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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Всеки човек преживява в живота си мигове на възходи и падения. Всеки

човек има положена в духа си божествената искра на разума. Именно тази

искра при едни се разгорява, за да ги извиси до Бога, а при други изчезва,

угасена от силните води на нечестието, в което е потънал светът. Години

наред аз съм се стремил да разгоря божествената искра на разума. Години

наред съм чувствал как следването на Господ Исус Христос е заредено с

много невидими прегради и бариери. Невидими препятствия, за чието

преодоляване е нужно всеки да порасне в познаването на Божието Дело и

Божия Дух. Изобщо - когато човек тръгне по духовния път, за да следва

Делото и Примера на Исус, то тогава целият невидим духовен свят изведнъж

оживява и става твърде реален. Човек не просто започва да усеща, но да

вижда с очите на вярата колко силна и жестока е съпротивата на дявола

против онези, които търсят Светлината и Славата на Хълма Сион и неговия

Цар.

Преди да бъда посветен в написването на тези пророчески редове, аз

имах прекрасна среща с моя Спасител, от която се родиха видения, които

описах в книгите “Гласът на Възлюбения” и “Полетът на Гълъбицата”.

Стана така, че вътре в мен се появи нещо ново, неизпитвано преди. Появи

се копнеж да продължа с Господ и да отида там, където Той е положил

Съвършената Си Любов - в скришните места на стръмнините. Защото именно

такова е желанието на Младоженеца към Неговата Невяста:

“Стани, любезна моя, прекрасна моя, та дойди. О, гълъбице

моя, в пукнатините на скалата, в скришните места на стръмнините

нека видя лицето ти, нека чуя гласа ти; защото гласът ти е сладък,

и лицето ти прекрасно…” 1

Ако за пукнатините на скалата аз имах видение от Исус, което напълно

ми разкри какво представляват те, то за скришните места на стръмнините

нещата останаха недоизказани, сякаш, за да предопределят духовното ми

посвещение, от което се роди тази пророческа книга. Защото, ако ти

1 (Песен на песните 2:13-14)
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внимателно забележиш призива на Господ към Църквата, ще ти станат явни

два фактора на духовното извисяване. Единият фактор е стръмният път,

сиреч, издигането нагоре с цената на цялото възможно пожертвувание и

покоряване на сърцето. Колкото до втория фактор, той се състои в това, че

духовният път е път на скриване в Бога. Това е път, в който са скрити

всички възможни върхове. Покоряването на един връх непременно води до

изкачване на по-висок от него. А покоряването на по-високия - до изкачване

на още по-висок.

Когато Исус дойде към сърцето ми, за да ме посвети в изявяването на

Божиите височини, аз имах необикновена нагласа на духа и сърцето си.

Защото вътрешно бях подготвен за едно по-особено дело. Това дело ме

накара да възлюбя силно едни стихове от “Книгата на пророк Исайя”, защото

те щяха да бъдат основата на Божието благоволение към сърцето ми. Ето

тези стихове:

“Ето, служителят Ми ще благоуспее, ще се възвиси и издигне, и

ще се възнесе твърде високо…” 2

Когато започнах да вниквам в пълнотата на Божието изявление, стана

така, че пред очите ми нахлу животът на Божия пророк Моисей.  Благодатта

от Святия Дух над сърцето ми беше толкова силна, че аз не просто си

представях Божия слуга. Не! Аз го виждах! Аз виждах как този беловлас

великан на вярата издигна погледа си нагоре - към пламналата от Божието

сияние Синайска планина. И тогава, като стисна здраво жезъла в дясната

си ръка, се отправи с нозете си нагоре. Колкото по-нагоре вървеше Божият

пророк, толкова повече обществото на Израил се отдалечаваше от осанката

му. Докато накрая човеците в Израилевия стан вече не се виждаха, а пред

погледа на сърцето ми всяко дърво и всяка скала в Синайската планина

бяха наелектризирани от Божията Слава. Самият Божий пророк беше покрит

от сияние, тъй щото бях напълно сигурен, че не той върви, но го тегли

Божията Сила. И тогава си помислих колко сходни и съпоставими са нещата,

случили се в древността, с нещата, които се случват днес. Защото и днес

мнозинството е долу, а Божиите помазаници - горе. Защото и днес онези,

които се издигат в Божията Слава, стават все по-малки в собствените си

2 (Исайя 52:13)
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очи, а мнозината, които стоят в долината и бързат да играят и пеят, стават

все по-големи и големи в собствените си очи. Така, от самото видение пред

очите ми, разбрах, че наистина съществуват две издигания и извисявания.

Едното издигане и извисяване е когато Бог те докосне в сърцето и Неговата

Сила започне да те изтегля все по-нагоре и нагоре. Колкото до второто

издигане и извисяване, то е, когато спечелиш погледа на земни човеци,

които желаят да станат още по-земни. Тогава те непременно те обявяват за

свой лидер, защото са сигурни в сърцата си, че няма да им даваш пример,

който да ги накара да се отрекат от себе си, но непременно ще ги ласкаеш

и покровителстваш.

Докато все така виждах пред сърцето си изкачващия се нагоре пророк

Моисей, до мен се появи Господ Исус и ми каза:

“Ти непременно трябва да разбереш защо ти давам това видение.

Понеже чрез него Аз ще отворя врати в Словото Ми. Врати, през

които не си влизал, а трябва да влезеш. Защото ако днес е времето,

когато много църкви са отпаднали от Бога и са се върнали в света,

то е по причина, че те вече са изгубили Божия Път. А там, където се

губи Пътят, умира примерът.

Как тогава да има Верни последователи на Небето, след като

Пътят и примерът са останали само на хартия? Как да се издигнете

при Мен, след като всред вас не е останал дори един, който да

върви по Пътя, за да следва и утвърждава примера?

Виж сега пророк Моисей. Той тръгна нагоре, докато мнозината

останаха долу. И колкото по-високо се качи Моисей, толкова по-

ниско в плътските си страсти паднаха онези долу. Те не искаха да

дочакат изявата на Божия Път и Божия Пример. Те си търсиха

учители по своите си страсти, понеже ги сърбяха ушите. И такива

учители се намериха. Понеже им събраха златните накити, за да им

излеят идол, който най-добре да пасва на състоянието на сърцата

им. Кажи Ми тогава:

Ти помниш ли с какви думи е записано явяването на Моисей

пред Отца Ми?”

“Господи Исусе! Словото казва:
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“И Господ повика Моисея до върха на планината; и Моисей се

възкачи…” 3

“Точно така, момчето Ми. Моисей се възкачи, защото Господ го

повика. Но забележи думата, която е ползвана, за да се покаже как

пророкът се яви пред Отца Ми. Защото това е думата “възкачвам”.

Но какво значи някой да се възкачи? Защото мнозина се качват, но

малцина се възкачват…”

“Исусе! Словото Ти е определило явяването на Моисей пред Отца с

дума, в която има превъзходна степен. Защото такива превъзходни думи

винаги започват с частиците “въз” или “пре”, които трябва да покажат на

читателя, че става дума за необикновено деяние. За съвършено деяние,

което не е възможно без Божията Сила. Понеже стиховете в “Изход” говорят

затова, че инициативата за явяването на Моисей пред Бога, е Божия, а не

човешка. Понеже Отец повика Моисея, а не че пророкът сам си реши да се

качва…”

Исус се усмихна. А после добави:

“Виждам, че внимаваш на думите Ми. А това внимание ще ти

бъде нужно за всички видения, които ще ти дам. Защото наистина

има разлика между качването и възкачването. Тази разлика е

именно в инициативата. В човешката инициатива има качване, което

след това е придружено от слизане. Докато в Божията инициатива

има възкачване, след което слизане няма…”

Слушах думите на Исус и в първия миг не ги разбрах напълно. Тогава

Му казах:

“Господи! Та нали след като се възкачи при Отца, Моисей след това

отново слезе при човеците…”

“Не, Стефане! Не Моисей, но Бог чрез Моисея слезе при човеците.

А Моисей остана горе, при Сърцето на Отца Ми. Той остана там

завинаги, ако и по плът да вървеше пред израилтяните и Отец Ми

да им говореше чрез слугата Си всичките думи на Божия Закон.

Сега разбираш ли какво ще рече възкачването?”

3 (Изход 19:20)
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“Да, Господи! Възкачването е съдбоносно и необратимо приближаване

към Божието Сърце. Ако при качването има алтернатива за слизане, то при

възкачването човек отива завинаги в Божията Слава и Святост!”

А Исус добави:

“Ето за такова съдбоносно и необратимо приближаване към

Сърцето Ми ще говори тази книга, с която те вдъхновявам. Защото

ако в “Песен на песните” Аз призовавам Моята Невяста да дойде и

да живее в скришните места на стръмнините, то непременно всеки

от Моите, който е тръгнал по Пътя към стръмнините, ще свидетелства

на цялото Небе, че е посочен от ръката Господна да извърви

всичкото възкачване, за което говори Словото Ми. Кажи Ми тогава:

Ако в “Песен на песните” Аз призовавам Църквата Си да дойде

в скришните места на стръмнините, то няма ли тази песен да стане

и съдба за Моите? Няма ли “Песен на песните” да се превърне в

песен на възкачванията?”

“Разбира се, че ще се превърне, Господи мой! Защото в книгата на

“Псалмите” има цели петнадесет псалома, които Святият Дух е вдъхновил

именно като песни на възкачванията…”

Исус отново се усмихна. А след това погали главата ми и каза:

“Аз ще те вдъхновя и помажа с Моето Свято Миро. За да видиш

скритото в някои от тези чудесни псалми, които са цялата песен на

възкачванията. Защото онзи, който бъде одобрен от Мен и Отец Ми,

ще бъде посочен от ръката Господна да се възкачи при Нас и да

бъде облечен от Съвършената Господна Сила.

Блажени онези люде, които се намерят одобрени и посочени от

ръката Ми! Такива непременно ще бъдат завързани от въжетата на

Божията Любов, която ще ги изтегли високо в небесните места.

Тогава скришните места на стръмнините ще станат мястото на най-

славния триумф на Моите над цялата сила на врага. Защото тази

последна Небесна Слава, с която ще озаря земята, ще бъде облеклото

на Моите Звани, Избрани и Верни. Облеклото на тези, които ще

платят цената, за да живеят с песента на възкачванията.

Ето, протягам ръцете Си към Моите и им казвам:
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Последвайте пророка Ми във виденията и Небесната пълнота, с

които ще заредя тази Свята книга. Защото именно така ще сте

сигурни, че не ви е посочил и извикал човек, но Господ заради

Святостта Си и Славата Си. За да изпълни онова, което Неговите

уста отдавна са изрекли:

“Заради Сион няма да млъкна, и заради Ерусалим няма да

престана, догдето не се яви правдата му като сияние, и спасението

му като запалено светило. Народите ще видят правдата ти, и

всичките царе славата ти; и ти ще се наречеш с ново име, което

устата Господни ще нарекат. Ще бъдеш тъй също славен венец в

ръката Господна, дори царска корона на дланта на твоя Бог. Няма

вече да се наричаш оставен, нито ще се нарича вече земята ти

пуста; но ще се наричаш благоволение Мое е в него, и земята ти

венчана; защото Господ благоволи в тебе, и земята ти ще бъде

венчана. Защото както момък се жени за мома, така и Твоите люде

ще се оженят за тебе; и както младоженецът се радва на невястата,

така и твоят Бог ще се зарадва на тебе. На стените ти, Ерусалиме,

поставих стражи, които никога няма да мълчат, ни денем ни нощем.

Вие, които припомняте на Господа, не замълчавайте, и не Му

давайте почивка, догдето не утвърди Ерусалим, и догдето не го

направи похвален по земята…” 4

След последните Си думи Господ направи видението с пророк Моисей

да се прекрати. И тогава видях как около сърцето ми се появи светло

въже, изтъкано от Любов и Светлина. А Исус, като завърза въжето около

духа ми, просто се издигна пред погледа ми и се възнесе към светлите

селения на Святия Дух, обвит от ореол на правда, Святост и Любов.

Моля те, скъпи ми братко и верни приятелю! Забрави всичко, което си

научил от този свят. Нека сърцето ти да бъде осветено, като бял и чист

пергамент, върху който Сам Исус ще начертае Пътят до Дома на Отца. За

да намериш съдбата на живота си в прекрасните стихове на псалома, които

гласят:

4 (Исайя 62:1-7)
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“Блажени ония, които живеят в Твоя дом; те всякога ще Те

хвалят. (Села) Блажени ония човеци, чиято сила е в Тебе. В чието

сърце са пътищата към Твоя дом. Минаващи през долината на

плача, те я преобръщат на място на извори; и есенният дъжд я

покрива с благословения. Те отиват от сила в сила; всеки от тях се

явява пред Бога в Сион…” 5

5 (Псалом 84:4-7)
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1. ВИДЕНИЕТО С ВЪЗКАЧВАНЕТО НАД ЛЪЖАТА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Разбра ли думите, с които Господ посети сърцето ти? Разбра ли, че

днес е времето, когато посочените от Отца наистина ще се облекат със

светлия и чист висон на благовестието?

Аз искрено вярвам, че ти си един от тях, защото това Слово идва по

Волята на Отца и ни един, който не е посочен от Него, няма никак да го

понесе, нито да го преживее в Дух и Истина. Затова се възрадвай и

благодари за Небесната Благост и Милост, за тези бисерни капки от

Небесна роса, които слизат над главата ти и пълнят сърцето ти. Защото ако

някога целият Израил трепереше от Божия огън, подпалил Синайската

планина, тъй че ни един, освен пророк Моисей, не посмя да прекрачи

определената от огъня на Отца граница, то днес е друго време. Време за

песента на възкачванията. Време, когато влюбените в Божието Сърце ще

изживеят наяве, с доказателство от Дух и Сила споделената опитност на

Христовите Апостоли. Защото един от тях писа именно за възкачването,

като каза:

“Защото вие не сте пристъпили до планина осезаема и пламнала

в огън, нито до тъмнина и буря, нито до тръбен звук и глас на думи;

такъв, щото ония, които го чуха, се примолиха да им се не говори

вече дума; (защото не можаха да изтърпят онова, що им се

заповядваше: “Даже животно, ако се допре до планината, ще се

убие с камъни”; и толкоз страшна беше гледката, щото Моисей рече:

“Много съм уплашен и разтреперан”); но пристъпихме до хълма

Сион, до града на живия Бог, небесния Ерусалим, и при десетки

хиляди тържествуващи ангели, при събора на първородните, които

са записани на небесата, при Бога, Съдията на всички, при духовете

на усъвършенстваните праведници, при Исуса, Посредника на

новия завет, и при поръсената кръв, която говори по-добри неща от

Авеловата...” 6

6 (Евреи 12:18-24)
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Сега разбираш ли, че повече не можеш да стоиш долу, където човеците

предпочитат златния блясък на проспериращи телета, пред блясъка на

Сион? Сега разбираш ли, че ако някога Апостолите пристъпиха до Хълма

Сион, то е, понеже те се възкачиха до този Хълм?

Аз искам и ти да се възкачиш! Защото никой от нас днес няма да

пристъпи до осезаема планина, пламнала от Божия Огън, нито пък ще усети

грохота на бурята и страха на тъмнината, нито пък ще чуе с плътските си

уши звука на Божията тръба. Защото сърцето днес е мястото, където се

събират слушането, виждането и усещането. Сърцето е мястото, където

трябва да влязат всички пророчески думи на тази книга. За да стане реална

за теб и песента на възкачванията.

Както вече си убеден от заглавието на тази първа глава, именно лъжата

е първото препятствие, над което християнинът трябва да се възкачи.

Затова нека ти разкрия първото видение, което Господ даде на сърцето ми.

Аз се намирах в самото подножие на Синайската планина. Тогава забелязах

онова светло въже, с което Господ върза духа ми, когато дойде, за да ми

говори за самото посвещение в написването на тази книга. И ето, че пред

очите ми се появи Исус. Той държеше в ръката Си другия край на въжето.

И тогава ми каза:

“Аз тръгвам нагоре и ръката Ми ще тегли въжето, за да имаш

силата да издържиш. Затова наблюдавай всичко, което ще видиш

тука. Аз съм с теб, за да ти го обясня и разкрия в Дух на Мъдрост и

на откровение…”

След думите на Господ аз се огледах и забелязах, че мястото, на което

се намирах, беше тъмно. А наоколо имаше шатри, в които беше пълно с

хора. Тези хора излязоха от шатрите си. И като ме обиколиха, ме посочиха

с пръсти, като казаха:

“Ти май не си от нас. Защо не сме те виждали всред нас? Защо не

влезеш в шатрите ни?”

Погледнах на човеците и изтръпнах. Защото лицата им бяха черни и

страшни. Около очите им и носовете им имаше намазани пластове от смола

или въглен. Те никак не виждаха Исус, макар Той да беше превъзходно

реален за сърцето ми. Тогава им казах:
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“Аз не мога да живея във вашите шатри. Аз не мога да живея сред вас,

защото всички вие много сте омърсили лицата си и не правите нищо, за да

се очистите…”

Думите ми накараха човеците да започнат да се кикотят. Но само след

минута смехът им престана. И тогава най-черният измежду тях ми каза със

заплашителен глас:

“Ти с Мосох ли ще се подиграваш? И жителите на Кидарските шатри ли

ще обиждаш?”

А след това, като се обърна към останалите човеци, които стояха

настръхнали, им заповяда:

“Стреляйте по този! Пронижете го със стрелите си, защото не знае с

кого се заяжда…”

След думите на лидера си човеците извадиха лъковете си и като ги

заредиха със стрелите си, се прицелиха в мене и започнаха да стрелят.

Стрелите им бяха остри и болезнени, тъй щото паднах на земята и обърнах

главата си, като извиках към Господа. А Той, като дръпна въжето с ръката

Си, ме направи да се изправя. Тогава във витките на самото въже премина

вълна от Господна Светлина, която влезе в сърцето ми. И в самата Светлина

аз разпознах думите на псалома, който гласеше:

“Песен на възкачванията. В бедствието си извиках към Господа;

и Той ме послуша. Господи, избави душата ми от лъжливи устни, и

от измамлив език. Какво Ти дава или какво Ти притуря измамливият

език, изострените стрели на силен мъж, с въглища от смрика. Горко

ми, защото странствам в Мосох, живея в Кидарските шатри! Дълго

време живя душата ми с ония, които мразят мир. Аз съм за мир; но

когато говоря, те са за бой…” 7

Едва бях прочел думите от песента на възкачванията, когато Господ се

приближи към мен. И като вдигна ръка направи видението да се прекрати.

А после ми каза:

“Забеляза ли черните мъже, които живеят в Кидарските шатри?

И видя ли лидера им, който беше говорител на Мосох?”

7 (Псалом 120)
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“Да, Господи! Видях тези мъже и лидера им. Всички те бяха с много

мръсни и очернени лица, тъй щото приличаха на диваци. Но никак не мога

да си обясня Кидарските шатри и самия дух на Мосох...”

“След миг ще разбереш всичко. Защото възкачването над лъжата

е първото, което кръстените в Моето Име и Моят Дух трябва да

сторят. Кажи Ми тогава:

Какво ти сториха живеещите в Кидарските шатри?”

“Господи, те започнаха да стрелят по сърцето ми с остри стрели, сякаш

за да се покрие напълно и писаното в псалома…”

“А ако кидарците вдигнаха ръка против тебе, за да те стрелят

със стрели, то не иде ли това да ти покаже, че те са потомци на

един, който имаше именно такава съдба от Отец Ми? На кого е

потомък Кидар?”

Погледнах знанията, които имах от Библията, и казах на Исус:

“Господи, Кидар е вторият син на Исмаил. А именно за Исмаил беше

писано, че:

“Той ще бъде между човеците като див осел; ще вдига ръката

си против всеки и всеки ще вдига ръката си против него; и той ще

живее независим от всичките си братя…” 8

“Виж тогава другото, което Словото Ми говори за Исмаил. Защото

Авраам имаше син, както от робинята, така и от свободната…”

“Исусе, Апостол Павел говори в посланието към Галатяните, че всички,

които са Исмаил, са чеда, предадени на робство. Какво друго тогава да са

кидарците, освен да носят и съдбата си в името си? Понеже духът на името

Кидар ще рече “черен”…”

“Виж отново писаното в песента на възкачванията. Понеже там

се казва:

“Горко ми, защото странствам в Мосох, живея в Кидарските

шатри!”

Ако някой странства в Мосох, като живее в Кидарските шатри,

то такъв не е ли странен на Живота на Бога? И не идва ли това да ти

8 (Битие 16:12)
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покаже, че духът на Мосох е дух на безбожието? Дух, който прави

плътските още по-плътски и черните още по-черни…”

“Да, Исусе! Затова Апостолът Ти Павел каза за всички нас да не бъдем

от странните. Понеже писа:

“Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани

на светиите и членове на Божието семейство…” 9

“А не са ли твърде много от Моите люде все още странни и

пришелци? Не стоят ли все още в света, когато Аз искам да са при

Мен? Могат ли разумните да проумеят що значат думите на Невястата

в “Песен на песните”:

“Черна съм, но хубава, ерусалимски дъщери, като кидарските

шатри, като Соломоновите завеси. Не ме гледайте, че съм почерняла,

понеже слънцето ме е припърлило. Синовете на майка ми, като се

разгневиха на мене, поставиха ме пазачка на лозята; но своето

лозе не опазих…” 10

Как разбираш тази изповед на Невястата? Защо първо Невястата

е черна като Кидарските шатри, а след това става хубава като

Соломоновите завеси? И какво ще да рече това, че Слънцето е

припърлило Невястата, а тя не е опазила лозето си?”

“Господи Исусе! Ако всички плътски живеят в Кидарските шатри, то

това иде да покаже, че отначало всички ние сме живели живота на греха,

като сме изпълнявали волята на плътта и нейните помисли. Но за да

продължава Невястата и да казва, че след Кидарските шатри следват

Соломоновите завеси, то е, понеже Милостта на Отец за нас е голяма и Той

чака нашето пълно обръщане и покаяние, за да станем светли и бели като

Соломоновите завеси. Само тогава ние ще можем да опазим Лозето и самия

плод на Лозата…”

“А ще погледнат ли днешните плътски християни към Слънцето,

тъй че То да ги опърли с лъчите Си? Ще платят ли цената, за да

напуснат властта на Мосох, тъй че никога повече да не са странни и

пришелци? Не казва ли песента на възкачванията, че:

“Дълго време живя душата ми с ония, които мразят мир…”
9 (Ефесяни 2:19)
10 (Песен на песните 1:5-6)
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И не допълва ли Апостолът Ми Петър именно към тази песен,

като казва:

“И тъй понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие

със същата мисъл, защото пострадалият по плът се е оставил от

греха, за да живеете през останалото в тялото време, не вече по

човешки страсти, а по Божията воля. Защото доволно е миналото

време, когато сте живеели така, както желаят да живеят езичниците,

като сте прекарвали в нечистотии, в страсти, във винопийства, в

пирования, в опивания, и в омразните идолослужения. Относно

това те се и чудят и ви хулят за гдето не тичате с тях в същата

крайност на разврата…” 11

Сега разбираш ли по-добре какво трябва да сторят живеещите в

Кидарските шатри?”

“Да, Господи Исусе! Сега разбирам, че Слънцето трябва да прегори

Исмаил, за да отстъпим в сърцата си място на Исаак. Защото само така ще

сме чеда на Авраам. Сега разбирам, че именно хулите на плътските човеци

бяха тези изострени стрели, понеже дълго време душата ми е живяла сред

онези, които мразят мира…”

Слушайки думите ми, Исус с твърд Глас каза:

“Няма мир за нечестивите! И днес е времето, когато заповядвам

на всички Мои да се отделят от плътските и да напуснат властта на

лъжата. Днес е времето, когато всички трябва да се възкачите над

лъжата и да извикате към Мен думите от песента на възкачванията:

“Господи, избави душата ми от лъжливи устни, и от измамлив

език…”

Днес е времето, когато трябва да престанете да се страхувате от

изострените стрели на лъжата. Днес е времето, когато трябва да

престанете да слушате лъжливите устни и измамливия език на

наемници и кариеристи, които проповядват духа на собствената си

похот. Защото потомците на Исмаил всякога ще мразят потомците

на Авраам, Исаак и Яков. И Кидарските шатри всякога ще бъдат

11 (1 Петрово 4:1-4)
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шатри на нечестието. И в тези шатри ще живеят и ще се подвизават

онези, които любят лъжата и търсят дял от този свят.

Но ето, Господ вашия Бог протяга ръце към Невястата Си, за да

направи лицето й като Соломоновите завеси. И Аз ще отнема от

сърцата ви всеки позор и всеки грях, стига вие да поискате и да

излезете от Кидарските шатри. Затова нека всеки от вас си спомни

думите на псалома. И с Духа на тези думи да напусне властта на

лъжата:

“Защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляда

други дни; предпочел бих да стоя на прага в дома на моя Бог,

отколкото да живея в шатрите на нечестието. Защото Господ Бог е

слънце и щит; Господ ще даде благодат и слава; няма да лиши от

никакво добро ходещите с незлобие. Господи на Силите, блажен

оня човек, който уповава на Тебе…” 12

Господ Исус е Слънце и щит, скъпи ми братко! Огледай се и виж дали

не живееш всред Кидарските шатри. Огледай се и виж дали не си сред

потомците на Исмаил. И ако си там, то погледни на Господ! Защото лъчите

на Слънцето са силни да прегорят Исмаил, тъй щото да напуснеш властта

на лъжата. Защото грях има там, където има лъжа, а лъжа има там, където

има плът. А плът има там, където свободата на Духа Господен е заменена

за робството на Кидарските шатри. Именно в тези шатри се подвизава

духът на безбожието. Духът на Мосох. И ако Мосох ще рече “изтръгнат”, то

помисли колко човешки души изтръгва дяволът с измамните си служители?

Колко са жертвите на всяка плътска похот и плътско мислене, които не

побират онова, което е от Божия Дух?

Аз вярвам, че в сърцето ти има място за тази песен на възкачването!

Аз вярвам и се надявам, че песента на възкачването над лъжата непременно

ще бъде за тебе Господно въже. Въже, което да те изтръгне от властта на

онзи, който обича да изтръгва! Амин и Амин!

12 (Псалом 84:10-12)
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2. ВИДЕНИЕТО С ВЪЗКАЧВАНЕТО НАД ПЛАМНАЛАТА

ЯРОСТ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Аз благославям сърцето ти в Господното Име и се моля на Господ да

получиш онова Небесно благоволение, което да те подпечата като един от

Неговите. Защото мнозинството вярващи днес предпочита веселият гъдел

от тщеславните проповеди, отколкото истинското опърляне от Божието

изобличение.

И как няма да е така, след като никой не иска да превъзмогне над

общия дух на задоволство и високоумие, който е блокирал всички духовни

сетива? Как няма да е така, след като личният пример е станал табу, за

сметка на общото бездушие? Та плътските веднага биха изгонили един, който

им говори за евентуално качване, а какво да кажем, ако Божий пророк им

изяви слово за възкачване?

Ако качването буди неприязън, то възкачването става немислимо… Но

ето затова ние трябва да освободим сърцата си от мисълта, че във всеки от

нас живее по един Супермен, който е тръгнал да спаси целия свят. Защото

ние не можем да спасим, ако не е спасил Отец преди нас. Някои могат да

роптаят от такова съждение, но не аз, а Самият Спасител ще каже на такива:

“Не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при Мене,

ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в

последния ден. Писано е в пророците: “Всички ще бъдат научени от

Бога”. Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, дохожда при

Мене…” 13

Как тогава ти искаш да чуят от твоята уста, ако не са чули от Отца?

Сега разбираш ли, че сърцата на Божиите ще намерят мир и единение само

и единствено с Божии сърца?

Колкото до останалите, които хулят пратените от Бога и не искат да се

покаят за злите си дела, то в отношението ти към такива нека ти дойдат

наум думите на Христовия Апостол:

13 (Йоан 6:43-45)
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“След като съветваш един два пъти човек, който е раздорник,

остави го, като знаеш, че такъв се е извратил и съгрешава, та от

само себе си е осъден…” 14

Причината да започвам така тази втора глава е именно затова, понеже

от извратени и покварени човеци последователят на Исус ще претърпи най-

голямото зло. Когато Господ ми даваше видението с песента на възкачването

над пламналата ярост, аз разбрах, че само осланянето на Божията Вярност

и Милост може да ни предпази и защити. Затова нека ти разкрия онова,

което Господ Исус ми показа във Своето видение.

Аз стоях на морския бряг и виждах срещу себе си едно развълнувано

море, чиито води шумяха твърде страшно. По гребените на вълните аз

виждах човеци, в чиито лица имаше толкова ярост, щото и най-богатото

въображение на художник не би могло да ги пресъздаде. От очите на тези

човеци излизаха огнени пламъци, които подпалваха върховете на гребените,

а те все така стояха отгоре. Погледнах на себе си и видях, че съм твърде

близо до морето и това ме уплаши. След това отново видях светлото въже,

с което Исус беше вързал духа ми. И ето, че в един миг се почувствах под

прицела на човешката ярост. Защото човеците над вълните сякаш имаха

способността да усилват водите и да ги насочват срещу когото си поискат.

А те явно ме бяха забелязали. Защото морските вълни се надигнаха страшно

и започнаха да се огъват като лък. После започнаха да ме приближават,

тъй щото оставаха броени секунди преди водната стихия и огнените й

пламъци по гребените на вълните да се стоварят над мен. Тогава усетих

как Господната Сила дръпна въжето, с което бях вързан. Нещо повече -

усетих в ръцете си сила, каквато никога преди това не бях имал. Ръцете ми

странно олекнаха, тъй че извъртях главата си да ги видя. Учудването ми

беше пълно, понеже това вече не бяха ръце, а крила. Тогава, като замахнах с

тях, се усетих как се издигам, въпреки, че вълната вече ме заливаше. Така

аз не успях да излетя над вълната, но попаднах в тунел, образуван от

разлюляната вода. Затова Господната Сила ме стрелна в самия тунел и аз

полетях напред. Не зная дали някога си гледал телевизионни предавания с

онези загорели момчета, практикуващи “уиндсърфинг” които се качват върху

14 (Тит 3:10-11)
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дъска и се плъзгат по вълните на океанските крайбрежия. Именно тогава

се случва наяве онова, което и аз преживявах във видението. Понеже те

влизат под тунела на вълната с голяма скорост и преди вълната да ги залее,

успяват да изскочат от нея. Така и аз, движен от Божията Сила, летях през

тунела, а сърцето ми дочуваше диви крясъци, в които се долавяха яростни

заплахи:

“Еретик! Антихрист! Лъжепророк! Бъди проклет! Дано пукнеш…”

Но Господ Исус не искаше да пукна. Тъкмо обратното. Миг преди

вълната да стовари водите си, сърцето ми просто се стрелна нагоре, тъй

щото нито капчица от пръските не можа да достигне до мен. И тогава,

докато все така летях нагоре, и очите ми гледаха с вълнение и почуда на

ставащото, онова светло въже, с което бях вързан, проблесна като Слънцето,

понеже по него преминаха лъчи от Господна Светлина. И в самите лъчи аз

разпознах думите на псалома, който гласеше:

“Давидова песен на възкачванията. Ако не беше Господ с нас,

(нека рече сега Израил), ако не беше Господ с нас, когато се

надигнаха човеци против нас, тогава те биха ни погълнали живи,

когато яростта им пламтеше против нас, тогава водите биха ни

потопили, пороят би преминал върху душата ни, тогава надигнатите

води биха преминали върху душата ни. Благословен да е Господ,

Който не ни предаде в зъбите им като лов! Душата ни се избави

като птица от примката на ловците; примката се строши, и ние се

избавихме. Помощта ни е в името на Господа, Който направи небето

и земята…” 15

Миг след това до мен се появи Господ Исус. И като докосна с ръката

Си главата ми, ме попита:

“Докоснаха ли те водите? Успяха ли да ти сторят зло онези,

които са влюбени в светския дух?”

“Не, Исусе! Понеже Ти ме спаси. Аз само чух яростните им хули и

проклятия. Но всичко стана толкова бързо и аз така бързо прелетях край

гонителите си, щото нищо от злобата им нямаше ефект върху сърцето ми.

15 (Псалом 124)
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Но аз никак нямаше да избегна яростта им, ако Ти не ми беше дал криле, с

които да полетя нагоре…”

“Сега разбираш ли какво ще рече да изпееш Давидовата песен

на възкачванията? Понеже и Давид бе гонен от слугите и войските

на Саул, но Господ твоят Бог го опази. Кажи Ми тогава:

Защо те опазих? Защо силните води на нечестието нямаха власт

над сърцето ти? Защо не опазих така онези, в чиито очи пламтеше

всичката ярост на дявола?”

Погледнах Исус, а от Лицето Му извираха вълни на Благост и Милост.

Тогава Му казах:

“Господи, Ти ме спаси, защото ме обичаш…”

А Господ каза:

“Това не е достатъчен отговор. Защото Аз обичам всички човеци,

но не всички човеци Ме обичат. Не казва ли Словото Ми, че Отец

дотолкова възлюби света, щото даде Своя Единороден Син, за да не

погине ни един, който вярва в Него, но да има Вечен Живот?”

“Точно така говори Словото Ти, Исусе! Но явно, че ако някои погиват,

то е, понеже не вярват в Тебе и тогава писаното не става съдба за сърцата

им…”

Господ се усмихна, а след това протегна ръката Си към мене, като

хвана с пръстите Си крилата, които ми беше дал. А след това добави:

“Виж нещата, които ще ти покажа. Понеже това видение е за

всички, които се надяват на Господ и на Неговата помощ…”

След думите Си Господ направи пред очите ми да се появи друго

видение. Аз виждах моя Спасител, облечен в бяла ленена дреха, да се

приближава към река Йордан и към събраните множества около пророк

Йоан Кръстител. Той се наведе пред Кръстителя, а пророкът на Отца загреба

от водата на Йордан в шепите си и поля с нея главата на Исус. След това

Исус излезе от реката. А тогава от самите небеса на Отца към Господ

долетя Бял Гълъб и кацна на раменете Му. А Гласът на Отца проехтя над

учудените множества:

“Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение…” 16

16 (Матея 3:17)
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След самото Небесно знамение Исус хвана в ръцете Си Белия Гълъб. И

като докосна едното от крилата Му, отдели ръката Си, тъй щото в нея аз

вече виждах друго крило. След това Спасителят докосна другото крило на

Гълъба, тъй че и в другата Му ръка се появи ново крило. Миг след това

Белият Гълъб излетя в небето, а Исус се приближи към мен с двете бели

крила и ми каза:

“Виж внимателно тези крила. Защото именно чрез тях Господ те

спаси от вълните на нечестието...”

Благодатта от устните на Исус заля целия ми дух и цялото ми сърце.

Тогава, като паднах в нозете Му, извиках:

“Господи мой, благодаря Ти! Защото Ти, според голямата Си Благост и

Милост, Си ме зачел за един от Верните Ти. Благодаря Ти, че в миг на

гонение и омраза от светската църква, Си ми дал пълнотата на Святия Дух,

за да ме издигнеш в небесните места, където яростта на дявола няма достъп

и сила…”

А Исус, като се усмихваше, каза:

“Ти отново не разбра пълнотата на видението, което ти давам.

Не разбираш ли, че Отец Ми е Този, Който изпрати Гълъба?

И Той Го изпрати, за да свидетелства на Възлюбения Си Син, в

Когото е Неговото благоволение.

Как мислиш тогава? Ако в мига на гонението и яростта ти получи

крилата на Белия Гълъб, то това не стана ли, за да се изпълни

именно писаното от песента на възкачването над пламенната ярост?

Виж как завършва тя!”

Погледнах на песента и казах на Исус:

“Господи, песента завършва с думите:

“Помощта ни е в името на Господа, Който направи небето и

земята…”

“Значи, както сам се убеждаваш, помощта е в Името.

А би ли имал някой Името Ми, ако няма Образа Ми?”

“Не, Спасителю! Защото Името свидетелства на Образа и Образът

свидетелства на Името. Име, разделено от Образа, няма Божията Сила…”
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“Знай тогава ти и нека го знаят всички, които чувстват себе си

заплашени от водите на нечестието. Помощта от Небето идва в

Моето Име. И всеки от вас, в когото Отец Ми види Мен, непременно

ще получи крилата на Белия Гълъб, за да бъде избавен и животът

му опазен. Понеже Отец Ми ще посочи такъв от Небето и ще каже:

“Ето човек, в чието сърце живее Възлюбеният Ми Син, в Когото

е Моето благоволение!”

А тогава Силата на Святия Дух в живота ви ще се увеличи

многократно. Защото ако Святият Дух е Живата Вода, която зачева

и ражда Христос в сърцата, то Същият Свят Дух е и Белият Гълъб,

Който изпълва и издига Христос в небесата. Защото Господ вашият

Бог е Начинател и Усъвършител на вярата ви. И Живата Вода е при

Начинателя, а Белият Гълъб - при Усъвършителя.

Но ако някой е презрял божественото зачатие в сърцето си и е

абортирал нетленното, за да се привърже към тленното, то такъв

непременно ще бъде потопен от вълните на света и ще потъне в

дълбочините.

Ето затова тази песен на възкачванията е наречена Давидова!

Защото я пеят само мъжете и жените по Сърцето на Бога. Тези,

които не само зачеват и раждат, но също така възрастяват Христос

в сърцата си, за да получат крилата на Гълъба, с които ще бъдат

възвисени в Небето. Такива непременно свидетелстват, че песента

на възкачването над пламналата ярост, е станала тяхна съдба и в

живота им е дошло именно писаното:

“Душата ни се избави като птица от примката на ловците;

примката се строши, и ние се избавихме…”

Затова казвам на всички, които чуват Гласа Ми:

Прославете Ме с душите и сърцата си, които са Божии!

Бъдете така влюбени в Мене, както съм Аз във вас!

Защото Аз се раждам в сърцата ви с вяра, но раста в сърцата ви

с Любов! И всеки, в чието сърце Любовта Божия е възрастила

Христос, непременно е станал Бял Гълъб, Който тържествува над

примките на ловеца и над вълните на пламенната ярост!”
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След тези Свои думи Господ направи видението с Кръстителя да се

прекрати. А аз усетих в сърцето си ликуване и тържество. Защото за първи

път не просто знаех и разбирах, но съвършено усещах, че Господ пази

Верните, а въздава изобилно на извратените.

Бъди верен, братко мой! И нека крилата на Белия Гълъб станат за теб

толкова реални, колкото реален е Господ Исус Христос в Духа и словото на

тази книга! Амин и Амин!
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3. ВИДЕНИЕТО С ВЪЗКАЧВАНЕТО НАД ПРЕЗРЕНИЕТО

Братко мой! Верни ми приятелю!

Ако има нещо, което да почувствах в сърцето си, то това е невероятно

точната и дълбока проницателност, която Господ дава в тази книга, за да

укрепи Верните Си чеда. Спомням си как преди няколко години гледах

филм, в който бяха изявени много от духовните реалности. Това беше

филмът “Одисей”. Причината да си спомня този филм е свързана именно с

точността. Защото при завръщането си от странстванията Одисей намери

царството си, разграбвано от кариеристи и от похотливи човеци, хвърлили

поглед върху красивата му съпруга и богатството му. Така този Одисей,

предрешен като стар просяк, влезе отново в дома си, макар никой там да

не го позна. И когато дойде времето на изпита с неговия лък, то тогава с

пълна сила се видя, че този лък не може да бъде опънат от недостойните и

покварените. Нещо повече - самият изпит със стрелбата беше такъв, че

стрелата трябваше да премине през множество малки метални пръстени,

без да събори или бутне който и да е от тях… Така и духовният прицел на

тази книга цели същото. Защото нашата прицелна точка е Исус. И Отец в

Мъдростта Си е направил така, щото на Пътя към Небето да се провали

всяка човешка вяра, за да остане само Божията. Думите на Исус ще ти

напомнят какво имам предвид:

“Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, за гдето си

утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците.

Да, Отче защото така Ти се видя угодно. Всичко Ми е предадено от

Отца Ми; и, освен Отца, никой не познава Сина; нито познава някой

Отца, освен Синът и оня, комуто Синът би благоволил да Го

открие…” 17

Тези стихове трудно се преглъщат от ония “мъдри” и “разумни”, в

които Отец не е благоволил. И те никак не искат да приемат, че на Отец

Му се е видяло угодно да открива на младенци онова, което е утаил от тях.

Изобщо - можеш ли да си представиш, братко, как реагират дипломираните

книжници на онази помазана и вдъхновена изява, за която Святият Дух

17 (Матея 11:25-27)
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употребява младенците? Не се ли дразнят сърцата на такива книжници?

Не изпадат ли в бяс и ярост поради собственото си безсилие и помрачение?

За последните десет години очите ми се наситиха да гледат именно

това, за което ти говоря. Защото книжници и теолози се опитаха да претеглят

дадените ми от Исус книги през тесногръдата школовка на религиозното си

образование. И понеже Духът и съдържанието на книгите ми не пасваше на

тяхното разбиране и дух, то по тази причина служението ми бе заклеймено

като “недоктринално”.

Благословен да Си, Господи! Защото едва ли има друго, по-убедително

свидетелство, че Си ми дал да върша Волята Ти!

Причината да започвам именно така посланието на тази глава е в

това, че Господ разкри на сърцето ми видение, свързано с възкачването

над презрението. А именно презрението е най-точната изява на днешните

книжници и фарисеи против Божиите помазаници. Затова нека ти покажа и

самото видение.

Аз виждах около себе си множества от човеци, които бяха облечени в

лъскави дрехи. Те ръкомахаха възбудено, като ме сочеха с ръцете си.

Мнозина от тях отваряха кожените си куфарчета. И като изваждаха от тях

гланцирани дипломи, взаимно се убеждаваха в правотата си. А след това

отново ме сочеха. И ето, че от очите им започнаха да излизат тъмни лъчи,

тъй че когато ги погледнех, тъмнината блъсваше с огромна сила собствените

ми очи. А аз нямах дори силата да се откъсна от властта на погледа им.

Напротив - започнах още повече да се взирам в очите им и в един момент

бях като хипнотизиран от тъмнината им. Това направи така, че сърцето ми

започна да отпада. И моето зрение изцяло се покори на техните погледи,

тъй че никак не можех да се измъкна. Това беше някаква духовна примка,

която не можех да преодолея. Нещо повече - устата ми започнаха да

правят негативни изповеди, сякаш напълно да задоволят тъмнината, която

излизаше от очите на моите гонители. Сърцето ми беше пред пълен провал.

И тогава, като паднах на коленете си, извиках към Исус:

“Господи мой! Помогни ми! Смили се над сърцето ми и душата ми!

Избави ме, Боже, понеже не мога да откъсна очите си от погледите на

моите гонители!”
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Тогава Исус ме чу и аз усетих как Той дръпна светлото въже, с което

ме беше вързал. Това имаше огромен ефект, понеже очите ми се отвърнаха

да гледат погледите на гонителите ми. Така видях погледа на Исус. Той

стоеше на няколко метра от мен и очите Му бяха пълни със състрадание и

Милост. А аз все така продължавах да ги гледам. И колкото повече гледах

очите на моя Господ, толкова повече сърцето ми се възстановяваше.

Докато накрая се почувствах изпълнен от Небесна Светлина. Едва тогава

Господ отново дръпна светлото въже, а по неговите витки преминаха небесни

искри. И в самите искри сърцето ми разпозна думите на псалома, които

гласяха:

“Песен на възкачванията. Издигам очите си към Тебе, Който

обитаваш на небесата. Ето, както очите на слугите гледат към

ръката на господаря им, както очите на слугинята към ръката на

господарката й, така гледат нашите очи към Господа нашия Бог,

докле се смили за нас. Смили се за нас, Господи, смили се за нас,

защото се преситихме от презрение, пресити се душата ни от

надуването на охолните, и от презрението на горделивите…” 18

А тогава Исус ме попита:

“Сега разбра ли какво се случи с тебе? Разбра ли на какво

стана жертва?”

“Да, Господи мой! Сърцето ми стана жертва на презрение. Аз никак не

можех да се освободя от презрението, но бях като хипнотизиран...”

“А защо беше като хипнотизиран? Не затова ли, понеже погледът

на твоите очи срещна погледа на онези, които те презират?”

“Така е, Исусе!”

“Виж тогава какво говорят стиховете от песента на възкачването

над презрението. Виж, че очите на слугите гледат към ръката на

Господаря. Виж, че твоите очи трябва да гледат на Господ, а не на

онези, които те презират. Защото колкото и да бъдат презирани

Моите, пак не от гонителите им, но от тях зависи дали ще приемат

презрението или ще го отхвърлят. А ти защо прие презрението?”

18 (Псалом 123)
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“Господи, аз сбърках. Защото много повече ме интересуваше мнението

на човеците, отколкото Твоето мнение. И тогава, като погледнах към очите

им, допуснах тъмния лъч на презрението в сърцето си...”

“А не постъпи ли така пророк Илия, който някога прие пратеника

на Езавел? Не се ли утесни сърцето му, за да се уплаши за живота

си и да побегне към пустинята? И ти, Стефане, от грешките му ли

ще се вдъхновяваш или от извисяването му?”

“Господи, би трябвало да се вдъхновявам от извисяването на Божия

пророк. Понеже и той предприе възкачване в живота си, когато Отец го

извика на върха на Кармил. И тогава се сбъдна писаното, че:

“…Ахаав възлезе да яде и да пие; а Илия се възкачи на връх

Кармил…” 19

“Помисли тогава отново върху презрението. Защото то е твърде

мощна духовна изява. Какво е презрението?”

Думите на Господ бяха изречени с такова натякване, щото забелязах

скрита тайна в духа на самата дума. И тогава Му казах:

“Исусе, презрението е нещо повече от зрение. Защото в един случай

имаме зрение, а в друг - презрение…”

“А какво е това нещо повече от зрение? Ти с вярване ли ходиш

или с виждане?”

“Господи, аз ходя с вярване, а не с виждане. Ето защо вярването е

нещо повече от виждане, както и презрението - нещо повече от зрение...”

“Точно така, момчето Ми. Защото едно е човек да те гледа със

собствените си очи, а съвсем друго - през очите му да те гледа

дяволът. Когато човек те погледне със собствените си очи, то тогава

той упражнява своето зрение. Но когато през очите му те погледне

дяволът, то тогава той се упражнява в презрение. Сега разбра ли

защо сърцето ти отпадна, когато гледаше в очите на гонителите си?

Те ли те гледаха или дяволът те гледаше от очите им?”

“Господи, дяволът ме гледаше от очите им! Понеже аз изпитах в сърцето

си не тяхното зрение, но тяхното презрение…”

19 (3 Царе 18:42)
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“Как тогава можеш да се освободиш от властта на презрението?

Какво ти говорят точните стихове от песента на възкачването над

презрението?”

“Господи, аз трябва да погледна на Тебе, докато Ти се смилиш за

мен…”

“А няма ли, когато погледнеш на Мен, да проявиш нещо повече

от зрение?”

“Да, Исусе! Наистина ще проявя нещо повече от зрение…”

В следващия миг устата Господни изговориха най-дълбокото. Защото

Исус каза:

“Ако дяволът те презира, то не е ли в твоята власт и ти да го

презираш? Не трябва ли да отговориш на презрението на човеците

с презрение към дявола? А да презираш дявола не е друго, но

именно това - да не те вълнува неговия поглед, но погледа на твоя

Господ. Защото сърцето ти непременно ще бъде там, където е

погледът ти. А Словото на Господ твоя Бог казва на всички ви:

“Не се доверявайте на другар, не уповавайте на близък приятел,

пази вратата на устата си от лежащата в обятията ти; защото син

презира баща, дъщеря се повдига против майка си, снаха против

свекърва си, неприятели на човека са домашните му. Но аз ще

погледна към Господа, ще чакам Бога на спасението си; Бог мой ще

ме послуша…” 20

Защото непременно има време и съдба за всички, които презират

Господ и Неговите пратеници. И Сам Отец Ми ще наложи върху

презрителите Собствените Си думи:

“Защото ония, които славят Мене, тях ще прославя Аз, а ония

които Ме презират, ще бъдат презрени…” 21

Думите на Господ Исус подействаха в съвършено изцеление за сърцето

ми. И тогава Му казах:

“Господи Исусе! Сега разбирам, че Твоята Съвършена Воля за всички

нас е да престанем да гледаме на слугите на дявола. Защото от техните

очи и сърца винаги ще гледа дяволът. И ако окото ни е светло, сиреч,
20 (Михей 7:5-7)
21 (1 Царе 2:30)
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гледащо към Тебе и Твоята Любов и Светлина, то и цялото ни тяло ще бъде

осветено. Но ако окото ни е болнаво, сиреч, гледащо и реагиращо на

нашите презрители и гонители, то и цялото ни тяло ще бъде помрачено...”

А Господ Исус, като се усмихна и погали главата ми, каза:

“Дошло е времето за всички ви да си зададете най-съдбоносните

въпроси на вярата. Защото грешните непременно се боят. И трепет

обзема безбожните. А тогава казват:

“Кой от нас ще обитава при поглъщащ огън? Кой от нас ще

обитава при вечни пламъци?” 22

Ето, отговарям ви! И нека думите Ми бъдат за вас като песен за

възкачване над презрението:

“Който ходи праведно и говори справедливо, който презира

печалбата от насилствата, който отърсва ръцете си от дароприемство,

който запушва ушите си, за да не чуе за кръвопролитие, и който

затуля очите си, за да не види злото. Той ще обитава нависоко;

крепостите на канарите ще бъдат мястото на защитата му; хлябът

му ще му се даде, водата му няма да липсва. Очите ти ще видят

царя в красотата му, ще видят широкоразпространена земя…” 23

Братко мой! Скъпи ми приятелю! Погледни към Царя на Сион!

Погледни на онези очи, в които за теб има Светлина и Благодат!

Затули очите си за презрението на човеците, които любят дявола и

делата му! Защото този дявол и Сатана може да гледа към теб само тогава,

когато и ти гледаш към него. Но ако очите ти гледат към Господа, то и

Господ ще гледа през очите ти! А тогава никоя тъмнина и никое презрение

няма да има власт над сърцето ти! Амин и Амин!

22 (Исайя 33:14)
23 (Исайя 33:15-17)
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4. ВИДЕНИЕТО С ВЪЗКАЧВАНЕТО НАД НАСКЪРБЯВАНЕТО

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Песента на възкачванията е възможно най-здравият и утвърждаващ

духовен изпит, който християнинът държи пред Господ Исус Христос и пред

Бог Отец. Въпреки, че със сигурност ти за първи път четеш и проумяваш

такова слово, разкриващо духовното извисяване пред Бога, пак това не е

причина да смяташ, че Божиите хора не са се упражнявали в подобно

превъзходно стоене. Напротив - за да бъдат записани в Свещеното Писание

псалми, които са наречени и “песни на възкачванията”, то е, понеже

Спасителят е пожелал духовния опит от възкачването да не бъде утаен, но

напротив - явен и разкрит за всички, които се стремят към духовното

издигане и извисяване.

Ние имаме щастието и привилегията да се родим във време, когато

огънят на страданието не просто пречиства, но подготвя съвършени съдове,

като обиталища за Божията Слава и Сила. Защото ако някога гонението

върху първите Христови последователи изгради Църквата, като здрава и

мощна, то последното гонение ще направи много повече от първото. И ако

Исус казва, че днес е времето, когато беззаконието е умножено, то всред

това умножено беззаконие ще се родят онези пламенни последователи на

Бог, в чиито сърца ще трепти умножена вяра. Защото днес, повече от

всякога, Господ ще възвърне Своите към онова искрено следване на Исус,

на което бяха свидетели и първите Апостоли. Защото, ако и светът да се

опитва да излъже мнозина човеци, че много се е променил и уважава

правото на вероизповедание и свобода на убежденията, пак това ще е

измамлива фасада, зад която разумните ще видят, че светът обича своите

си църкви и вярващи, но още повече е намразил и презрял Църквата на

Господ Исус Христос. Затова те моля от цялото си сърце да не търсиш

повече атаките на света откъм страната на езичниците. Понеже така ще се

заблудиш и ще решиш, че наистина времето е по-добро. Но Исус не ти

говори, че времето е по-добро. Напротив - предупреди всички нас да

внимаваме, понеже е наближило времето на човека-Антихрист. Това време

Той ни изяви с думите:
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“Пазете се да ви не заблуди някой; защото мнозина ще дойдат в

Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. И ще

чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не

смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още не е

свършекът. Защото ще се повдигне народ против народ, и царство

против царство; и на разни места ще има глад и трусове. Но всичко

това ще бъде само начало на страдания. Тогава ще ви предадат на

мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи

поради Моето име. И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг

ще се предадат, и един друг ще се намразят. И много лъжепророци

ще се появят и ще заблудят мнозина. Но понеже ще се умножи

беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който

устои до край, той ще бъде спасен. И това благовестие на царството

ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на

всичките народи; и тогава ще дойде свършекът. Затова, когато

видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк

Даниил, стояща на святото място, (който чете нека разбира), тогава

ония които са в Юдея, нека бягат по планините; който се намери на

къщния покрив да не слиза да вземе нещата от къщата си; и който

се намери на нива да се не връща назад да вземе дрехата си. А

горко на непразните и на кърмещите в ония дни! При това, молете

се да се не случи бягането ви зиме или в съботен ден; защото

тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света до сега,

и каквато не ще има. И ако да не се съкратяха ония дни, не би се

избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се

съкратят. Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос, или: Тука, не

вярвайте; защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които

ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако

е възможно, и избраните. Ето предсказах ви…” 24

Не те ли учудват тези думи на Исус? Та нали вече живееш в общество,

прегърнало идеите на демокрацията? Нали вече никой не пречи на вярата

ти? Защо тогава Спасителят ти говори, че мнозина ще се съблазнят и един

24 (Матея 24:4-25)
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други ще се предадат? Защо Той ти говори, че това е само началото на

страдания? Защо, най-вече, Исус говори, че предстои голяма скръб, небивала

от началото на света до сега, и каквато не ще има? Кой скърби и защо

скърби? Кой страда и защо страда? Ако погледнеш на ухилените и доволни

физиономии по стотиците семинари и конференции, то голяма скръб ли ще

забележиш? Ако погледнеш на лукса и разкоша, в които тънат последните

шоу-евангелисти, то за начало на страдания ли ще ти мине през ума?

Каква е тази скръб и това страдание, за които предупреди Исус?

Защото Той не може да лъже. И ако Исус не лъже, то непременно

мнозина от нас са попаднали под властта на най-голямата лъжа. Лъжа,

която иска да убеди, че едва ли не светът вече е укротен от благовестието

и дори е подписал мирен договор с Небето. Именно затова пастирите са

весели и доволни. Именно затова в Храма са се появили проповедници,

които проповядват сегашното състояние на света. Защото в техните критерии

светът вече не е онова ужасно място, за което предупреждаваха Христовите

Апостоли. Напротив - той е станал място, където тепърва ще никнат офиси

и зали за конференции, място, където тепърва ще се строят завидни

палати и дворци, отговарящи на самочувствието на църковните лидери…

Какво се е случило всъщност? И как със сърцето си да намериш онази

скръб и онова страдание, за които те предупреди Исус?

Истината братко мой, е повече от трагична. Истината е, че светът влезе

в църквата и светският дух се гримира, за да изглежда като Исус. А така

изчезна и скръбта. Защото скръб има там, където има гонение.

Но може ли светът да гони света? Могат ли светските политици да

гонят лидери на църкви, които с пари купуват регистрациите си и рекламите

си по всички медии? Могат ли, най-сетне, езическите поклонници на Мамон

да подложат на гонение религиозните поклонници на Мамон?

Разбира се, че не! Защото и в единият и в другият случай душите вече

са се продали на дявола. Какво остава тогава за скръбта? Остава това, че

скръб ще преживеят само онези, които искат да влязат в Божието Царство.

Защото такива никога няма да забравят думите на Исус:

“Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете,

а светът ще се радва; вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне
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в радост. Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът й; а

кога роди детенцето, не помни вече тъгата си поради радостта, че

се е родил човек на света. И вие, прочее, сега сте на скръб; но Аз

пак ще ви видя, и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой

няма да ви отнеме…” 25

Причината да започвам именно така тази глава е тази, че искам да

подготвя сърцето ти за видението, което Господ даде на сърцето ми.

Защото в това видение скръбта беше пълна. А ето и самото видение:

Аз виждах едно огромно поле, което беше огряно от лъчите на слънцето. 

И ето, че всред полето се появиха орачи. Те впрегнаха воловете си и

започнаха да орат полето. Тогава забелязах, че самите рала на орачите не

бяха забити дълбоко в земята, но пореха полето твърде повърхностно.

Това обаче никак не смути орачите. Напротив - те все по-усърдно оряха

почвата, докато изораха цялото поле. Така след тях тръгнаха сеячите,

които щедро хвърляха семената си. А след много малко време от полето

започнаха да никнат плевели. Те покриха цялото поле със завидна бързина.

Тогава до мен във видението се появи Господ Исус, като ми каза:

“Стефане, време е за жетва! Затова тръгни и започни да

събираш поникналото на полето…”

Понечих да кажа на Господ, че на полето няма житни класове, но Той

ме погледна с настоятелен поглед, тъй че аз наистина влязох сред полето.

И тогава Господ извика след мене:

“Започни да събираш в ръката си поникналото!”

Погледнах в нозете си и забелязах тръни и бурени, както и твърде

много коприва. И като протегнах ръцете си към тръните, се опитах да ги

изскубна. Опитът ми нямаше никакъв ефект, защото тръните все така си

оставаха на полето. Затова пък дланите ми се покриха с кървави драскотини,

от които изпитах жестока болка. Обърнах се към Исус, за да Му кажа, че

жетвата няма смисъл, но Той отново ми каза:

“Събирай поникналото!”

Отново се наведох и този път се опитах да изскубна копривата. Но

тогава ръцете ми се подпалиха от жилещите й листа, тъй щото дланите ми

25 (Йоан 16:20-22)



34

подпухнаха и още повече се разраниха. И така, колкото и да опитвах, аз

не можех да пожъна нищо. Защото всичките бурени, тръни и коприва на

това поле оказваха съпротива на ръцете ми и аз не можех да ги изскубна.

И тогава към сърцето ми дойде огромна скръб. Очите ми се напълниха със

сълзи и аз през плач извиках към Исус:

“Господи, аз не мога да пожъна тази нива. Защото всичко, което е

поникнало в нея, не е за Твоята житница. То е само тръни, бурени и

коприва. И общението с всички тези плевели донесе на сърцето ми само

скръб и болка. А и ръцете ми се израниха и подпухнаха...”

След думите ми скръбта стана още по-силна, понеже вече ме

задушаваше и стягаше сърцето ми. А тогава Господ се приближи до мен и

ми каза:

“Ако в твоето сърце скръбта е толкова голяма, то каква ли ще е

тя в Божието Сърце? Как да погледне Господ на нивата Си? Как да

погледна на ония, които преди да наскърбят теб, наскърбиха Мен?

Как да погледна на ония, които трябваше да посеят семето на

благовестието в дълбоката почва, но вместо това те го посяха в

собствените си плитки бразди?

А такова беззаконие непременно наскърбява сърцето. Понеже

сетнината му са бурени, тръни и коприва…”

Докато Исус ми говореше, към сърцето ми нахлу Светлина от Святия

Дух. Тогава всред лъчите на тази Светлина аз разпознах думите на псалома,

който гласеше:

“Песен на възкачванията. Много пъти са ме наскърбявали от

младостта ми досега, (нека рече сега Израил), много пъти са ме

наскърбявали от младостта ми досега, но не ми надвиха. Орачите

ораха по гърба ми, проточиха дълги браздите си. Но Господ е

праведен; Той разсече въжетата на нечестивите. Ще се посрамят и

ще се обърнат назад всички, които мразят Сиона. Ще станат като

тревата на къщния покрив, която изсъхва преди да се оскубе, с

която жетварят не напълва ръката си, нито оня, който вързва

снопите, обятията си. Нито казват минувачите: Благословение
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Господно да бъде на вас! Та да им отговарят: И ние ви благославяме

в името Господно!” 26

А Исус продължи да ми говори, като казваше:

“Сега разбра ли какво ще да рече наскърбяването? Не е ли то

неизбежното зло, което трябва да се превъзмогне? И ако Аз

превъзмогнах това, че орачите ораха по гърба на Словото и

направиха бразди от човешки доктрини и религиозни брътвежи, то

не трябва ли и вие да превъзмогнете над самите плевели и тръни,

които се родиха от сеенето в човешките бразди, а не в дълбочините

на Словото Ми?”

“А как, Исусе, да превъзмогнем над самите плевели и тръни?”

Тук Исус отговори:

“Ако познавате Словото Ми, ще изпълните думите Ми. Защото в

Моята притча Аз казах:

“Небесното царство се оприличава на човек, който е посял

добро семе на нивата си; но, когато спяха човеците, неприятелят му

дойде и пося плевели между житото, и си отиде. А когато поникна

стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. А слугите

на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли добро

семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите? Той им каза: Някой

неприятел е сторил това. А слугите му казаха: Като е тъй искаш ли

да идем да го оплевим? А той каза: Не искам; да не би, като плевите

плевелите, да изскубете заедно с тях и житото. Оставете да растат и

двете заедно до жетва; а във време на жетва ще река на

жетварите: Съберете първо плевелите, и вържете ги на снопове за

изгаряне, а житото приберете в житницата ми...” 27

Виждаш ли от притчата Ми, че Моята Воля е първо да бъдат

събрани плевелите, тъй щото да се вържат на снопове?”

“Да, Исусе! Виждам това...”

“Как мислиш тогава? Няма ли онези, които първо са събрани,

да имат самочувствието на първи? И кой е изпратен да ги събере?”

26 (Псалом 129)
27 (Матея 13:24-30)
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“Господи, Апостол Павел ни предупреди, че именно духът на Антихрист

идва да събере плевелите си. Затова в посланието към Солунците четем:

“И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да

повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали

истината, а са имали благоволение към неправдата…” 28

“А този дух на заблуда, изпратен да събере плевелите, като дух

на заблуда ли ще им се представи? Няма ли той да употреби

всичката измама и хитрост на своето лукавство, тъй щото да го

припознаят като Бог? И ако плевелите са припознали като Бог

лукавия, а едновременно с това са събрани по-напред от житото, то

какво остава за Моите жита?”

“Господи, Твоите жита ще бъдат презирани. Понеже лукавият не

просто събира плевелите си, но ги събира на снопове. А снопове ще рече

общества и най-вече – светски църкви, в които действа дух на мерзост,

запустение и проклетия…”

Тук Исус каза:

“Положи тогава в сърцето си истината, че именно това е

наскърбяването за Моите. Именно тази е голямата скръб, която

трябва да претърпят и превъзмогнат. Защото плодът на Лозата не

се бере от тръни, нито смокини се берат от репеи.

Виж тогава отново песента на възкачването над наскърбяването.

Понеже за онези, които са напълнили човешките църкви, за да

спазват човешки учения, там е казано:

“Ще се посрамят и ще се обърнат назад всички, които мразят

Сиона. Ще станат като тревата на къщния покрив, която изсъхва

преди да се оскубе, с която жетварят не напълва ръката си, нито

оня, който вързва снопите, обятията си…”

И ако с плевели Божият жетвар не напълня ръката си, нито

онзи, който връзва снопите, обятията си, то да жънеш ли тогава

такива за Господа? Или да се възкачиш над наскърбяването и да

уповаваш на Божията Вярност? И ако Аз предупреждавам, че е тясна

портата на Спасението и само малцина влизат през нея, а през

28 (2 Солунци 2:11-12)
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широката порта мнозина отиват в погибел, то да се наскърбяваш ли

ти поради мнозината или да се радваш на малцината?”

“Да се радвам на малцината, Господи!”

“Именно да се радваш, Стефане! Именно да се радваш! Понеже

по-голяма е радостта за единия, който намира три бисера и ги

представи в ръката на Господа, отколкото друг, който загребва

кофи с чакъл и въпреки това ги губи. Защото спасени от сега и до

свършека ще се нарекат онези, които Отец Ми е видял и записал,

като спасени. И осъдени от сега и до свършека ще се нарекат

онези, които Отец Ми е видял и записал, като осъдени. Понеже

Онзи, Който изпълва всичко във всички, знае кои е избрал и спасил

и кои е отхвърлил и осъдил. Именно затова ти нямаш повече работа

и длъжност към плевелите, но непременно Отец Ми ще те изпрати

до Моите…”

След последните Си думи Господ протегна ръцете Си към моите ръце.

И в мига, когато докосна дланите ми, от тях изчезнаха всички поражения и

рани, оставяни ми от човеци-плевели и човеци-бодли. Така в сърцето ми

заблестяха стиховете от “Еклесиаст”-а, които за първи път бяха моето

възкачване над наскърбяването:

“И обърнах се да разгледам мъдростта, и лудостта, и безумието,

защото що може да стори човек, който е дошъл подир Царя относно

това, което е вече сторено? Тогава видях, че мъдростта превъзхожда

безумието, както светлината превъзхожда тъмнината…” 29

Братко мой! Имай мъдростта да превъзмогнеш над наскърбяването,

когато очите ти гледат на тоталното нашествие на плевели и тръни, с които

не можеш да напълниш ръцете си! Имай мъдростта да превъзмогнеш над

тези, които отдавна са били посочени на беззаконията, които вършат!

Имай мъдростта да разбереш, че ние не можем да извършим нищо след

Него, понеже Той е извършил всичко преди нас! Колкото до онези безумни,

които се сношават с непостоянните и извратените, като бързат да погиват

всред греховете им, то такива отдавна са разменили жетвата на Бога с

жетвата на дявола! На такива осъждението е справедливо! Амин и Амин!

29 (Еклесиаст 2:12-13)



38

5. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Много пъти сърцето ми е оставало учудено и възхитено от Божията

Благодат и Милост. Много пъти съм се запитвал каква е тази изобилна

Божия щедрост, с която Исус заля сърцето ми през последните няколко

години. И ето, че отговорът вече започва да просветлява. Защото в това

време на измама и коварство Божиите хора наистина трябва да чуят звука

на тръбата и да побързат да уловят светлото въже на Спасението и Вечния

Живот.

Имало е времена, в които човеците са тънели в невежество и тъмнина.

Имало е времена, когато пет изречения от Божий пратеник са били за

човеците по-голямо богатство от всичките им къщи и колесници. И тогава

те са благоговеели пред чудната Божия Милост, която им е изпращала

светилник в тъмнината. И те са почитали Божиите пратеници, понеже

дълбоко в сърцата си са били убедени, че Делото на Божия Пророчески

Дух е съвършената Божия Сила, която спасява духа и душата на човека.

Днес времената са други. Днес книжарниците са задръстени от теология

и от амвоните на църквите проповядват платени проповедници.  Библейските

знания отдавна са станали като изгнили плодове, които се подритват от

кучета и ядат от прасета. Знаейки за всичко това аз имах ревността и

копнежа да изявя пред братята и сестрите си всичките петнадесет псалома,

в които се разкрива песента на възкачванията. Но Господ имаше друга

ревност, по-силна от моята. И Той, като дойде към сърцето ми, каза:

“Някога Аз заповядах на всички ви, като казах:

“Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите

си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да

ви разкъсат...” 30

Твоята ревност да стоиш пред Мен и да получиш съвършената

пълнота върху песента на възкачванията е похвална. И Аз ти дадох

духовен поглед върху някои от тях. Но Аз не благоволя да ти

разкривам цялата песен, просто защото човеците не живеят всичкото

30 (Матея 7:6)
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останало пророческо слово, което съм ти давал. Едва когато те се

отрекат от себе си и се посветят на Господа и Делото Му, едва

тогава Аз ще дам на всеки съвършения път към скришните места на

стръмнините. А да се отречете от себе си не е друго, освен да

извършите възкачването над лъжата и пламналата ярост, над

презрението и наскърбяването. Когато сторите това, то тогава пътят

към скришните места на стръмнините е открит за вас. Тогава сърцата

ви непременно ще потърсят в Словото Ми всички онези псалми,

които Святият Дух е разкрил като песни на възкачванията. И Аз

непременно ще ви благословя и укрепя за останалата част от пътя.

Колкото до онези, които се подиграха с пророка Ми и оплюха

делото му и името му, понеже го оставиха и се извъртяха като

неверен лък, то именно поради тях Аз ще държа утаено знанието

върху цялата песен на възкачванията. Понеже безумието им и

покварата им са стигнали дотам, че ако и да мразят слугата Ми, пак

скришом четат от пророческото слово. А на такива Аз заявявам, че

това слово никак няма да ги ползва, понеже не са приели пророк в

името на пророк, за да получат и наградата на пророка. Понеже

какво ще се ползват свине и кучета, които въпреки предадената им

свята заповед бързат да се върнат на бълвоча си и в тинята? Какво

ще ги ползва онези проповедници и пастори, които участват в

кресливия хор на мерзостта, но никак не се отказват да четат и

вмъкват в проповедите си от пророческите истини?

О, роде на невярващи и извратени! Аз няма още дълго да ви

търпя, но непременно ще ви въздам за всичките нечестиви дела,

които в нечестие сте сторили!

А на Моите, които показаха плода на сърцата си и държат живо

пророческото слово в сърцата си, Аз непременно ще дам да познаят

цялата песен на възкачванията.

За да живеят далече по-горе от мерзостта и запустението!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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