праведността и святостта си. Миг след това очите ми вече

наблюдаваха изумителна и зрелищна картина. Всичките хиляди човеци се

въртяха във фунията на торнадото, която ги издигаше все по-нагоре и

нагоре. Колкото по-нагоре се издигаха човеците, толкова повече въздухът

закънтяваше от виковете им. Погледнати от още по-близо човеците във

фунията бяха в още по-ужасно състояние. Защото всеки от тях беше

грабнат от демон на гордост и превъзнасяне и се въртеше заедно с него в

самото торнадо на дявола. И тогава Господ ми каза:

“Ако не си виждал какво значи религиозно главозамайване, то

сега е моментът да го видиш. Защото Сатана няма да спре с торнадото

си, докато не поквари тотално всички човеци, които е накарал да се

превъзнасят и възгордяват…”

Действително, че всичко пред очите ми обясняваше думите на Исус.

Защото Северният вятър все повече се усилваше и фунията на самото

торнадо се въртеше все по-бързо и бързо. И тогава стана нещо

неочаквано. Защото в торнадото се задействаха центробежни сили, които

направиха така, че хилядите човеци бяха разхвърляни настрани от голяма

височина. И като падаха от високото, разбиваха главите и телата си в

земята. Така, за първи път в живота си, аз разбрах и проумях същината на

стиховете, записани в “Притчи Соломонови”:
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“Гордостта предшества погибелта и високоумието - падането…” 2

А Исус, гледайки мислите на сърцето ми, добави:

“Кажи на всички и нека знаят, че гордостта и превъзнасянето

са атаки на Северния вятър. И на тези атаки ще превъзмогнат само

смирените и скромните. Целта на всяка такава демонична атака е

да издигне човек измамно високо в поднебесните места на Вавилон,

като го накара да си въобрази, че е достоен и издигнат от Бога. А

тогава неизменно идва и падането. Защото именно такава е целта

на дявола - да главозамайва и издига на високо, откъдето падането

непременно е духовна смърт.

Кажи Ми тогава! Кога на теб ти се е замайвала главата? Или

кога си получавал виене на свят?”

“Господи, това ми се е случвало като малък, когато съм ходил на

лунапарк и съм се качвал на въртележките. Миг, след като сляза от тях, аз

съм чувствал именно главозамайване…”

“Сега разбра ли какво ще рече религиозното главозамайване и

превъзнасяне? Ако теб те е въртяла въртележка в лунапарк, то

какво ли друго да е въртяло Божиите отстъпници освен Северният

вятър на дявола? Какво ли друго да върти днес главите и сърцата

на онези човеци, които презират Гласа Ми и не желаят да се покаят

поради злите си дела? Не разбираш ли, че всички те отдавна са

попаднали във фунията на дяволското торнадо, което ще ги хвърли

от високото в миг и час, когато казват “Мир и безопасност”?

Да търсят ли тогава Моите последователи поводи и начини за

бързо издигане в религиозната йерархия?

Да търсят ли евтината слава и главозамайване, за които човек

заплаща с мястото си във Вечността?

Да търсят ли ръкопляскане по лъскави конференции, които са

под постоянен прицел на Северния вятър, когато могат със

смирение да устоят в колената Ми?

2 (Притчи 16:18)
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Нека всички разумни си спомнят думите на Отец Ми, свързани

със Северния вятър. Защото това са думи на Божието наказание

над отстъпилите църкви:

“От север ще избухне зло върху всичките жители на тая земя.

Защото, ето, Аз ще повикам всичките колена на северните царства

казва Господ; и те ще дойдат и ще поставят всеки престола си във

входа на ерусалимските порти, и срещу всичките стени около него,

и срещу всичките Юдови градове. И ще произнеса съдбите Си

против тях поради всичкото им нечестие, гдето Ме оставиха и

кадиха на чужди богове, и се поклониха на делата на своите

ръце…” 3

Днес е времето, когато северните царства на дявола, сиреч,

началствата и властите на нечестието в небесните места, са

поставили всеки престола си във входовете на ерусалимските

порти. И когато влезе човек през тези порти, то и сърцето на такъв

ще се насити на гордост и превъзнасяне, на северен вятър, пълен с

омраза против Верните на Бога и с гордост за поклонниците на

дявола. Затова и съдби на огромно превъзнасяне и съкрушително

падение има от Моя Бог и Отец върху всички, които се поклониха

на делата на ръцете си и отдадоха слава на собствените си

измишления. По тази причина днес Аз се обръщам към всички Мои,

като им казвам думите на пророка Си Еремия:

“Издигнете знаме към Сион; бягайте, не се спирайте; защото Аз

ще докарам зло от север, и голяма погибел…” 4

И ето, че злото вече е дошло!

Нима още ще стоите всред него?

Нима още стоите всред онези, чието благовестие е за земята, а

не за Небето?

Нима още стоите всред фунията на Вавилонското тщеславие,

която всекидневно засмуква хиляди по хиляди?

Ето, Благостта Ми е простряна към вас!

3 (Еремия 1:14-16)
4 (Еремия 4:6)
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Хванете ръката Ми и тръгнете по Пътя, на който ще усетите

всичката омраза и презрение от човеците. Защото само така ще сте

сигурни, че вървите към Сион. Само така ще сте сигурни, че

Северният вятър духа против вас, а не вътре във вас…”

След последните думи на Исус видението със Северния вятър се

прекрати и Господ ми даде ново видение. Видението с Южния вятър, наречен

още и Изсушителен вятър.
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2. ВИДЕНИЕТО С ИЗСУШИТЕЛНИЯ ВЯТЪР НА ДЯВОЛА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Няма защо да крия от теб, че пътят към Спасението наистина е най-

трудното и отговорно призвание в живота на човека. Години наред аз съм

оставал в неведение относно духовния свят и властта на нечестието, която

е скрита в него. Години наред съм си мислил, че вярата в Исус е най-

лесното нещо. Просто - изповядаш Името Му, приемаш Го за Господ и…

това е. Вече си спасен!

Да, ама не! Защото Словото Божие ти говори, че трябва да пораснеш

към Спасение, а не да си мислиш, че си спасен. Защото Исус ти говори, че

трябва да придобиеш душата си, като казва за това:

“И ще бъдете мразени от всички, поради Моето име. Но и косъм

от главата ви няма да загине. Чрез твърдостта си ще придобиете

душите си…” 5

Можеш ли да видиш, братко мой, скритото в тези Христови думи?

Можеш ли да видиш колко здрава духовна връзка има между тези думи на

Исус и другите, с които започнах тази книга?

Защото, ако с твърдост придобиваш душата си, то непременно

твърдостта е онази Канара, на която разумният построи къщата си. И

когато заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, тя не

падна, понеже Христос беше цялата й основа. Ето така аз искам Христос да

бъде и твоята основа. Защото ветровете на дявола, които Той ми разкрива

в тази книга, не действат от вчера. Те действаха по времето, когато Той

изговори думите Си, а днес е тяхната кулминация. И ако за естественото

време и климат човеците разчитат на синоптичната прогноза, то какво би

се случило с онези християни, които не познават духовната прогноза на

времето?

Нима биха разпознали ветровете на лукавия? Нима биха имали сила

да превъзмогнат над дяволските стихии, ако Господ не е единствената

Сила на сърцата им? Не разбираш ли, че ако Небесният Отец е допуснал

дяволът да има такава власт и сила, то е, понеже именно Луцифер е

5 (Лука 21:17-19)



14

чистачът на Небесното Царство. Неговата активност е пълната гаранция, че

в Дома на Отца няма да се качи нищо нечисто и осквернено. Защото където

има боклук, там трябва да има и някой, който да го прибира. Именно

ветровете на дявола са метлата, чрез която Небесният Отец ще отвее всичко

нечисто и скверно, за да го приготви за огъня и жупела на Своя Гняв.

Причината да започвам така тази тема, свързана с второто видение, е

в това, че Южният вятър на дявола, наречен още и Изсушителен, е още по-

жесток и коварен от Северния. Защото ако Северният иде отгоре, Южният

иде отдолу. Ако Северният е студен, Южният е горещ. Ако от студеното

човеците бягат, то към горещото най-често се стремят. Затова нека преди

самото видение да ти напомня стиховете на псалома, които Сам Господ

даде на мен:

“Господ изпитва праведния; а душата Му мрази нечестивия и

онзи, който обича насилие. Над нечестивите ще навали примки;

огън, сяра и горещ вятър ще бъдат съдържанието на чашата им…” 6

Виж отново съдържанието на чашата на нечестивите. Защото колкото

“чашата” в тези стихове е чаша, толкова и “огънят”, “сярата” и

“горещия вятър” са огън, сяра и горещ вятър. Истината е, че чашата тук

олицетворява сърцето на нечестивия, а огънят, сярата и горещият вятър са

самият дъх на ада, самото дихание на адовите сили, самия Южен вятър на

Сатана. За този Южен вятър може да се каже много, но нека сега ти

разкрия разговора, който имах с моя Господ преди самото видение. Понеже

именно в този разговор Той ми разкри Южния вятър на дявола и като

Изсушителен. Ето думите, с които Господ започна да ми говори. Той ми

каза:

“Запомни и предай на всичките Ми братя и сестри онова, което

ще видиш във видението с Южния вятър. Защото най-голямата

сила на този вятър е в способността му да изсушава човешките

сърца и да прегаря съвестта. Чрез този вятър Сатана всякога е

искал сърцата на живите човеци да приличат по всичко на сърцата

на онези, чийто дял се е паднал в ада. Защото адът е мястото,

6 (Псалом 11:5-6)
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където обитават всички, които са лишени от Божия Образ и

Подобие. Понеже някога Отец Ми каза:

“Да създадем човека по Наш Образ и по Наше Подобие!”

И Ние, освен че създадохме човека от пръст из земята,

вдъхнахме в ноздрите му жизнено дихание, което беше диханието

на Живота. А диханието на Живота е Дихание на Светлината. И

Диханието на Светлината в човешкия дух е именно съвестта, сиреч,

положените от Отец Ми закони, написани на сърцето.

Сега разбираш ли, че адът е именно за сърца, които са били

лишени от божествения печат на Светлината, понеже на такива

съвестта е прегоряла и те са неизлечимо покварени и разрушени в

самия си дух. Затова ти внимателно наблюдавай видението, което

ще ти дам, за да разбереш защо Южният вятър е наречен и

Изсушителен…”

След последните Си думи Господ ми даде видение. Видението беше

миг преди изгрева на Слънцето, в ранното утро. Аз виждах долина, в която

бяха събрани множества от човеци. И ето, че Слънцето вече се показваше

на хоризонта, а човеците, като видяха изгрева Му, обърнаха лицата си на

другата страна, тъй щото да не Го гледат. Стана така, че на всички тези

погледите им се обърнаха към земята. Те простряха ръцете си към пръстта,

а пръстите им се отвориха така, сякаш, че всеки момент щяха да заграбят

нещо. Така повечето коленичиха и започнаха да ровят с ръцете си в

земята, тъй щото отстрани се създаваше впечатлението, че копаят с ръцете

си в самата пръст. А те все по-усърдно и усърдно копаеха, докато пред

очите им блеснаха златни и сребърни монети, които бяха открили в самата

земя. Тогава човеците с диви викове на радост събраха монетите в пазвите

си и продължиха да копаят още по-надолу. В този момент Спасителят се

приближи до мен, като ми каза:

“Гледай внимателно как ще продължат нещата при тези човеци.

Понеже те се отказаха да гледат изгрева на Слънцето и простряха

ръцете си към земното, тъй че земята ги възнагради за усърдието

им…”
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Така, след думите на Исус, аз забелязах как от самата земя, подобно

на бликнал гейзер, изскочи Южният вятър. Това бяха хиляди демони,

събрани накуп. И те, като се прицелиха в човеците, вкупом се стрелнаха

към тях и ги обладаха. Миг след това сърцата на хората буквално се

сбръчкаха от горещината на вятъра, а лицата им започнаха да изсъхват,

тъй че приличаха като лица на мъртъвци. Колкото повече Южният вятър

действаше в сърцата на хората, толкова повече те изсъхваха и изсъхваха,

докато накрая целите им същества придобиха ужасяващ вид. Защото това

вече не бяха човеци, но изроди с изсъхнала и набръчкана кожа и

почернели от жегата сърца. Самото видение ме ужасяваше и тогава

буквално изплаках пред Господ, като Го запитах:

“Исусе, какво ми показваш? Та тези хора изгубиха всичко човешко в

себе си. Те заприличаха на изроди, като от филми на ужасите…”

А Исус каза:

“Филмите са човешка измислица. Но това тук не е измислица, а

самата реалност. Защото Южният вятър е изпращан от Сатана, за да

прегори съвестта на човеците. И те така пресъхват от жегата му, че

той става за тях Изсушителен вятър, идещ да изпълни проклятията

от Отец Ми за всички, които Го мразят и презират. Понеже, кажи

Ми, имаше ли в Словото на Отца Ми думи за този вятър?”

Не беше нужно да мисля върху думите на Господ, понеже помазанието

от Духа върху сърцето ми беше повече от силно. И затова Му казах:

“Да, Господи. Защото във “Второзаконие” слугата Му Моисей напомни

на всички израилтяни какви са Господните проклятия, като заяви:

“Господ ще те поразява с охтика, с треска, с огница, с

възпаление, със суша, с изсушителен вятър и с маня; и те ще те

гонят догде погинеш…” 7

“Виж тогава какво говори Новият Ми Завет. Виж какво говори

един от Моите слуги за същият този вятър. Защото мнозина не искат

да четат Стария Завет, като измамно цитират думите, че той е бил

близо до изчезване, когато не Словото на Отца Ми, но именно те са

близо до изчезване.

7 (Второзаконие 28:22)
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Не говори ли Апостолът Ми Яков за Южния вятър на дявола,

като разкрива именно неговата смъртоносна сила?”

Докато Господ изричаше думите Си, пред очите ми се явиха стихове от

посланието на Яков, които гласяха:

“Братът, който е в по-долно състояние, нека се хвали, когато се

въздига, а богатият - когато се смирява, понеже ще прецъфти като

цвета на тревата. Защото слънцето изгрява с изсушителния вятър,

тревата изсъхва, цветът й окапва, и красотата на изгледа й изчезва:

така и богатият ще повехне в пътищата си…” 8

А тогава Исус отново продължи да говори, като ми казваше:

“Забеляза ли във видението, че човеците започнаха да ровят в

земята миг, след като изгря Слънцето? Забеляза ли как всички те

обърнаха гръб на Слънцето и простряха ръце към земята? Чудно ли

ти е тогава, че докато изгряваше Слънцето се яви и Изсушителният

вятър? Не се ли изпълнява така именно писаното от Яков, че

“слънцето изгрява с изсушителния вятър”? Как ти разбираш самото

знамение, за което Яков говори в посланието си и Аз ти показах в

самото видение?”

“Господи, разбирам го така, че именно Ти Си Слънцето на Правдата.

Когато Ти изгряваш, то го правиш, за да тръгнем към Тебе и след Тебе. Но

едновременно с Теб от недрата на ада излиза и Изсушителният вятър, за

да погуби с дъха си онези, които Те презрат и се поругаят с чистотата на

благовестието. Така разбирам защо след като изгря Слънцето човеците му

обърнаха гръб и простряха ръцете си към земята…”

“Точно така е! Ето такава е измамата на Южния вятър!

Това е измама, която кара мнозина да отвърнат очите си от

Мене и да търсят реализацията си в земната пръст. Такива искат да

са богати в земното, а не в Небесното. Такива са забравили

предупреждението на Яков и никога не са го разбирали. И точно

затова са станали проповедници на финансовия просперитет, за да

бъдат обладани от демоните на ада и Изсушителният вятър да

8 (Яков 1:9-11)
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прегори съвестите им. Така се сбъдва не нещо друго, но именно

писаното:

“Защото нечестивият се хвали с пожеланията на душата си; и

сребролюбецът се отрича от Господа, даже Го презира…” 9

Не можеш да се отричаш от Господ и Сатана да не забележи

това! Не можеш да простираш ръце към земята и земното и

демоните на ада да не потреперят от възторг, че ставаш прицел на

Изсушителния им вятър! Защото Слънцето Христос непременно

изгрява заедно с Изсушителния вятър, тъй щото ако някой отвърне

лицето си от Мене и Ми обърне гръб, непременно да се срещне с

горещия вятър на дявола. Защото финансовият просперитет е

учението на Вавилон. Той е този, чрез който нечестието на дявола

се закрепява в църквите! И защо няма един разумен, който да

прозре или един зрящ, който да види, че именно така се явяват

съдбите на Отец Ми против нечестивите?

Понеже именно за тези, върху които духа Южният Изсушителен

вятър, Той каза чрез пророка Си:

“Ето, Аз ще се застъпя за делото ти, и ще извърша въздаяние за

тебе; ще обърна реката на Вавилон в суша, и ще пресуша извора

му. Вавилон ще стане грамади, жилище на чакали, за учудване и

подсвиркване, необитаем. Ще рикаят заедно като лъвчета, ще

реват като малки лъвчета. Когато се разгорещят, Аз ще им направя

пиршество, и ще ги опия, за да се развеселят, и да заспят вечен

сън, от който да се не събудят, казва Господ. Ще ги сваля като

агнета за клане, като овни с козли…” 10

И нека утре никоя от козите не Ме пита защо е отишла при рода

на нечестивите! Нека никой от сребролюбците не Ме пита защо е

бил свален в ада, когато се е надявал, че ще бъде в Рая! Защото

днес е времето, когато мнозина се разгорещяват в нечестието си,

като простират ръцете си към земята. Такива знаят, че Слънцето е

изгряло, но не се смиряват, за да Го придобият, а обръщат лицата

си от Небесното благовестие към мерзостите на земята.
9 (Псалом 10:3)
10 (Еремия 51:36-40)
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Затова заявявам на всички сребролюбци и поклонници на

финансовия просперитет:

Огън, сяра и горещ вятър ще бъде съдържанието на чашата ви!

Вечна пустота и пясък ще бъде в сърцата ви! Защото презряхте

Слънцето на Правдата и Извора на Вечното Спасение! Защото не

издигнахте като Авраам ръцете си към Небето, но ги простряхте

като Юда към земята…”

След последните думи на Исус видението с Южния вятър се прекрати и

Господ ми даде следващото Си видение. Видението с вятъра, духащ от

Изток. Вятърът на суетата.
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3. ВИДЕНИЕТО С ВЯТЪРА НА СУЕТАТА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Не е възможно думите на Господ да не са разтърсили сърцето ти. Не е

възможно да четеш тези пророчески редове с апатия и безразличие. Не е

възможно осветляването на дяволските ветрове да не донесе промяна в

сърцето ти. Именно за тази промяна аз съм готов да претърпя всичката

злоба и ярост на дявола. Само и само да имам великата привилегия да дам

на Божиите чеда от Хляба на Сион. Защото в това объркано и ветровито

време мнозина трябва да си спомнят как Христовият Апостол настояваше в

посланието си:

“…да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър

на учение, чрез човешките заблуди, в лукавство, по измамителни

хитрости; но, действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в

Него, Който е главата, Христос, от Когото цялото тяло, сглобявано и

свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното

действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за

своето назидание в любовта. Прочее, това казвам и заявявам в

Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците,

по своя суетен ум, помрачени в разума, и странни на живота от

Бога поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването

на сърцето им; които, изгубили чувство, са се предали на

сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота…” 11

Виждаш ли, братко, как Павел ни назидава и насърчава, за да стоим

далеч от ветровете на лукавия? Виждаш ли как той ни казва, че мнозина

са деца, “блъскани и завличани от всеки вятър на учение”?

Когато Словото Божие ти говори, че има вятър, то нека думите на

Святия да бъдат счетени за истински, а човешките мнения за лъжливи.

Защото мнозина християни предпочитат широкия път на света, вместо

тесния път на Исус. Те с удоволствие искат да се намерят досущ като

езичниците - в суетен ум, помрачени в разума и странни на Живота на

Бога. А който търси - непременно намира. Който иска - получава. И който

11 (Ефесяни 4:14-19)
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хлопа - му се отваря. И понеже водещото в тази глава ще бъде духовният

поглед върху вятъра на суетата, то отново погледни писаното от Апостола.

Защото Павел ни казва, че за езичниците е съвсем нормално да бъдат в

онази обхода, която им диктува суетният ум.

И ако има суетен ум, то колко повече ще има вятър на суетата?

Още повече - когато в Стария Завет има цяла книга, посветена на този

вятър. И тази е книгата “Еклесиаст”. В нея Соломон отбеляза, като каза:

“Видях всичките дела, що се вършат под слънцето; и, ето,

всичко е суета и гонене на вятър...” 12

Искам да разсъждаваш над това, братко мой! Защото е едно вятърът

да гони теб, а съвсем друго - ти да гониш вятъра. Когато вятърът гони теб -

тогава си под гонението му. Но когато ти гониш вятъра - то тогава си в

самоубийствено помрачение. Именно по тази причина Господ не беше

никак безучастен в моите размисли над вятъра на суетата. И ето думите,

които Той ми каза:

“Моите непременно трябва да разпознаят вятъра на суетата.

Защото той е Източният вятър. И ако Слънцето непременно изгрява

от изток, то и от изток идва атака от дявола, която да държи

човеците под Слънцето, а не в самото Слънце. Именно така този

вятър държи под властта си целия свят. И колкото по-безобидна е

за човеците суетата, толкова по-смъртоносен е зад нея дяволът.

Затова нека те попитам - какво е за теб суетата?”

“Господи, това е упованието в нещата без вечна стойност. В минали

години Ти просвети сърцето ми и аз разбрах от Теб, че суетата е именно

пясъкът, върху който неразумният построи къщата си, тъй щото отпосле тя

падна…”

“Точно така е, момчето Ми. И ето тук наистина ще са ти нужни

знанията, които вече съм ти давал. Но Аз ще прибавя към тези

знания нещо ново. Нещо, което не си виждал, а трябва да видиш,

за да го запишеш и предадеш на Моите братя и сестри. Затова нека

сега да те поставя във видението с Моите ученици...”

12 (Еклесиаст 1:14)
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След последните Си думи Господ докосна с ръката Си главата ми и аз

се намерих сред Неговите ученици. Всички те, заедно с Господ, бяха

събрани в ладия, която се готвеше да отплава. И ето, че наистина

навлязохме в открито море. Тогава Исус ми каза:

“Наблюдавай внимателно какво ще се случи. Защото именно

затова съм те довел тука…”

След думите Си Господ се отдалечи от мене и легна под една от

мачтите, като затвори очите Си. А учениците Му, като се смееха и си

подвикваха, започнаха да бъркат в торбите си и да вадят от тях пясък в

шепите си. Така, докато единият изваждаше пясъка, другият подлагаше

шепите си под неговите, а първият пускаше струйката от пясък и така

хилядите зрънца се стичаха в шепите на втория. Миг след това вторият

правеше същото като първия, а първият подлагаше шепа под неговата.

Всичко това ме раздразни. Защото аз виждах човеци, които като малки

деца си играеха с пясък. Те си предаваха пясък един на друг и това им

доставяше удоволствие. Тогава погледнах към моя Господ и забелязах, че

Той спеше...

Никой не Го търсеше за нищо. Никой не желаеше общението с Него.

Човеците се бяха отдали на общение помежду си и именно разговорите

помежду им бяха този ситен пясък. Те бяха готови с часове да разискват за

дребничкия си бизнес с риба или да си разказват истории от собственото

си битие. Така, след известно време, небосводът над самата ладия се

промени. Понеже притъмня и облаците сякаш, че се спуснаха над самата

ладия. И тогава задуха вятър. В началото той не беше толкова силен. Но

колкото повече учениците на Исус си подхвърляха пясъка в ръцете,

толкова повече се усилваха вълните край ладията. В един миг нещата

придобиха вид на ужасна буря. Понеже вятърът наистина стана ужасен и

вълните започнаха да заливат палубата на ладията. Това накара учениците

да захвърлят пясъка и да се огледат, като търсеха с очите си Господ. И

накрая Го зърнаха, заспал под една от мачтите. А един от учениците, като

Го задърпа за мантията Му, извика с твърде уплашен глас:

“Господи, спаси! Загиваме!” 13

13 (Матея 8:25)
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А тогава Исус, като отвори очите Си, погледна на учениците Си и с

висок Глас каза на всичките:

“Защо сте страхливи, маловерци?” 14

След това простря ръката Си против бурята, тъй че вятърът и вълните

мигом утихнаха. Видели знамението, човеците все така си подхвърляха

пясък в ръцете, като казваха:

“Какъв е Тоя, че и ветровете и вълните Му се покоряват?” 15

А Господ, като се обърна към мен, ме попита:

“Какъв съм Аз, че и ветровете и вълните Ми се покоряват?”

Слушайки Исус, аз Му отговорих:

“Исусе, Ти Си Господ и Бог!”

“А не знаеха ли всички тези, събрани в ладията, че Аз съм

Господ и Бог?”

“Не, Исусе! Те бяха твърде заети със земните си разговори, за да

проумеят, че сред тях е Царят на Небето...”

“Чудно ли ти е тогава защо Аз заспах? Чудно ли ти е защо

Човешкият Син, Който нямаше где глава да подслони, Си намери

едно място под мачтите и заспа? И от умора ли заспа твоят Господ?”

“Господи, Ти имаш Вечната Сила на Твоя Отец, Който не се уморява.

Нещо повече - в сърцето ми идват думите Ти:

“Отец Ми работи до сега, и Аз работя…” 16

“А защо въпреки това, че Отец Ми работи и досега, Аз легнах и

заспах под мачтата?”

“Господи, явно е, че това се дължи на пясъка. Понеже всичките Ти

ученици в онзи миг преди бурята, предпочитаха да си прехвърлят пясък,

вместо да общуват с Тебе. Те бяха неразумни, понеже не искаха да градят

духовния си дом в общение с Теб, Канарата, а предпочетоха земните си

помисли и измишления. Именно затова Ти ги остави да ходят след страстите

на сърцата си…”

Исус ме погледна твърде внимателно. А после каза:

14 (Матея 8:26)
15 (Матея 8:27)
16 (Йоан 5:17)
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“И ето този пясък доведе бурята и вълните. Защото всичките Ми

ученици пожелаха вятъра на суетата. За тях беше по-желателно да

се отдадат на земни приказки и суета, вместо да ценят всяка

секунда, когато сред тях е Човешкият Син. И ето такъв вятър днес

обръща хиляди ладии и служения. Защото, вместо да проповядват

Христос, мнозина изпадат в празнодумство и земни свидетелства,

лишени от Божията Сила и Помазание.

Чудно ли ти е тогава, че твоят Господ непременно ще заспи под

някоя от мачтите? А когато Христос е приспан, то тогава е приспана

и вярата ви. Именно тогава вие преставате да бдите, а вълните на

света заливат църквата, в която се намирате.

Затова казвам и който е буден, нека Ме послуша:

Отхвърлете суетата помежду си! Отхвърлете пясъка от сърцата

си! Събудете Човешкия Син и не Му давайте почивка, докато не

извърши Съвършеното Си Дело в Храма Си! Защото когато Аз се

намирам между вас, то тогава Милост и Благост от Отца са дошли

към сърцата ви! Да гоните ли тогава вятъра на суетата? Да говорите

ли земните си приказки? Да чешете ли сърбежите на човешкото си

величаене?”

“Не, Исусе! Да не бъде! Понеже тогава вълните ще се надигнат и ще

обърнат ладията. Ние трябва да Ти се поклоним, Господи! Ние трябва да Те

изявим между нас! Ние трябва да утвърдим Канарата и да изхвърлим

пясъка…”

“Изпълнете тогава писаното. Защото Апостолът Ми изрично

каза на всички ви:

“Прочее, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате

вече, както се обхождат и езичниците, по своя суетен ум, помрачени

в разума, и странни на живота от Бога поради невежеството, което

е в тях, и поради закоравяването на сърцето им; които, изгубили

чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно

всякаква нечистота. Но вие не сте така познали Христа; понеже сте

чули, и сте научили от Него, (както е истината в Исуса), да

съблечете, според предишното си поведение, стария човек, който
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тлее по измамителните страсти, да се обновите в духа на своя ум, и

да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда

и святост на истината. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете

всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг…” 17

Само така ще бъдете опазени от вълните на света! Само така

Христос ще бъде кормчия на ладиите ви и ще простре ръка, за да

усмири всички бури и вълни в живота ви! Защото именно лъжата е

пясъкът, който трябва да отхвърлите! Защото никой друг, освен

Мен, не може да управлява Ладията на Вечното Спасение…”

След последните думи на Исус видението с ладията и бурята се

прекрати. И тогава разбрах в сърцето си, че суетата наистина повдига най-

страшният вятър против християнските служения - вятърът на светския дух

и човешкото първенствуване! Вятърът, които приспива вярата, за да ни

върне в света, от който Господ ни е отнел. Вятърът, който ни кара да

търсим нещата под Слънцето, а не в Името и Светлината Му. Затова нека

стиховете, с които ще завърша, послужат за събуждането на Христос в

живота ти:

“И ако призовавате като Отец Този, Който без лицеприятие

съди, според делото на всекиго, то прекарайте със страх (а не в

суета) времето на вашето престояване, като знаете, че не с тленни

неща – сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден

вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като агнец

без недостатък и пречист…” 18

Амин и Амин!

17 (Ефесяни 4:17-25)
18 (1 Петрово 1:17-19)
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4. ВИДЕНИЕТО С ВЯТЪРА НА СЪМНЕНИЕТО

Ето, че пристъпвам към разглеждането на последния от ветровете на

дявола. Западният вятър, наречен още Вятър на съмнението. Като начало

искам да ти припомня думите на Апостол Яков, който в посланието си каза:

“Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога,

Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде. Но да

проси с вяра без да се съмнява ни най-малко; защото, който се

съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от

ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа,

понеже е колеблив и непостоянен във всичките си пътища…” 19

Виждаш ли как Апостолът ти говори, че човекът със съмнение в сърцето

си прилича на морските вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете.

Това иде да ти покаже, че наистина съществува Вятър на съмнението.

Колкото до това, че този вятър е западен, то нека сега ти предам думите, с

които Господ говори на сърцето ми. Ето какво ми каза Той:

“Досега ти разбра какво са Северният, Южният и Източният

вятър. Сега ти предстои да видиш и Западния вятър, който е вятър

на съмнението. Кажи Ми тогава - какво те свързва с Мен? Какво ти

дава силата да Ме следваш и да Ми се покоряваш?”

“Господи Исусе! Аз вярвам в Теб! Аз вярвам, че Ти Си Мощен и Силен

да опазиш всичките Си чеда от лукавия! Аз вярвам, че Ти Си Верен да

изпълниш всичките Си думи в живота ми, стига да Те следвам с неразделено

сърце…”

“Виждаш ли как сам го каза? Да Ме следваш с неразделено

сърце. Ето това е вярата. Да предадеш сърцето си в Моята ръка и Аз

да направлявам всичките ти мисли, думи и дела.

Как мислиш тогава? Ще гледа ли дяволът как отнемам от

властта му сърцата и ги правя да наследят Спасение без да

реагира? Няма ли той да стори всичко, според силата си, тъй щото

да се опита да върне сърцата под своята си власт? Няма ли да

употреби максимума на лукавството си, за да попречи на вярата в

19 (Яков 1:5-8)
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Мен? И когато успее с някого, то не залязвам ли Аз от живота на

такъв човек?”

“Да, Господи! Тогава Ти залязваш…”

“Знай тогава, че винаги и навсякъде, където Слънцето Христос

е залязло от живота на човеците, то непременно върху тях е духал

Западният вятър. Понеже Слънцето залязва именно на Запад. И

именно от там дяволът докарва вятъра, който съкрушава и убива

вярата в Мене. Вие трябва да познавате силата на Западния вятър.

Защото това е силата на съмнението. И ето затова Апостолът Ми

предупреди всички ви да не се съмнявате. Но ти помисли още

върху съмнението. Кои са нещата, в които човек се съмнява?”

“Господи, когато нещо е вън от нашите възможности, ние трябва да

уповаваме на Теб. И чрез силата на вярата да получим онова, което не

можем да сторим по човешки. Аз помня онова място в Евангелието, където

Ти направи смоковницата да изсъхне от корен. Аз помня и думите Ти след

това, в които Ти се обеща на учениците Си, като им каза:

“Истина ви казвам: Ако имате вяра, и не се усъмните, не само

ще извършите стореното на смоковницата, но даже, ако речете на

тоя хълм: Дигни се и хвърли се в морето, ще стане…” 20

“Помисли тогава, че както ти би заповядал на хълма да се

хвърли в морето, така и хълмът би заповядал на теб същото.

Кой на кого ще се подчини? И кой кого ще послуша?

Понеже в живота на всеки човек има по един хълм, по една

планина от невъзможност, която застава на пътя на вярата. И

тогава мнозина отпадат, понеже не те хвърлят хълма в морето, но

хълмът хвърля тях в морето. Затова отново се замисли над думите

Ми. Какво ще рече да хвърлиш хълма в морето? За земни хълмове

и земни морета ли говореше Господ на учениците Си?”

“Не, Господи! Защото думите Ти са Дух и Живот. Ако хълмът е

съпротивата на дявола против нашата вяра, а морето е светът, то тогава

думите Ти биха изглеждали именно така, че:

20 (Матея 21:21)
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Ние трябва да оставим света и всичко що е в света! Защото светът е

море и хълмовете на дявола са обречени да се хвърлят в морето и да си

останат там!

“Точно така е, момчето Ми. Защото дяволът е силен в света и

само в света. И да хвърлиш хълма в морето ще рече да оставиш

света и всички светски начини за постигане на невъзможното.

Защото както има закони на света, така има и закони на Духа. И ако

някой се движи по законите на Духа, то такъв ще превъзмогне над

законите на света. И ето това е вярата! Защото светът ще ти каже,

че това или онова е невъзможно, но вярата ще ти покаже, че в

Моето Име всичко е възможно. Виж тогава един от Моите Апостоли.

Защото и той се опита да хвърли хълма в морето, но все още не

беше оставил света и всичко, що е в света…”

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

Господ, Който ходеше по брега на Галилейското езеро. Беше нощно време

и езерото беше твърде много развълнувано, понеже ветровете на дявола

блъскаха ладията на Христовите Апостоли, а Исус не беше сред тях. И ето,

че моят Господ тръгна по водите на езерото, като никак не потъваше, но

цялото Му тяло се задържаше над повърхността на водата. И в един миг,

докато Той вървеше, учениците Му забелязаха ходенето Му, макар че не Го

познаха и си мислеха, че е призрак. Но Господ вдигна ръката Си към тях и

извика:

“Дерзайте! Аз съм; не бойте се…” 21

А Петър, като чу Господния Глас и Го позна, извика:

“Господи, ако Си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата…” 22

А Исус, като гледаше на Петър и на силния вятър, който връхлиташе

ладията, му каза:

“Дойди…” 23

Тогава Петър дръзна да отиде при Господ. И като излезе от ладията,

тръгна да стъпва по водата. И ето, че сякаш нозете му имаха твърда почва

под себе си, защото Апостолът на Исус вече вървеше по водата. Но тогава

21 (Матея 14:27)
22 (Матея 14:28)
23 (Матея 14:29)
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вятърът в езерото стана още по-противен. И като вдигна вълните си,

насочи ги срещу Петър, който вървеше към Исус. Това накара Петър да

вдигне ръцете си и да ги постави пред лицето си, понеже се уплаши от

вятъра и вълните. Тогава тялото му изгуби Небесната Сила и започна да

потъва.  А Петър с ужас извика:

“Господи, избави ме!” 24

Виждащ всичко това, Исус моментално простря ръка и Петър спря да

потъва. А след това се приближи до него и му каза:

“Маловерецо, защо се усъмни?” 25

Петър обаче не можеше да каже нищо, а само мълчеше. Така той и

Господ влязоха в ладията, а Западният вятър утихна. Тогава Исус направи

видението да се прекрати и отново беше до мен, като ме попита:

“Кажи Ми, Стефане! Защо Петър потъна, при все, че Аз го

извиках да дойде при Мен?”

“Господи, той се уплаши от силния вятър и се усъмни, че може да ходи

над водата…”

“А това ли беше съмнението му? Това ли беше пълната причина,

за да започне Петър да потъва?”

“Да, Исусе!”

Господ не хареса отговора ми и каза:

“Аз ти дадох видението, за да видиш онова, което земните

човеци не виждат. А ти видя точно толкова, колкото и всеки, който

би прочел стиховете на Евангелието. Но ти отново виж писаното.

Защото Словото Ми ти казва, че Аз тръгнах по водата в момент,

когато ладията вече беше блъскана от вятъра и вълните. Това иде

да ти покаже, че вятърът на съмнението вече беше започнал да

действа върху учениците Ми. Как тогава те реагираха на Моето

ходене над водата? За какъв Ме сметнаха първоначално?”

“Господи, те помислиха, че Си призрак…”

“Сега забелязваш ли, че именно това беше първата атака на

съмнението? Понеже учениците Ми се усъмниха, че това съм Аз и

решиха, че съм призрак. Виж тогава и духовното в това видение.
24 (Матея 14:30)
25 (Матея 14:31)
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Защото ако Господ твоят Бог ходи над вълните на този свят, то за

мнозина Неговото ходене е неприемливо. И тогава те решават, че

това не е ходене за човеци, а ходене за призраци.

Ще могат ли тогава такива да изпълнят призива Ми и да стоят

над вълните на света? Не става ли именно това, че вместо те да

хвърлят хълма в морето, то хълмът е хвърлил тях?

Виж и другото във видението. Защото Петър беше рибар. И

един рибар не би могъл да загине във водата, понеже би доплувал

до брега или до ладията. Но Петър извика да го спася, понеже

знаеше, че загива. И затова извика:

“Господи, избави ме!”

А какво би станало, ако Аз не бях прострял ръка, за да избавя

Петър?”

Думите на Исус бяха като толкова ярка Светлина от устните Му, щото

без всякакво колебание казах:

“Исусе, ако Ти не беше прострял ръка, за да избавиш Петър, то тогава

в лодката би се качил Симон. Понеже Петър ще рече “канара”. И ако е

вярно, че къщата, построена на Канара, устоя на вятъра, то ще стане ясно

защо Ти простря ръката Си към Петър. Понеже Апостолът Ти се молеше да

избавиш вярата му, а не толкова него самия. Той можеше да плува, но

вярата му не можеше да се задържи над света. И именно затова Ти му

каза:

“Маловерецо, защо се усъмни!”

Исус се усмихна и очите Му заблестяха радостно. И тогава ми каза:

“Сега разбираш ли, че Волята на Отец Ми за всеки от вас е да

стоите над вълните на света и да не се плашите от ветровете на

дявола? Сега разбираш ли, че ако Христос стана Човешкият Син, то

го направи за да остави на земята Делото и Примера Си за човеци,

а не за призраци?

И когато поискате да живеете и ходите с вяра над вълните на

света, то да не мислите, че това е възможно за призраци, но със

съвършеното упование в Силата на Святия Дух да знаете, че е и във

вашите възможности. Дяволът винаги ще изпраща вятъра на
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съмнението, за да събори онези, които не искат да живеят над

водите на този свят. Тогава такива, като се усъмнят, че е възможно

да ходят като Христос, ще кажат на ума си:

“Хайде, хайде! Не сме ангели! Все още сме на земята…”

Колкото до Моите, които искат да вярват на онова, което говори

Словото Ми, а не вятърът на съмнението, то всички до един ще се

намерят призвани да изпълнят думите от посланието на Апостола

Ми Йоан. Защото той записа за всички ви:

“Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както

е ходил Христос…” 26

И ако Аз ходих над вълните на езерото, то и вие сте длъжни да

ходите над вълните на света. Затова нека всеки от вас падне пред

Лицето на Отца Ми и моли за онази Христова Вяра, с която ще

хвърлите хълмовете и планините на съмнението в морето. Защото

ако вие не хвърлите в морето тях, то те ще хвърлят в морето вас.

Нека всеки запомни тези Мои думи и с тях да изпита дали стои във

Вярата на Човешкия Син…”

Господ млъкна. И миг след това, когато вникнах в съвършената

Светлина на думите Му, аз разбрах, че във всеки от нас живее по един

Симон, който трябва да отстъпи мястото си на Петър. Защото не Симон, но

Петър извика към Исус и Той простря ръка, за да го спаси. Защото Симон

беше ловец на риба, а Петър - ловец на човеци! Искрено вярвам, че

думите на моя Господ ще те издигнат над вълните на света и ти никога

повече няма да се уплашиш от вятъра на съмнението! Амин и Амин!

26 (1 Йоаново 2:6)
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5. ГОСПОДНИЯТ ВЯТЪР НА БЛАГОДАТТА

Братко мой!

Аз съм убеден, че Господ ще извърши Делото Си в сърцето ти чрез

тази книга. Защото всички ние трябва да бъдем поколение на победа и

тържество над дявола. И ако и ветровете на дявола да са жестоки и

смъртоносни за сърцето на човека, пак над тези ветрове има Един, Който

се е обещал със Словото Си. А в Словото Му има прекрасни стихове.

Стихове на надежда и вяра. Стихове на победа и триумф. Стихове, които

говорят за Неговата безгранична Вярност и Любов към нас. Виж сега колко

са чудесни думите на Спасителя.

“Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и

тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия Син

идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. Ще изпрати

Своите ангели със силен тръбен Глас; и те ще съберат избраните Му

от четирите ветрища, от единия край на небето до другия…” 27

Както сам се убеждаваш, Исус ще събере Избраните Си от четирите

ветрища. Това непременно ще бъдат човеците, които са превъзмогнали над

тези четири вятъра, разкрити в тази книга.

Тук Господ иска да ти даде нещо повече от увереност, че можеш да

превъзмогваш над ветровете на дявола. Защото Спасителят ми разкри един

превъзходен вятър. Вятърът на Благодатта. Вятърът от Сион. Вятърът,

който за дявола е буря, а за Верните на Бога - нежен полъх от Святия Дух.

Затова нека сега ти разкрия последното видение на тази книга. Видението

с Вятъра на Благодатта. Исус отново беше до мен, като ми казваше:

“Накрая искам да ти дам видението с Вятъра на Благодатта.

Защото без Божия Благодат не би имало Спасение. И ако ветровете

на дявола отвяват нечестивите, като плява, то за праведните има

един прекрасен и светъл Вятър, изпратен от Небето. Затова виж

какво е Делото на Този Вятър на земята...”

След думите на Господа пред очите на сърцето ми се разкри видение.

Аз виждах Господния Вятър на Благодатта. Той слизаше от Сион, като

27 (Матея 24:30-31)
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искряща Светлина и се спускаше над земята. Миг след това в него се

намериха човеци с бели дрехи. А самият Вятър, като изду с въздух дрехите

им, вдигна ги нагоре, тъй щото отстрани праведните приличаха на бели

птици, разперили крилата си към Небето. Самият Вятър и човеците в него

летяха далече по-горе от земята. И тогава Исус ми каза:

“Виж този вятър и знай, че именно Той е Божият Дъх на земята.

А онези, които са се намерили в него, са изкупените и спасените. Аз

говорих в Евангелието за Този Вятър, макар, че не всички разбраха

думите Ми. Затова нека отново ти припомня разговора Ми с

Никодим. Ти помниш ли какви бяха думите Ми към този събуден

фарисей?”

“Да, Исусе! Аз помня, че Ти му каза:

“Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух,

не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а

роденото от Духа е дух. Не се чуди, че ти рекох: трябва да се родите

отгоре. Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде

иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа…” 28

“Как тогава разбираш думите Ми? Какво ще рече това, че

Вятърът духа гдето ще, но никой не знае отгде иде и накъде отива?

И какво ще рекат думите Ми, че така е с всеки, който се е родил от

Духа?”

“Господи, аз разбирам от думите Ти, че Вятърът на Благодатта изцяло

върши онова, което иска Отец и не е дадено на човеците да знаят към кого

Отец се закоравява и на кого показва Милост. И ако е така с всеки, който

се е родил от Духа, то всеки от нас трябва да бди, за да бъде в съгласие

със Съвършената Воля на Отца...”

“А не казва ли тази Воля, че които Той предузна, тях и

предопредели, за да бъдат съобразни с Образа на Сина Му? И ако

Синът Му беше наречен “Последният Адам”, то не иде ли това да ти

покаже, че Отец Ми ще вдъхне жизнено дихание във всеки, когото

е предузнал за съобразен с Образа на Сина Му?”

“Точно така е, Господи!”

28 (Йоан 3:5-8)
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“Има ли тогава с какво да те учудва този Небесен Вятър? Не е

ли Святият Дух Онзи Дъх на Всемогъщия, чрез Който Той дава

Живот на чедата Си? И ако дъхът на собствените ти уста излиза

като струя, то как ли ще излиза Дъхът от устата на Отца Ми?”

“Господи Исусе! Той би бил величествен Вятър, несравним с нищо

друго на земята…”

“А как улавяш ти Този Вятър? И как трябва да го уловят всички,

които са повярвали в Името Ми?”

“Исусе, аз Го улавям като Слово от Отца! Защото със Слово Отец

създаде всичко. И със Слово днес Той създава синовете и дъщерите Си!”

Исус се усмихна. А после каза:

“Аз съм Словото на Отца! И ако вярва някой в Мене, той

непременно ще усети Вятъра на Благодатта в сърцето си. А когато с

вярата на сърцето си и с Любовта Божия към ближните започнете

да изговаряте думите на Святия Ми Дух, то тогава непременно

Вятърът ще издигне светлия и чист висон, с който сте се облекли, за

да бъдете като Небесни ангели в обиталищата на Отца Ми.

Сега разбираш ли, че когато някой е роден отгоре, то и Словото

на Отца Ми е станало Живот на Бога в сърцето му? Вие нямате

друга по-прекрасна привилегия от тази - да оставите Святия Дух да

ви изпълва с Живота на Бога. Защото тогава ще говорите като Мен,

ще ходите като Мен, ще докосвате като Мен, ще вършите дела,

велики като Моите. И всичко онова, което ще сторите, ще бъде

Моето Дело в сърцата ви, Моята Светлина в очите ви, Моят Дух на

устните ви. И ето - призовавам ви:

Издигнете се при Мене! Елате при Мене! Живейте при Мене!

Повдигнете очите си от земята към Небето и мислете за горното, а

не за земното! Само така Вятърът на Благодатта ще ви издигне

високо над света, а ветровете на дявола няма да имат власт над

сърцата ви.

Колкото до нечестивите, които обичат земята и земното и никак

не внимават на думите Ми и Примера Ми, то в пълна степен над

такива ще заповядам писаното:
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“Понеже Аз виках, а вие отказахте да слушате; понеже

простирах ръката Си, а никой не внимаваше, но отхвърлихте съвета

Ми, и не приехте изобличението Ми, то и Аз ще се смея на вашето

бедствие, ще се присмея, когато ви нападне страхът, когато ви

нападне страхът като опустошителна буря, и бедствието ви се

устреми като вихрушка, когато скръб и мъка ви нападнат, тогава те

ще призоват, но Аз няма да отговоря, ревностно ще Ме търсят, но

няма да Ме намерят. Понеже намразиха знанието, и не разбраха

страха от Господа, не приеха съвета Ми, и презряха всичкото Ми

изобличение, затова ще ядат от плодовете на своя си път, и ще се

наситят от своите си измислици. Защото глупавите ще бъдат

умъртвени от своето си отстъпване, и безумните ще бъдат погубени

от своето си безгрижие…” 29

Тук пророческите видения с ветровете на Живота и смъртта ще

приключат. И аз зная, че Божиите думи в тази книга, непременно ще ти

донесат свежия полъх от Вятъра на Благодатта. Затова нямам друго

насърчение, друга молитва и друго пожелание за теб, от това:

Издигни сърцето си високо - в Благодатния Вятър на Господа! Познай

хвученето на Този Вятър, така, както Го познаха Христовите Апостоли в

деня на Петдесятница! Мисли за горното, а не за земното, защото си умрял

за света и животът ти е скрит с Христос в Бога и Отца! И нека Святият Дух

бъде за теб попътният Вятър, Който ще заведе сърцето ти в Сион!

Амин и Амин!

29 (Притчи 1:24-32)
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