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За да изгубиш завинаги Рая –

дяволът прави живота ти рай!

За да не идеш никога в ада –

Бог прави живота ти ад!

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Без да ме вълнува мнението на човеците, без страх от доктриналното

мислене на тесногръди теолози и без никакъв религиозен предразсъдък, аз

ще започна тази книга със слово, което не е написано от мен, но е родено

и слиза от Отца на светлините. Защото прицелът на това слово ще заведе

всички ни именно в притчата на Исус за бедния Лазар и богаташа. И

въпреки, че мнозина религиозни умове ще настръхнат само от мисълта, че

се позовавам на подобен автор, аз благодаря на Отец, че е използвал

сърцето му. Защото този автор е живял във време, когато злото е

тържествувало над сърцата на мнозина. И самият той е бил като един беден

Лазар, видял колко голямо е разрушението, идещо от духа на светското

богатство. Кой е този автор, чието слово сега ще цитирам? Кой е този

човек, покосен от смъртта още в младостта си? Кой е този, който без да

слага на челото си етикет, че е вярващ, пак е оставил на всички ни много

повече духовни послания от днешните църковни кариеристи?

Истината е, че това е Христо Смирненски!

Да, братко мой! Именно българският поет Смирненски, до чието

творчество се домогваха всякакви идеологии и режими. Сега се моля на

моя Господ и Бог да разбереш, че нямам за цел да прославям човеци, нито

да отмествам прицела от Исус, но само и единствено да заведа верните на

Бога до онези извори, в които Той е действал мощно според Волята Си,

Силата Си и извечните Си намерения. Виж тогава една отдавна забравена

приказка, написана от Смирненски. Защото в нея се оглеждат днешните

политици, днешните църковни пастири и проповедници и всички онези,

чиито сърца са влюбени в княза на света.



4

ПРИКАЗКА ЗА СТЪЛБАТА

(от Христо Смирненски)

- Кой си ти? - попита го Дяволът...

- Аз съм плебей по рождение и всички дрипльовци са мои братя. О,

колко е грозна земята и колко са нещастни хората!

Това говореше млад момък, с изправено чело и стиснати юмруци. Той

стоеше пред стълбата - висока стълба от бял мрамор с розови жилки.

Погледът му бе стрелнат в далечината, дето като мътни вълни на придошла

река шумяха сивите тълпи на мизерията. Те се вълнуваха, кипваха мигом,

вдигаха гора от сухи черни ръце, гръм от негодувание и яростни викове

разлюляваха въздуха и ехото замираше бавно, тържествено като далечни

топовни гърмежи. Тълпите растяха, идеха в облаци жълт прах, отделни

силуети все по-ясно и по-ясно се изрязваха на общия сив фон. Идеше

някакъв старец, приведен ниско доземи, сякаш търсеше изгубената си

младост. За дрипавата му дреха се държеше босоного момиченце, и

гледаше високата стълба с кротки, сини като метличина очи. Гледаше и се

усмихваше. А след тях идеха все одрипели, сиви, сухи фигури и в хор

пееха протегната, погребална песен. Някой остро свиреше с уста, друг,

пъхнал ръце в джобовете, се смееше високо, дрезгаво, а в очите му гореше

безумие.

- Аз съм плебей по рождение и всички дрипльовци ми са братя. О, колко

грозна е земята и колко са нещастни хората! О, вие там горе, вие...

Това говореше млад момък, с изправено чело и стиснати в закана

юмруци.

- Вие мразите ония горе? - попита Дяволът и лукаво се приведе към

момъка.

- О, аз ще отмъстя на тия принцове и князе. Жестоко ще им отмъстя

зарад братята ми, зарад моите братя, които имат лица, жълти като пясък,

които стенат по-зловещо от декемврийските виелици! Виж голите им кървави

меса, чуй стоновете им! Аз ще отмъстя за тях! Пусни ме!

Дяволът се усмихна:

- Аз съм страж на ония горе и без подкуп няма да ги предам.
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- Аз нямам злато, аз нямам нищо с което да те подкупя... Аз съм беден,

дрипав юноша... Но аз съм готов да сложа главата си.

Дяволът пак се усмихна:

- О, не, аз не искам толкоз много! Дай ми ти само слуха си!

- Слуха си? С удоволствие... Нека никога нищо не чуя, нека...

- Ти пак ще чуваш! - успокои го Дяволът и му стори път. - Мини!

Момъкът се затече, наведнъж прекрачи три стъпала, но косматата ръка

на Дявола го дръпна:

- Стига! Спри да чуеш как стенат там доле твоите братя!

Момъкът спря и се вслуша:

- Странно, защо те започнаха изведнъж да пеят весело и тъй безгрижно

да се смеят?...

И той пак се затече. Дяволът пак го спря:

- За да минеш още три стъпала, аз искам очите ти!

Момъкът отчаяно махна ръка.

- Но тогава аз няма да мога да виждам нито своите братя, нито тия, на

които отивам да отмъстя!

Дяволът:

- Ти пак ще виждаш... Аз ще ти дам други, много по-хубави очи!

Момъкът мина още три стъпала и се вгледа надоле. Дяволът му

напомни:

- Виж голите им кървави меса.

- Боже мой! Та това е тъй странно; кога успяха да се облекат толкоз

хубаво! А вместо кървави рани те са обкичени с чудно алени рози!

През всеки три стъпала Дяволът взимаше своя малък откуп. Но

момъкът вървеше, той даваше с готовност всичко, стига да стигне там и да

отмъсти на тия тлъсти князе и принцове! Ето едно стъпало, само още едно

стъпало, и той ще бъде горе! Той ще отмъсти зарад братята си!

- Аз съм плебей по рождение и всички дрипльовци...

- Млади момко, едно стъпало още! Само още едно стъпало, и ти ще

отмъстиш. Но аз винаги за това стъпало вземам двоен откуп:

Дай ми сърцето и паметта си.

Момъкът махна ръка:
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- Сърцето ли? Не! Това е много жестоко!

Дяволът се засмя гърлесто, авторитетно:

- Аз не съм толкова жесток. Аз ще ти дам в замяна златно сърце и нова

памет! Ако не приемеш, ти никога няма да минеш туй стъпало, никога няма

да отмъстиш за братята си - тия, които имат лица като пясък и стенат по-

зловещо от декемврийските виелици.

Юношата погледна зелените иронични очи на Дявола:

- Но аз ще бъда най-нещастният. Ти ми взимаш всичко човешко...

- Напротив - най-щастливият!... Но? Съгласен ли си:

Само сърцето и паметта си.

Момъкът се замисли, черна сянка легна на лицето му, по сбръчканото

чело се отрониха мътни капки пот, той гневно сви юмруци и процеди през

зъби:

- Да бъде! Вземи ги!

...И като лятна буря, гневен и сърдит, разветрил черни коси, той мина

последното стъпало. Той беше вече най-горе. И изведнъж в лицето му

грейна усмивка, очите му заблестяха с тиха радост и юмруците му се

отпуснаха. Той погледна пируващите князе, погледна доле, дето ревеше и

проклинаше сивата дрипава тълпа. Погледна, но нито един мускул не

трепна по лицето му: то бе светло, весело, доволно. Той виждаше доле

празнично облечени тълпи, стоновете бяха вече химни.

- Кой си ти? - дрезгаво и лукаво го попита Дяволът.

- Аз съм принц по рождение и боговете ми са братя! О, колко красива

е земята и колко са щастливи хората!”

Когато Господ Исус ми заповяда отново да си прочета и припомня

приказката за стълбата, в първия миг бях готов да се усъмня, че ми говори

Той и че това е Господният Глас в сърцето ми. Но след прочита на самото

послание сърцето ми беше разбито.

Защото можех ли да кажа на Истината, че не е Истина? Можех ли да

кажа на Светлината, че не е Светлина? Можех ли да отрека, че ако преди

сто години тази приказка е била актуална, то днес тя брутално боде очите?

Защото в миг, когато земята е препълнена с бедняци, покрити от дрипите

си, мнозина решават да тръгнат нагоре - по бялата мраморна стълба.
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Заредени със справедливите си пориви те се качват от стъпало на стъпало.

И с всяко следващо губят по-малко от себе си. Докато накрая стъпят горе…

Готови да се провъзгласят за принцове по рождение, неразбрали, че вече

са били родени от принца на мрака. Готови да намерят целият си живот,

съдба и битие в притчата за бедния Лазар и богаташа. Защото, докато си

долу, сред дрипавите и немотните, ти имаш амбициите да отмъстиш на

онези горе. Да идеш при тях и да ги изобличиш за ледените им сърца. И

като им посочиш бедния Лазар, стоящ пред прага на портите им, да ги

оплачеш за всичкото им нечестие.

Но възможно ли е да се върнеш назад по стълбата? Възможно ли е

сърцето ти и паметта ти да останат при Лазар долу, когато очите ти и

ушите ти са отишли след проповядвания земен просперитет? Възможно ли

е да излъжеш онзи страж на портата, който е лукавият, след като без откуп

той не пуска никого горе? Спомни си, че той предложи същият откуп на

Исус в пустинята. Не Му ли показа тогава всичките богатства на света? Не

поиска ли да отнеме очите и ушите, и най-вече - Сърцето на Исус? Защото

очите на Исус видяха богатствата на света, а ушите Му слушаха именно

съблазнителната оферта…

Разбираш ли, че тази приказка за стълбата от Христо Смирненски, е

била приказка от Христос, пълна с Неговата Смирна? Защото Господ говори

неведнъж и дваж. Но очите и сърцата ни, заети да гледат принцовете горе,

никак не забелязаха, че Бог обича да се изявява сред дрипавите. Сред

онези, които имат очи, за да забележат братчетата на Гаврош и босоногите

деца. Аз не се срамувам, че за десет години неуморно подвизаване за Исус

останах беден относно светското. И твърде често дори разпространението

на нова книга от “Мория” е свързано с чудо от Господ. Но сега, когато по

Собствената Си Воля Господ обърна очите на сърцето ми към Своята

притча за бедния Лазар и богаташа, вече разбирам, че Исус ме е довел до

същината на Своето учение и Небесно благовестие. Затова нека сега премина

към самите видения, с които Господ освети и благослови сърцето ми.

Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА СПАСЕНИЕТО

Докато все още стоях разтърсен от въздействието на “Приказка за

стълбата” Исус се приближи към мен. И като ме докосна с ръката Си, каза:

“Сега разбираш ли защо ти заповядах да прочетеш “Приказка

за стълбата”?”

“Да, Исусе! Сега разбрах, че Ти наистина искаш съвършено да съхраниш

и опазиш моето сърце и сърцата на всички, които Те следват и обичат.

Защото ние никога не трябва да забравяме тази “Приказка за стълбата”...”

“Точно така е, момчето Ми. Защото днес е време, когато

дяволските съблазни са готови да измамят и повлекат надолу

хиляди по хиляди. И такива, когато тръгнат по мраморната стълба

на Мамон, считат я в сърцата си за стълбата на Яков. Но ето, че

твоят Господ е бил превъзходно силен в сърцето на един творец, за

да предупреди поколенията, че има стълба не само към Бога, но и

към дявола. И в желанието да вървите по Моята стълба и да се

пазите от стълбата на дявола, вие непременно ще приемете в

съдбите си да бъдете като бедния Лазар. Защото, кажи Ми, има ли

друго място в Моето Евангелие, където Аз да говоря, че някой е бил

отнесен от ангелите на Небето, освен в притчата с Лазар? Има ли

друго категорично послание, с което да съм предупредил всички ви

за сетнината на човешките съдби?”

“Господи мой! Като взема в предвид, че в притчата за Лазар и

богаташа, Ти изявяваш и присъствието на Авраам, то си мисля, че в Твоето

Слово няма по съдбоносна притча от тази…”

“А кой днес зачита тази Моя притча? Не е ли станала тя твърде

незначителна в сърдечните мотиви и амбиции на мнозинството? Не

е ли станал Пътят в тази притча, като една твърде тънка и почти

невидима нишка, тъй че никой да не иска да я забележи? И когато

силата на проповядвания земен просперитет обръща сърцата към

силата на богатството, а не към силата на вярата, то можеш ли да

си представиш до какво ще доведе всичко това?”
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“Господи мой! Ако някой се откаже от Твоята стълба, то той непременно

попада на другата стълба, която Ти Си разкрил на българския поет…”

“Точно така, момчето Ми. Но ти отново помисли върху това, че

притчата за Лазар е станала твърде незабележима и малка за

мнозинството. Защото сега ще ти разкрия във видение каква ще е

сетнината на човеците, които съумеят да запазят и утвърдят сърцата

си именно в тази Моя притча…”

След последните думи на Исус пред очите ми се разкри видение. Аз

виждах как Небесният Хълм Сион светеше над самата земя и един от

лъчите му стигаше до нея. Това беше твърде тънък слънчев лъч, който

докосваше поставена Порта на издигнат Хълм. А под самия Хълм, докосван

от Небесния лъч, шумяха смолистите води на черна река, която се вливаше

в самия ад. Докато все така гледах и не разбирах, Исус ми каза:

“Нека сега слезем долу, при самия издигнат Хълм и поставената

на него Порта. Защото трябва да видиш с очите си колко съдбоносна

е притчата за Лазар и богаташа…”

След тези думи на Господ ние наистина слязохме при издигнатия Хълм

и поставената на него Порта. И ето, че Той ми посочи Портата, като каза:

“Имай вярата да приемеш, че това съм Аз. Защото Аз съм вашата

Спасителна Порта към Вечния Живот и Небесното Царство. А сега

се опитай да преминеш през Портата, така, както би преминал

Лазар…”

Погледнах Портата и се затичах към Нея, като натиснах дръжката й.

Но било че натисках самата дръжка, Портата не се отвори. Това искрено ме

обезпокои и тогава се обърнах към Исус, като Му казах:

“Исусе! Имам проблем, защото Портата е заключена и не се отваря…”

Исус ме погледна с дълбоките Си очи и в тях аз прочетох божествен

укор. А след това ми каза:

“Как може да твърдиш, че Портата е заключена? Не е заключена,

но само е стеснена. И ти, очаквайки да преминеш като през параден

вход, никак не забеляза, че слънчевият лъч от Сион е твърде тънък.

Но сега отново се върни при Портата и се опитай да забележиш

откъде минава Небесният лъч. И като видиш лъча, погледни в
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самата основа на Портата. Защото там ще забележиш съдбоносните

връзки на Живота и смъртта…”

Думите на Господ бяха твърде дълбоки, за да ги осъзная в първия

момент. Но ето, че Той ми говореше как Портата е стеснена и в основата й

има връзки от Живот и смърт. Така аз отново се приближих до Портата. И

като паднах на коленете си пред Нея, забелязах един тъничък процеп,

през който влизаше божествената Светлина на Спасението. А след това,

като погледнах пред коленете си, видях връзки с различна дебелина.

Имаше такива, които бяха като въжета. Имаше други, с дебелината на

канап. Но онзи мъничък и тесен процеп бе с големината на иглено ухо. Ето

защо продължих да се взирам във връзките и да търся още по-малки и

малки. Докато накрая очите ми зърнаха твърде тънък копринен конец,

който бе изящно бял и светъл. И като взех конеца, насочих го към тънкия

процеп, през който идваше Небесният лъч. А конецът наистина премина

през процепа. И от другата страна на Портата Господната Сила започна да

дърпа конеца към самите небеса. Така, само за миг от мига, разбрах, че

трябва здраво да завържа нозете и ръцете си за конеца, който вече

преминаваше през самия процеп. Затова, като завързах ръцете и нозете

си, с огромно вълнение забелязах как конецът вече се свършва и само

след миг ще ме задърпа към тънкия процеп. И точно тогава с мен се случи

чудо. Защото Портата ставаше все по-голяма, а аз все по-малък. И в миг,

когато тя наподобяваше огромно здание, издигащо се към Небето, онзи

малък процеп бе станал отвор, а белият конец - въже, с което Господната

Сила ме издърпа през отвора, така щото преминах оттатък…

Ето, че Исус отново беше пред мен в цялата Си Слава и великолепие.

И като ми посочи огромната Порта, издигаща се до Небето и бялото въже,

навързано около ръцете ми и нозете ми, отново ме запита:

“Сега разбра ли по-добре що ще рече да си Лазар? Разбра ли

какво е коприненият конец и тесния процеп към Спасението?”

Погледнах към благите очи на Господ и Му казах:

“Исусе! Първото, което разбрах пред Портата, беше това, че няма да

намеря процепа на Спасението, ако не коленича пред Портата. А после,

когато забелязах многото връзки в самата основа и тънкия процеп в самата
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Порта, ми стана ясно, че трябва да доверя сърцето си на притчата за

Лазар. Защото тя е тънкият копринен конец, способен да премине през

стеснения отвор. И ето, че когато завързах нозете и ръцете си с тази

притча, стана така, че аз започнах да се смалявам, а Ти да растеш. И

колкото по-малък ставах аз, толкова отворът на Спасението ставаше по-

голям. Докато накрая конецът се превърна във въже и Твоята Сила ме

издърпа през Портата…”

Исус се усмихна на думите ми, а след това продължи да ми говори,

като казваше:

“Сега разбираш ли по-добре думите Ми? Сега проумяваш ли

защо Аз заявих, че е по-лесно камила да премине през иглени уши,

отколкото богат да влезе в Божието Царство? Не разбират ли всички

Мои, че когато казвах “иглени уши” Аз имах в предвид именно

тънкия процеп на Спасението? Процеп, през който могат да преминат

само човеците, които се имат за малки пред Божиите очи. А кои са

малките, Стефане? Не са ли това бедняците и сиромасите? Не са ли

тези, които светът презира и подритва поради огромната им мизерия

и нищета? Но ето за такива Аз оставих копринения конец, от който

съм изтъкал и цялата Си светла дреха. Защото онзи, който е малък

пред Господа, ще се улови за малкото, за да премине през иглените

уши и да бъде спасен. Но онези, които се имат за големи, ще

направят погрешния си избор. Затова нека двамата с теб видим и

другото развитие на това видение…”

След тези Свои думи Господ отново ме въздигна над самата Порта. И

като ми посочи идещите към Портата двама човеци, направи ми знак да ги

наблюдавам за онова, което ще сторят. Така човеците се приближиха при

Портата. И ето, че единият каза на другият:

“Братко мой! Това, несъмнено, е Портата на Вечния Живот. Аз се радвам,

че най-накрая стигнахме до Нея…”

В отговор на думите на първия, вторият се завтече към самата Порта,

казвайки:

“Нека тогава да преминем през Нея, за да станем свидетели на Господ!”
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След тези възторжени думи той вече натискаше дръжката на Портата,

но Тя никак не се отваряше. Това накара човека да реагира. И той, като

започна още повече да натиска дръжката на Портата, завика към спътника

си, казвайки:

“Ела и ми помогни. Защото в тази Порта има някакъв проблем и никак

не може да се отвори. Изглежда, че Бог не одобрява вярата ни и не зачита

свидетелствата ни...”

Дочул думите на спътника си, другият се приближи към него, като му

каза:

“Ние непременно трябва да преминем, разбираш ли?”

След това, усетил съприкосновението с връзките в основата на Портата,

другият ги посочи с ръката си, като казваше:

“Гледай тези връзки! Защото именно в тях е ключът за отварянето на

Портата…”

Така двамата вече гледаха връзките в нозете си. А първият, вдигайки

едно от дебелите въжета в нозете си, каза на спътника си:

“Ако Господ ни е възлюбил с връзки на вечна любов, то не мислиш ли,

че те трябва да са много здрави? А така, като гледам, по-здрави от тези

въжета не виждам…”

В отговор на думите му, другият извика:

“Ами да! Наистина е така! Защото всяка врата в живота се отваря с

връзки… Затова нека сега се вържем с тези въжета, а другият им край да

вържем за дръжката на Портата. Така непременно ще отворим Портата…”

Миг след разменените реплики, човеците вече здраво връзваха ръцете

и нозете си с дебелите въжета. А тогава дойде ефектът от самите въжета.

Защото краищата им се превърнаха в змии, които вече нападаха сърцата на

човеците. И те, в плен на пълна заблуда и измама, завикаха един на друг:

“Алелуя, братко! Това е! Тази Порта стана сиромашка, заради нас. За

да се обогатим ние от Нейната сиромашия…”

“Амин, така е! Тази Порта приема само свидетели на просперитета…”

След тези изповеди самите змии получиха още повече сила, тъй че

превъзмогнаха над човеците. И като ги повалиха на земята, завлачиха

телата им към смолисто черната река под самия хълм…
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Братко мой! Гледах с потресен поглед на ставащото с човеците. Колкото

повече змиите ги завличаха към реката на смъртта, толкова повече те се

въодушевяваха и викаха. А Исус, като ги посочи с ръката Си, ми каза:

“Иди и кажи на Моите, че днес е времето, когато призовавам

всички ви да тръгнат по Пътя на Лазар, за да намерят Лоното на

Авраам. Защото ако Аз съм Същият, вчера, днес и завинаги, то и

противникът Ми дявол е същият. Той не е научил нищо ново и не е

забравил нищо старо. Но мнозина от последните поколения на

земята, прегърнали измамата на великата блудница, бързо забравиха

кой е князът на земята и кой - Царят на Сион. И като размениха

местата им - нарекоха Господа “дявол”, а дявола – “Господ”.

Такива забравиха, че Моето Царство не е от този свят, нито пък

някога ще бъде. И като решиха в сърцата си, че горното е досущ

като долното, побързаха да влязат в палатите на богаташа, за да

приемат съдбата му. А Моите бедни и немотни свидетели, въпреки

богатството на вярата си, бяха охулени и презрени, за да получат

струпеите и раните на бедния Лазар.

Ето, призовавам всички ви! Последвайте Ме в останалите

видения, които ще дам на слугата Си. Защото в тях ще видите, както

Лоното на Авраам и притихналия в него Лазар, така и огнения

пъкъл, в който крещеше богаташът. За да разберете думите на

Авраам, както за онези, които се възкачват горе, така и за другите,

които слизат долу.

Ето, Аз днес ви говоря без притчи! И ясно известявам за твърде

великите съдби на Моя Отец и Бог. Блажени онези, които прогледнат

и видят, че притчата за Лазар е Господната Зеница на Чистото и

Свято Спасение! Блажени човеците, които превъзмогнат над най-

силната съблазън и най-тежкото изкушение, дошли на земята -

съблазънта да обличаш неправдата с правда и изкушението - да се

веселиш бляскаво във време на плач и изкупващо ридание!”

След тези думи Господ ме въведе в следващото от Небесните Си

видения.
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2. ВИДЕНИЕТО С ЛОНОТО НА АВРААМ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Учудването и възхищението ми от моя Господ се засилиха още повече,

когато разбрах от Него, че виденията Му няма да се движат според

изречената притча за Лазар, но ще тръгнат отзад напред. И понеже все

още не разбирах защо е решил така, Исус ми каза:

“Никой от вас не би разбрал притчата за бедния Лазар и

богаташа, ако не внимавате на думите, които Авраам изрече на

пламналия в пъкъла. Защото в тези най-съдбоносни думи е скрито

цялото Небесно благовестие и Спасение. Ето затова Моите видения

към теб ще започнат от Лоното на Авраам, за да стигнат до пълната

изява на думите на Авраам…”

След тези Свои думи Исус протегна ръка и докосна главата ми, тъй че

само след миг духът ми полетя след Него. И по подобие на много други

видения отново видях блестящият като диамант в Небето град. Така в

мига, когато ние вече стъпвахме по златните улици на Небесния Ерусалим,

Исус вдигна ръка и посочи към Божия Дворец на Святостта, като ми

казваше:

“Ако някои от вас не са знаели що ще рече Лоно на Авраам, то

нека сега отворят  сърцата си и внимават на всичко, което ще ти

покажа. Защото това Лоно е най-изобилната утеха и щастие, мир и

пълнота от Божия Любов…”

След тези думи Исус тръгна към Божия Дворец, а аз Го последвах. И ето,

че огромните светли врати вече се разтваряха пред Царя на Сион, когато

Господ вдигна ръцете Си и призова Небесния Отец, като Му казваше:

“Отче Мой и Боже Мой! По Твоята Съвършена Воля и според

изричното Ти намерение сега доведох слугата Ти до Лоното на Твоя

Приятел Авраам. Моля Те, Отче Мой! Благослови сега слугата Си

според голямата Си Благост и му дай да види Лазар в обятията на

Авраам. За да разберат всички Твои живи по земята как се

придобива Лоното на Авраам и какъв е Пътят до него…”
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В отговор на Исусовите думи от самия Дворец закънтя Гласът на Отец,

който идваше като Глас от падащи водопади. И ето думите, които Отец

изговори пред сърцето ми:

“Сине човешки! Аз те извиках при Моето Светилище, за да

видиш Моя Приятел Авраам и онзи, който лежи в обятията му. И

сега, когато съм отворил вратите Си пред теб и съм те допуснал до

най-вътрешното на Сърцето Си, искам да свидетелстваш на всичките

народи и езици кои живеят в Сърцето Ми и защо Аз живея в

техните сърца. Защото измежду многото високи върхове на вярата,

Лоното на Авраам е най-високият. И този връх е запазен за най-

великите в Небесното Царство - за онези, които ще са вечното

украшение на Божията Слава и вечната наслада на Божието Сърце.

Ето, влез в покоите на Всевишния! И виж Божият Приятел с

онзи, който се утешава на Лоното Му…”

Миг след думите на Отца, Господ протегна ръката Си към мен, като ми

каза:

“А сега нека двамата с теб влезем в Божието Светилище. За да

видиш и предадеш на всички Мои онова, което ще ти се изяви…”

Господ тръгна напред, а аз Го последвах. Така Исус се приближи към

врата, която бе като огромен самороден кристал с изящни форми. И като

отвори самата врата, пристъпи зад нея…

Братко мой! Верни ми приятелю! Сърцето ми беше виждало много

прекрасни и съвършени картини от Божието Царство. Но тази стая на

Авраам, където беше Лоното му, превъзхождаше всичко, което някога бях

виждал. Защото очите ми вече виждаха Божият Приятел Авраам, облечен с

великолепен златоткан хитон. Той беше легнал на снежнобяла постелка,

наподобяваща легло. А до самия него, върху гърдите му, беше поставил

главата си и Лазар. Самото място за почивка на двамата беше твърде

необикновено. Защото от двете страни на леглото течаха кристално

бистрите води на река, която явно извираше от самия Престол на Бога и

Отца. А там, встрани от реката имаше изобилие от цветя и благоуханни

треви. Това бе стая, която никак не приличаше на стая. Защото началото й

и краят й се губеха и замъгляваха от невероятно Божие Присъствие. И все
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пак най-прекрасното беше в центъра на самата стая, там, сред самата

кристална река, където бе бялата постелка и легналите върху нея Авраам

и Лазар. Гледах самото видение, а възхищението от безпределната красота

и Благодат ми беше отнело възможността да говоря или да изразя каквото

и да е. Нищо земно, нищо светско, нищо красиво или изградено от човешки

ръце не можеше да се съпостави с мястото, където беше Лоното на Авраам.

Той и Лазар сякаш, че живееха в пресътворените мечти на Твореца, в най-

нежното, чисто и благоуханно място, което Божията ръка беше сътворила

за тях. Затова, като вдигнах ръка и посочих към двамата, аз погледнах към

очите на Господ без да кажа и дума. А Той се усмихна и ми каза:

“Зная какво чувстваш и мислиш! Зная как се възхищаваш!

Защото тази Небесна стая не е като стаите, в които всичко е

затворено. Не момчето Ми! Това е стаята на съвършената свобода и

утеха! Стаята, която е пределът на Божията Любов и Мир! Защото,

ето, Реката на Живота тече всред самото Лоно на Божия Приятел. И

Животът на Отца се влива в сърцата на Неговите, а благоуханието

на Неговите чувства изпълва ноздрите им. Но ние сега нека се

приближим до Авраам и Лазар. Защото ти все още не си видял най-

прекрасното в самата стая…”

След тези думи Исус се приближи до Авраам и Лазар. И като протегна

ръката Си към гърдите на Божия Приятел, го докосна, тъй че самите гърди

заблестяха. Вътре, в самия Небесен Блясък от гърдите на Авраам, аз вече

виждах сърцето му. А Исус тихо ми каза:

“Приближи се! И нека очите ти съзерцават Лоното на Авраам.

Защото това Лоно е Радостта на Моя Отец! Това Лоно е Щастието на

Моя Отец! Това Лоно е Животът на Моя Отец!”

След думите на Исус аз се приближих до лежащия Авраам и до Лазара

в обятията му. И ето, че очите ми виждаха самото Лоно на Авраам...

То беше Исус! Да, братко мой! Самият Прекрасен и Небесен Образ на

Божия Син блестеше от сърцето на Авраам с всичката Си Сила и Благодат.

В този миг аз вече разбирах, че най-съвършеното в цялото Божие Царство

е Исус. Той е Изворът! Той е Слънцето! Той е Причината! Той е Началото!

Той е Краят! Той е Сърцето на моя Небесен Отец!
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Докато гледах Лоното, аз паднах в самите води на Реката, която течеше

край постелката на Авраам. И като прегърнах нозете на Господ, казах Му:

“Исусе! Ти Си Лоното на Авраам! Ти Си Животът на Отца! Ти Си

Смисълът, заради Когото е всичко и от Когото е всичко! И сега, когато

гледам Теб в сърцето на Божия Приятел, Те моля с цялата сила на сърцето

си:

Яви ни се, Господи! Издигни ни горе, при Себе Си! Дай ни да познаем

Любовта, с която Отец е възлюбил Твоя Образ в сърцата ни! Защото, ето,

да се намерим като Лазар върху гърдите на Авраам, ще рече да се намерим

и като Йоан върху Твоето Лоно. Да се намерим като Лазаря върху гърдите

на Авраама ще рече да живеем само Твоя Живот в Твоя свят на Благодат и

Любов! Нищо друго няма смисъл, Исусе! Защо да търсим смисъл, вън от

Смисъла, Който Си Ти? Защо да търсим живот, вън от Живота, Който Си Ти?

Защо да търсим утеха и мир, вън от Утехата и Мирът, Които Си Ти?”

Исус слушаше моите думи. А след това, като погали главата ми с

благодатните Си пръсти, възправи ме пред Себе Си, като ми казваше:

“Сега, когато видя и разбра що ще рече Лоно на Авраам, иди и

предай на Моите, че най-голям враг и убиец на това Лоно е духът

на света и лукавството. Защото той ще се опита да предложи на

всички ви един краткотраен капан от щастие за плътта, с който ще

заплатите мястото си във Вечността. И като нямате очите на вярата,

които се простират много по-далеч от живота за земята и тялото,

няма никак да разберете, че това Лоно вие изработвате днес.

Днес вие или се приближавате до Сърцето на Отца Ми, или се

отдалечавате от Него. Или събирате съкровища в Небето, където

крадец не ги подкопава и краде и молец не ги пояжда, или тръгвате

към съдбата на богаташа, за да отидете в другата крайност на

съдбата. Защото колкото е по-високо Лоното на Авраам, толкова

по-долу е сетнината на богаташа. Затова нека сега те заведа далече

по-долу, там, където Любовта на Отец Ми и поривите на Сърцето Му

няма никога да отидат…”

След тези последни думи Господ прекрати видението с Лоното на

Авраам, за да ми покаже следващото Си видение.
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3. ВИДЕНИЕТО С БОГАТАША В ОГЪНЯ НА ПЪКЪЛА

Братко мой! Верни ми приятелю!

След прекрасното видение, което Исус ми даде с Лоното на Авраам, аз

щях да преживея рязка амплитуда и това е напълно нормално. Зная, че

след като Господ е въздигал сърцата ни нагоре и ни е дал да вкусим от

блаженството на праведните, ще е много трудно да превключим, тъй че да

видим и осъждението на нечестивите. Но ето такова е пророческото слово,

давано от Бога. То не стои на едно място, заковано като пирон или

неподвижно като статуя. Напротив - ако има Дух, Който постоянно да се

движи и да разкрива тайните на духовния свят, то това е именно Божият

Пророчески Дух. Затова сега нека отново да продължа с думите, които

Господ започна да говори на сърцето ми, миг преди да ми разкрие

видението с богаташа в огъня на пъкъла. Ето какво ми каза Исус:

“Искам да предадеш на всички Мои да гледат на страшните

видения, които ти давам, като на изява на Божията Милост и

дълготърпение към всички ви. Защото ако Господ твоят Бог беше

мълчал и оставил всички ви без пророческо видение и прицел, то

тогава и малцината нямаше да се спасят. Но Моето Слово не може

да се наруши и написаното в него непременно ще се изпълни. И ако

е вярно, че миг преди свършека Небесният Цар изпраща слугите Си

към поканените, за да ги повикат на сватба, то имайте вярата да

приемете, че днес е това време и това е Словото, с което ви

призовавам и спасявам. Защото овцете непременно ще чуят Гласа

на Вечният Пастир. И като Го последват, ще напуснат местата на

развала и гнилота, за да намерят бистрите извори и зелените пасища.

Колкото до другите, които са пасли овцете за себе си и са

размътвали водата на Моите, тъй че да подведат в измамата и

нечестието си мнозина, то видението, с което ще посветя сърцето

ти, ще е именно тяхната сетнина.

Затова сега тръгни след Мен и нека Ме последват с вяра всички,

които четат тази Свята пророческа книга…”
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След последните Си думи Господ докосна главата ми и само след миг

аз отново видях смолисто черната река на смъртта, чиито води се вливаха

в ада. И Исус, като хвана ръката ми, приближи сърцето ми до самите

жертви на дявола. Това бяха стотици хиляди човеци, оплетени и слепени

здраво в смолата на лукавия. Един от тях правеше много по-голямо

впечатление от останалите. Защото, като държеше в ръцете си златна

чаша, пълна с вино, той я надигаше към устата си и крещеше с възторг:

“Аз съм чедо на Авраам! Аз съм от неговите потомци! Кой е богат и

благословен като мен? А? Има ли друг като мен, който с вяра да е умножил

толкова много богатствата си? Алелуя!”

След тези думи той отпиваше от виното в златната си чаша. И като я

сваляше от мазната си уста, отново продължаваше да вика, казвайки:

“Просперитет! Просперитет! Това е последната вълна на Святия Дух!

Славата на дома, който построихме ние, наистина е по-голяма от славата

на първия…”

След тези думи богаташът отново надигаше златната си чаша, пълна с

вино, като го отпиваше на бавни и дълбоки глътки…

Гледах този човек и погнусата в сърцето ми растеше с всяка изминала

секунда. Затова, като го посочих с ръка, попитах Господ:

“Исусе! Не е ли нечестието на този човек твърде голямо? Не заблуждава

ли той с лъжеблаговестие всички около себе си? Защото във време, когато

трябва да изработваме със страх и трепет светлия висон на благовестието,

дрехите на този са безобразно омърсени в смола и в петна от виното, което

пие…”

Слушайки думите ми, Исус каза:

“Това, което наблюдаваш, не е никак чудно. Защото дяволът е

този, който е уловил богаташа в лепкавите връзки на смолата си. И

като му е дал да пие със сърцето си от виното на блудницата,

направил го е служител на най-страшната заблуда и измама. Но ти

сега виж как ще продължи видението. Защото Гневът на Отец Ми

против такива е твърде страшен. И съдбите Му вече идват против

богаташите…”
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След думите на Господ стана така, че забелязах как смолисто черната

река се раздвижи. От мястото на самото й устие, там, където тя се вливаше

в ада, изплуваха черни и страшни демони. Двама от тях се приближиха над

богаташа и с див кикот и шумно размахване на крилата си се стрелнаха до

самия него. Точно в този миг над богаташа и демоните се разнесе гневният

Глас на Отец, Който извика из височините на Небето против богатия:

“Глупецо! Тая нощ ще ти изискат душата; а това, което си

приготвил, чие ще бъде?” 1

Богаташът така и не чу Гласа на Отца, нито пък забелязваше снишилите

се над него демони. Ето, че сякаш по даден сигнал, демоните забиха нокти

в човека. И като изтръгнаха душата му из самото му тяло, вдигнаха я над

самата смолиста река. А богаташът, видял ужаса вътре в себе си и край

себе си, незабавно изкрещя, казвайки:

“Милост, Господи! Защо ми въздаваш с такова зло, след като толкоз

години все за Твоето Име и Слава работех?”

От Небето не дойде никакъв отговор. Нещо повече - все така тресящи

се от див демоничен кикот, пратениците на ада вече отвеждаха душата към

устието на смолисто черната река. А тогава Исус ми каза:

“Сега бъди внимателен да видиш всичко, което ще се случи. И

нека сърцето ти да не отпада от ужаса, който ще видиш. Защото

двамата с теб ще отидем след демоните, за да свидетелстваш за

мястото на вечното въздаяние…”

След тези думи Господ и аз тръгнахме след демоните. А те, държейки

здраво с острите си нокти душата на богаташа, вече се спускаха в нещо,

подобно на тъмен тунел, в който се изливаха смолите от реката на смъртта.

Наистина в сърцето ми нямаше дори сянка от притеснение и страх. Защото,

скрит в благодатното присъствие на Царя на Сион, в един прекрасен пашкул

от Светлина и Благодат, аз продължавах да наблюдавам слизането на самите

демони към ада. Така дойде миг, в който те слязоха в твърде мрачните и

страшни дълбочини. Там очите ми вече виждаха хиляди грешници,

приковани с вериги към остри и назъбени скали. Самите скали се врязваха

в езеро, пламнало от огън и жупел. Така огнените вълни на самото езеро

1 (Лука 12:20)
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се стоварваха с шумен плясък над окованите грешници, които крещяха при

всяко заливане от огъня и жупела. И ето, че новопристигналия с демоните,

започна да крещи твърде ужасно. А викът му разцепваше тъмнината с

думите:

“Господи! Господи! Да не бъде! Аз не заслужавам тази проклета съдба!”

В отговор на крясъците му демоните приковаха душата му с вериги

към една твърде остра скала. И един от тях, който явно бе началник, с

дрезгав глас каза на богаташа:

“Не викай и не крещи, а се приготви да прекараш тук вечността си!

Защото, ето, скалата, която цял живот си търсил и на която си се

покланял, сега ще ти служи за легло. А огнените вълни от езерото ще ти

бъдат за завивка. Ти възлюби тази скала приживе и сега си прикован към

нея във връзки на вечна смърт и наказание…”

Гледах на ставащото с богаташа. И като посочих към острата скала, на

която богаташа беше прикован, попитах Исус:

“Господи мой! Не е ли тази скала самият Мамон? Не е ли тя духовно

въплъщение на Тирския княз, на когото този се е покланял с вярата на

сърцето си?”

“Точно така, момчето Ми! Защото с каквито връзки се вържеш

на земята, с такива връзки ще останеш и за вечността. И понеже Аз

те доведох тук, за да ти разкрия именно притчата за бедния Лазар и

богаташа, то се приготви да видиш и следващото знамение в това

видение…”

След думите на Господ вниманието ми отново беше приковано към

богаташа. Защото той, усещайки стоварващите се вълни от огън и жупел,

вече крещеше неистово:

“Господи, Господи! Аз съм чедо на Авраам! Защо ме наказваш така?

Защо Ти наказваш чедата на Своя Приятел? Нима тук е място за чедата на

Авраам?”

Слушах думите на богаташа и дори недоумявах откъде у него такава

дързост да се нарича чедо на Авраам. Но точно тогава Исус ме погледна с

дълбоките Си очи, като ми каза:
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“Това, което сега чуваш, донякъде е вярно. Защото този наистина

е чедо на Авраам. Но проумей и разбери, че чедо на Авраам не е

станал неговият дух, но неговата плът на земята. Защото ако духът

следва Авраам, ще стигне до Лоното на Авраам, но ако плътта следва

Авраам, тя непременно ще стигне до пламъците на ада. Затова сега

и знамението ще следва Моята притча. Защото Господ, слушайки от

Небето как някой крещи, че е чедо на Авраам, ще му изпрати и

самия Си Приятел…”

След думите на Господ наистина стана чудо. Защото тъмните стени на

ада сякаш, че се отдръпнаха. И към самото огнено езеро и прикования

богаташ слезе прекрасното видение с Лоното на Авраам и Лазаря, лежащ в

обятията му… А богаташът, все така на мъки, като гледаше на Авраам и

Лазар, извика с хрипове в гласа си поради пресъхналата си уста:

“Отче Аврааме, смили се за мене, и изпрати Лазара да натопи

края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото съм на

мъки в тоя пламък…” 2

Гледайки на наказания богаташ, Авраам се възправи от постелката си.

И като посочи към богаташа с ръка, каза:

“Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така

и Лазар злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш…” 3

След тези думи на Авраам Исус ме попита:

“Как мислиш? Не е ли странно, че Божият Приятел Авраам от

най-високото на Небето, казва “синко” на богаташа в дълбочините

на ада? Това не ти ли доказва, че този богаташ наистина е бил чедо

на Авраам?”

“Да, Господи мой! Но според както Ти истинно ми разкри, този богаташ

го е следвал по плът. И като е получил на земята приживе благата на

Авраам, изгубил е вечните…”

В следващия миг Гласът на моя Господ стана строг и страшен. И Той,

като ми сочеше гърчещия се в мъки богаташ, каза:

“Колко от вас ще искат да останат богати в светското, та да

заслужат привилегията да бъдат наречени в ада “чеда на Авраам”?
2 (Лука 16:24)
3 (Лука 16:25)
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Колко от вас ще продължат да се взират с неспирна похот и сласт в

земните богатства на Авраам, а няма никак да видят Хълма Мория,

на който Авраам роди Лоното Си? Не предупредих ли Аз всички ви,

че Моят Бог и Отец е Дух и онези, които Му се покланят, с Дух и

Истина трябва да се покланят? Какво родиха тогава последните

поколения на земята? Духът на Авраам или богатството на Авраам?

И ето, по причина на това, че мнозина изтърваха Духа, за да

намерят богатството, то и затова Хълмът Мория стана презрителен

за тях. Защото сребролюбивият се отрича от Господа, даже Го

презира!

Да възкача ли тогава на Небето и в Лоното на Авраам човеци,

които презират чедата на Моя Отец? Не е ли презирал този богаташ

бедния Лазар, като му е подхвърлял остатъците от трапезата си? Не

го ли е подритвал и унижавал поради бедността на живота му, без

да разсъди, че Отец Ми избира сиромаси в светски неща, но богати

с вяра и наследници на Царството?

Но ето затова нека всичките Ми чеда видят, че макар и от най-

високото в Небето, Авраам не отрече, че този богаташ му е бил син.

Но едновременно с това Божият Приятел изяви, че този негов син

го е следвал по плът, като е залагал на земното, а не на Небесното,

на привременното, а не на вечното. И като такъв е получил благата

си приживе, за да изгуби блаженството на Вечността.

Но ти продължи да слушаш какво ще каже Авраам на богаташа

и как грешникът ще му отговори…”

След думите на Господ аз отново гледах към Авраам. Защото той, като

сочеше с ръка към богаташа, отново продължи да му говори, казвайки:

“И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма

бездна, така че ония, които биха искали да минат оттук към вас, да

не могат, нито пък оттам да преминат към нас…” 4

Тези думи на Божия Приятел накараха лицето на богаташа да се

изкриви от ужас. И той с още по-отчаян глас извика към Авраам:

4 (Лука 16:26)
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“Като е тъй, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом;

защото имам петима братя, за да им засвидетелства, да не би да

дойдат и те на това мъчително място…” 5

Слушайки думите на мъчещия се, Авраам погледна строго към него.

След това категорично отсече:

“Имат Моисея и пророците; нека слушат тях…” 6

Въпреки категоричността на Авраам, богаташът не пожела да приеме

думите му. И отново извика към него:

“Не, отче Аврааме, но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще

се покаят…” 7

Въпреки настоятелността в гласа на богатия, Авраам никак не се

трогна от вика му, но отново каза:

“Ако не слушат Моисея и пророците, то и от мъртвите да

възкръсне някой, пак няма да се убедят…” 8

След тези последни думи на Божия Приятел видението с него просто

изчезна и онова ужасно и страшно място на ада отново възстанови

формите си. И тогава Исус, сочейки ми към мъчещия се богаташ, отново ми

каза:

“Аз непременно ще ти разкрия бездната, за която Моят Приятел

Авраам говори на богаташа. И ти ще видиш със сърцето си, както

Рая и ада, така и самата бездна. Но сега, в края на това видение,

искам да се замислиш над последните думи на Авраам. Защо той

каза на богаташа, че днешните имат Моисея и пророците и трябва

да слушат тях? Какво е тук Моисея, и какво - пророците?”

Слушах Исус и думите Му ми направиха огромно впечатление. Защото

наистина Авраам казваше, че днешните имат Моисея и пророците и трябва

да ги слушат. Затова казах на Исус:

“Господи мой! Авраам умишлено разделя Моисей от пророците, сякаш,

за да покаже изходния път за всички, които не биха искали да споделят

съдбата на богаташа в ада. И това означава, че нещо в живота на Моисей

5 (Лука 16:27-28)
6 (Лука 16:29)
7 (Лука 16:30)
8 (Лука 16:31)
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наистина се явява като Спасителен Изход към Небето. Защото в думите на

Авраам Моисей олицетворява Духът, а пророците - делата на Бога…”

“Точно така, момчето Ми! Съвършено точно и вярно! Защото

Изход има там, където има Божий Дух и Божии дела. А Духът и

делата непременно се изявяват чрез вярата. Коя е тогава вярата на

Моисея? Не е ли тази вяра, с която той напусна Египет? Не е ли тази

вяра, за която Апостолът Ми записа:

“С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича

син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите

люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като

разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските

съкровища; защото гледаше на бъдещата награда…” 9

Но ето, устата Господна сега се отваря, за да даде на всички ви

скъпоценните думи на Божия Живот:

Имате Моисей и пророците Ми! Слушайте тях! Имате Духа на

този, който се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и

предпочете да страда с бедните Лазаровци! Имате Духа на този,

който прие на себе си раните и струпеите на Лазар, понеже разсъди,

че укорът за Христа е по-голямо богатство от съкровищниците на

дявола! Имате Духа на този, който гледаше на бъдещата награда!

Защото една е бъдещата награда за всички, които победят княза на

света и богатствата му! И това е Лоното на Авраам!

Да бягате ли тогава от Словото, с което ви призовавам, чрез

изпратения от Мен пророк? Да бягате ли от светлите връзки на

Спасението през тесния процеп, та да се намерите оковани всред

скалите на вечното възмездие? Ето, Аз още говоря и спасявам! И

блажени са онези, които Ме следват в смирение и вярност!”

След тези последни думи Исус докосна главата ми, тъй че видението с

богаташа в ада се прекрати, а Господ ме заведе към следващото Си видение.

9 (Евреи 11:24-26)
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4. ВИДЕНИЕТО С АДА, БЕЗДНАТА И РАЯ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Винаги има миг в живота на човека, когато в съдбата му мощно се

намесва Божията Сила. И тогава този човек или ще отдаде Славата на

Бога, за да върви по Пътя на Живота или ще се върне назад, за да изтърве

безвъзвратно онова, което Бог в Милостта Си му е подарил. Затова човеците

имат една мъдра поговорка, която гласи:

“Птичето веднъж каца на рамото!”

Пророческите книги от “Мория”, които Господ Исус даде на Своите

чеда в голямата Си Благост и Милост станаха толкова много и изобилни,

щото със сигурност при мнозина на рамената им дойде не просто птиче, но

цял пролетен сезон. И ето тук искам да приемеш, че тази книга за Пътя до

Лоното на Авраам не е обикновено птиче, кацнало на рамото ти.

Не, братко мой! Тя е Небесен Орел, Който те кани да се хванеш здраво

за крилата Му, за да те възвиси високо над духа на света и всички светски

съблазни. Защото най-съдбоносната притча в Евангелията на Господ Исус

наистина е притчата с бедния Лазар и богаташа.

Аз благодаря на Исус и се прекланям пред нозете Му за привилегията

да ти дам това пророческо слово. Защото ако ние днес не разберем притчата

за Лазар и думите на Авраам, то тогава цялата ни вяра в Исус е била

напразна и Спасението ни се е осуетило. И аз не говоря пресилени думи,

но по-скоро на моменти спестявам цялата трагедия на последните поколения

човеци, прегърнали похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието

на живота. Затова нека сега да продължа с думите, които Спасителят каза

на сърцето ми, миг преди да ми даде следващото Си видение. Ето какво ми

каза Той:

“Измежду многото мъдри и спасителни думи в Моите притчи,

най-мъдрите наистина са в притчата за Лазар и богаташа. Защото в

думите на Авраам има съдба, както за Живот, така и за смърт.

Спомни си тогава отново как той каза на богаташа:
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“И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма

бездна, така че ония, които биха искали да минат оттук към вас, да

не могат, нито пък оттам да преминат към нас…” 10

Как разбираш тези думи на Авраам? И как ги проумяваш? Що

ще рече това, че между онези, които са с Авраам и онези, които са

при богаташа в пъкъла, има утвърдена бездна? И какво значи това,

че никой от едните не може да отиде при другите, нито пък от

другите да отиде при първите?”

Слушайки Господ, аз отговорих:

“Исусе! Бог е свят, а дяволът - извратен и покварен. Ето защо между

Божиите и дяволските владения не може да има допирни точки. Така между

тях наистина е утвърдена бездна, тъй че никой да не може да премине от

едното място към другото и обратно…”

“Това е добър отговор, но не е достатъчен, за да разберете

пълнотата в думите на Авраам. Затова нека те попитам другояче:

Тази бездна само отвъд земния живот ли съществува? И този ад

и Рай само отвъд земния живот ли въздействат на човеците? Не е

ли по-вярно другото, а именно, че човешкият живот на земята е

мястото, където се сблъскват адът, бездната и Раят?”

Слушах Исус и в следващия момент сърцето ми просия от думите Му.

Затова Му отговорих:

“Исусе! Сам Ти казваше на всички ни в Евангелието, че:

“Божието царство не иде така щото да се забелязва: нито ще

рекат: Ето тук е! Или: Там е! Защото, ето Божието царство е всред

вас…” 11

Исус се усмихна на думите ми и продължи:

“Според както истинно съм казал това за Божието Царство, то

помисли къде тогава е адът? Не иде ли и той така, щото да не се

забелязва? Не казах ли за Моята Църква, че портите на ада няма да

й надделеят? И ако адът има порти, то той не влиза ли и не излиза

ли през тях? Разбират ли тогава Моите, че адът и Раят наистина се

сблъскват на земята, понеже едни отиват към Рая, а други - към
10 (Лука 16:26)
11 (Лука 17:20-21)
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ада? И ако между тях стои бездната, то не трябва ли да има Мост

над тази бездна, тъй че наистина Бог да спасява човешките души? А

Кой е Мостът над бездната? Кой е Мостът, с който да преминеш от

властта на ада към властта на Рая?”

Гледах на Исус и в този момент усещах, че сърцето ми Го люби повече

от всичко. Затова Му казах:

“Ти, Исусе, Си Мостът над бездната! Ти Си Мостът, през който спасените

напускат властта на ада, за да попаднат във властта на Рая…”

В отговор на думите ми Господ продължи да ми говори, като казваше:

“Виж тогава как се реализират думите на Авраам в Живота на

Човешкия Син. Защото така ще ти стане още по-ясна и притчата за

Лазар…”

В следващия миг пред очите ми се появи видение. Този път аз наистина

виждах как адът, бездната и Раят се сблъскваха на земята. Защото този

път моят Господ наистина приличаше на Мост от Светлина, прострян над

самата бездна. Той ходеше по земята, а около Него се събираха души,

привлечени и докоснати от Светлината Му. И ето, че Исус ми направи знак

с ръката Си, като ми каза:

“Виж сега един човек от властта на ада, който се приближава

към Мен…”

Действително, че след думите на Господ аз наистина виждах този

човек. Той беше вързан с твърде много въжета, а самите краища на

въжетата се държаха от демони. Човекът с мъка удържаше съпротивата на

демоните, които се опитваха да го спрат с вързаните въжета и все повече

се приближаваше към Исус. Така, накрая, застанал съвсем близо до Моста

Христос, той Го запита:

“Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот?” 12

Исус погледна към човека с дълбок и изпитващ поглед. А след това му

каза:

“Защо питаш Мене за доброто? Един [Бог] има, Който е добър.

Но ако искаш да влезеш в живота пази заповедите…” 13

12 (Матея 19:16)
13 (Матея 19:17)
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Слушайки думите на Исус лицето на човека за миг се възрадва. И той

отново запита Господ:

“Кои?” 14

А Исус отново му каза:

“Тия: Не убивай; Не прелюбодействай; Не кради; Не лъжесвиде-

телствай; Почитай баща си и майка си; и обичай ближния си както

себе си…” 15

Думите на Исус още повече обнадеждиха човека. И той със задоволство

отговори:

“Всичко това съм пазил [от младостта си]; какво ми още не

достига?” 16

Спасителят погледна към човека. А след това, като вдигна ръка и

посочи към въжетата, с които бе вързано сърцето му и към демоните, които

с огромно усилие го дърпаха назад, отново му каза:

“Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и дай на

сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; дойди и Ме

следвай…” 17

Дочул думите на Исус, човекът видимо се съкруши. А после, поклатил

неодобрително главата си, обърна се и побърза да се отдалечи от Господ.

Това бе своеобразен миг на възторг за демоните. Те крещяха от удоволствие

и като вдигаха в ръцете си въжетата, с които бяха вързали богатия, завикаха

на Исус:

“Ние спечелихме победа над Светия Божий! Човекът възлюби въжетата

ни повече от Моста над бездната!”

А Господ, гледащ с наскърбено Лице към тържествуващите демони,

каза на събраните около Него:

“Истина ви казвам: Мъчно ще влезе богат в небесното царство.

При това ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши,

отколкото богат да влезе в Божието царство…” 18

14 (Матея 19:18)
15 (Матея 19:18-19)
16 (Матея 19:20)
17 (Матея 19:21)
18 (Матея 19:23-24)
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След тези последни думи Исус се приближи към мен. И като вдигна

ръката Си и посочи към отдалечаващия се богаташ и танцуващите край

него демони, ме запита:

“Как мислиш? Не избра ли този човек още приживе мястото на

богаташа в Моята притча?”

“Точно така е, Господи! Защото той имаше твърде силни връзки с

княза на света. Именно тези връзки го държаха във властта на ада…”

“А когато Аз го призовах да се отрече от връзките си и да

продаде имота си, за да облекчи живота на мнозина Лазаровци, то

как реагира той?”

“Господи! За най-голям ужас на очите ми, той поклати недоверчиво

главата си, сякаш, че се чудеше как е възможно да искаш от него толкова

голям откуп, та да му дадеш Лоното на Авраам…”

“А дали би се чудил така, ако Бог беше отворил духовните му

очи, та да види демоните и въжетата, с които го теглят към ада? Не

е ли чуденето му именно поради измамата на дявола, която го е

заблудила, че като пази заповедите, а презира Милостта към бедните

ще се спаси? Не е ли именно такава измамата и на богаташа в

притчата за бедния Лазар? Защото той, като се облича първо в

мораво, след това си слага отгоре висон и решава, че всичко е

наред. И какво е тук моравото, а какво – висонът?”

“Исусе! Моравото непременно е дрехата на тежкия грях, докато висонът

е праведността. И тогава се случва именно писаното. Защото с религиозно

лицемерие такива богаташи заявяват, че обичат Бога, но с делата си се

отричат от него и Го презират. Тъй че веднъж се обличат с мораво, а втори

път - с висон…”

В следващия миг Гласът на Исус стана необикновено строг. И Той каза:

“Ето, Стефане! Твоят Господ и Бог заявява против всичките

богаташи на земята. И като им посочвам въжетата, с които князът

на света е вързал сърцата им към себе си, им заповядвам:

Ако искате да бъдете съвършени, идете, продайте имотите си и

почетете с благодеяния и щедрост бедните Лазаровци по земята.

Защото, ако не покажете, че сте братя на Лазар, родени от неговия
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Отец, нито пък Аз ще ви покажа, че Лоното на Авраам е и ваше

лоно. И като казвам думите Си, отново ги повтарям за свидетелство

пред Моя Отец и пред всичките Му Святи ангели:

Ако не продадете имотите си и не почетете бедните с щедрост и

благодеяние, Аз ще заключа пред съдбите ви Пътя до Лоното на

Авраам. Защото Аз съм Мостът над бездната! Ако някой преминава

през Мен, ще го направи с всичката Божия Любов в сърцето си. А

тази Любов не търпи свидливи и алчни, студени и коравовратни,

горди и лицемерни, неблагодарни и безплодни. Без себеотричане и

щедрост няма да се отървете от въжетата си. А без да се отървете

от въжетата си, няма да влезете през иглените уши на Моето

Спасение! И за да видите мерзостните дела, в които сте затънали и

духът на трапезата, с когото сте започнали пируване, то сега ще

дам на слугата Си следващото Си видение с трапезата на богаташа.

Блажени онези, които своевременно се покаят, та да бъдат очистени!

И като бъдат очистени, да принасят плода, който им дава Вечния

Живот!”
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5. ВИДЕНИЕТО С ТРАПЕЗАТА НА БОГАТАША

(ИЛИ ЗА РАЯТ НА ДЯВОЛА)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако има нещо, за което толкова много да обичам моя Господ Исус, то

е, понеже Гласът Му наистина разделя по съвършен начин.

Аз обичам радикалния Глас на Моя Господ и Бог!

Аз обичам божествения Му ултиматум!

Аз обичам всичките Му думи на Вечен Живот!

Защото ще дойде време, когато всеки от нас ще е искал да обича Исус

повече, отколкото го е правил на земята. Но защо не го правиш днес?

Знаеш ли колко много от богатите излагат тесногръдите си егоистични

доводи, когато бъдат призовани към саможертва? Знаеш ли как един такъв

богаташ гузно би заявил на Исус:

“Господи, как можеш да ме призоваваш да продам всичкия си имот? Аз

разбирам, ако става дума за част от имота ми, за някакъв процент,

например десятък… Но да заповядваш така, щото да искаш да продам

всичко и да го дам на сиромасите, то значи и аз да стана сиромах като тях.

А как ще живея тогава аз?”

Знаеш ли, братко мой, че това е един от най-грозните и проклети

въпроси, които могат да се намерят в устата на християнин? Защо всеки е

готов да пита как ще живее той, а никой не иска да попита:

“А как ще живее Исус в мен?”

Как ще живее Исус в тебе, братко? С какво ще храниш Младенеца в

сърцето си? С банкови сметки или скъп автомобил? С нова къща или с

уважението на градския хайлайф? Истината е, че Исус живее в сърцата ни

само с проявяването на Божията Любов. И най-съвършеното проявление на

тази Любов (“Ако искаш да бъдеш съвършен…”) е да раздадеш имота

си на сиромасите. Когато ти не си направил това, а излагаш всякакви

други доводи за живата си вяра, то тогава Младенецът не живее в сърцето

ти. И ти не си седнал на трапезата със Сина на Отца, но си бил подлъган и

измамен да съучастваш в нечестието на мнозина, седнали на друга трапеза.

Ето с такова видение ще продължи тази книга, а именно - с трапезата на
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богаташа. Затова нека ти предам думите, с които Исус ме въведе в самото

видение. Ето какво ми каза Той:

“Сега ти предстои да видиш едно от най-мерзостните и проклети

общения, които дяволът прави с човеците. Защото именно такова е

общението, което се случва на трапезата на богаташа. Аз съм ти

показвал тази трапеза неведнъж. И ти веднъж си я виждал на пира

на Валтасар във виденията с написаното от Божията ръка. Втори

път - във видението, с което ти показах как дяволът се поругава с

Моята Пасха. Трети път - в страноприемницата на Витлеем. Но сега

прицелът на самото видение е по-различен. Защото тук ще стане

дума за поклон, даващ богатство и за липса на поклон, лишаващ от

богатството. Затова виж онова, което ще се случи на трапезата на

богаташа…”

След последните Си думи Господ докосна с ръка главата ми, тъй че

само след миг пред очите ми се яви самото видение. Аз виждах една

внушителна маса, на която бяха поставени златни и сребърни съдове.

Самата маса беше затрупана със всевъзможно изобилие от плодове и

деликатеси. А обстановката в стаята бе като в бизнесклуб, предлагащ

уютна атмосфера за най-елитните и богати човеци на земята. И ето, че

само след миг стаята започна да се пълни. Човеци, облечени в скъпи и

представителни дрехи, започнаха да сядат по местата си. Отдалеч се

виждаше, че това наистина бяха твърде богати хора. Защото собствената

им натруфеност със злато и скъпоценности беше впечатляваща. Но ето, че

в стаята влезе човек, който не блестеше толкова екстравагантно с

богатството си. Той, по-скоро, беше облечен сносно, а не богато. Това

накара богатите човеци да го изгледат с подозрение и да обърнат глави

към самия домакин, който беше богаташът от притчата на Лазар. Но

богаташът, като вдигна ръка, успокои духовете, като каза:

“Той също е мой гост. Защото в него има огромни заложби…”

След това, като вдигна отново ръка, извика:

“Скъпи братя и сестри! Нека приветстваме този, който ни е събрал!

Защото всички днес сме събрани в неговото име и за неговата слава…”
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След призива на богаташа очите на човеците се вдигнаха в религиозен

поглед към златния полилей, а устните им започнаха да призовават, като

казваха:

“Ела, господи и почети нашето събиране! Защото всички те призоваваме

и изявяваме в живота си…”

Без да се бави и да изпитва вярата им, господът на човеците се яви

над самото събрание. И това бе духът на Мамон, който Господ безпогрешно

ми беше дал да разпознавам от много книги и видения. Така Мамон, като

огледа самите човеци, се сниши и влезе в самия богаташ, седнал на

централно място на самата трапеза. А богаташът, усетил присъствието на

господаря си, извика:

“Алелуя! Той е тук! Той ни приветства и ни призовава да участваме в

трапезата му. Готови ли сме на това? Пак ви питам! Готови ли сме?”

Въпросите на богаташа явно доведоха повечето от присъстващите до

религиозен екстаз. И те, като вдигаха дясната си ръка високо над главите

си, викаха:

“Амин, господи! Ти наистина си тук!”

Възлиянията на мнозината накараха Мамон да се усмихне, а след това

отново да заговори чрез устата на богаташа. Така богаташът отново каза:

“Господ има само едни свидетели. И те са, които участват на трапезата

му. Затова нека сега с вяра да приемем хляба и виното на неговия завет…”

След тези думи той разчупи с тлъстите си ръце самата питка, поставена

на масата и като взе кристална кана с вино, наля от нея в малки стъклени

чашки. И като подаваше на всеки парче от питката и чаша с виното,

казваше:

“Яж от тялото господно и пий от кръвта му! И изповядай господ, като

бог на богата и просперираща църква. Защото той е бог само на чедата на

Авраам, които обогатява с вярата на Авраам…”

Миг след думите му ръцете се протегнаха към него и всеки бързаше да

вземе причастието си. Но ето, че човекът, който не блестеше с богатство и

екстравагантност, но беше поканен на богаташката трапеза, никак не

протягаше ръката си и отказваше да вземе хляба и виното. Това накара

мнозината да го изгледат с учудване, което бързо преминаваше в погнуса.
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А богаташът, явно все още запазвайки благоприличие, протегна последното

парченце хляб и последната чаша с вино, като меко и гальовно казваше на

човека:

“Хайде, братко! Ела и стани част от нас. Протегни ръце и се причести,

за да станеш част от божията църква на просперитета. Та нали ти сам

дойде, за да ти помогнем? Защо сега този смут вътре в теб…”

Усетих как цялото ми сърце настръхва и се обърнах към моя Господ,

Който безмълвно наблюдаваше самото видение, но Той просто ми даде

знак с ръка да продължа да наблюдавам видението. Там човекът не просто

че отказваше да приеме причастието, но дори реагира. И като извади малка

библия от джоба на сакото си, я разтвори и каза:

“Аз отказвам да приема и призная духът на това събрание като Господ

и Бог на сърцето ми. Защото тук се протягат мръсни ръце, пълни с подкупи

и се клатят езици, пламнали от любов към дявола. Защото вашето вино е

вино на нечестие и хлябът ви, хляб на насилство, както и казва Словото на

Моя Баща за всичките нечестиви:

“Не влизай в пътеката на нечестивите, и не ходи по пътя на

лошите. Отбягвай от него, не минавай край него. Отклони се от него

и замини. Защото те не заспиват, ако не сторят зло, и сън ги не

хваща, ако не спънат някого. Понеже ядат хляб на нечестие и пият

вино на насилство…” 19

И аз Те моля сега, Отче мой и Боже мой! Прости ми, че отклоних

нозете си от Пътя на Правдата, съблазнен от парите, които не ми достигат!

Прости ми, че вместо да се уповавам на Теб и да чакам Твоята подкрепа,

влязох под покрива на измамата…”

Думите излязоха толкова бързо и категорично от устата на човека,

щото те буквално блъснаха Мамон в сърцето на богаташа. И той, като се

олюля, изсъска през зъби:

“Ти, господине, вече нямаш дял с нас. Ти отпадна от божията трапеза

на просперитета и за теб няма надежда нито в този свят, нито в бъдещия.

Защото не просто похули свидетели на просперитета, но чеда на Авраам, за

да си навлечеш и Божието проклятие, което казва за Авраам и чедата му:

19 (Притчи 4:14-17)
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“Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна

всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни

племена…” 20

На тази хула Божият човек отговори с изправено и светло лице. А

последните му думи пред трапезата на богаташа гласяха:

“Ако бяхте Авраамови чеда, Авраамовите дела щяхте да вършите.

Защото Авраам не е сторил с по-бедни от него това, което вие сега вършите с

бедните. И ако в него се благославят всичките земни племена, пак в него

ще е блажено само едно Небесно племе. Вие приехте вашата утеха като

земни, а аз още чакам моята утеха, като жител на Небесния Ерусалим…”

Думите на човека накараха богаташа да почервенее от ярост. И той,

като сочеше масивната си дъбова врата, процеди през зъби:

“Вън! Вън от божието присъствие. Върни се като куче на своя бълвоч!

И благодари на бога, че още не те е унищожил в гнева си…”

А след това, като се обърна отново към останалите на трапезата му,

богаташът каза:

“Този беше куче и отпадна от господната трапеза. Но ние нека не

губим мира си и се закрепим в добрата изповед на нашата вяра. Алелуя!”

Цялото събрание в стаята на богатия запечата думите му с възторжено

“Амин”. И ето, че Исус с вълнение в Гласа Си ми посочи човека, който вече

излизаше от дома на богаташа, като ми казваше:

“Сега разбра ли по-добре притчата за бедния Лазар и богаташа?

И проумя ли сърцето ти що ще рекат думите за Лазаря:

“…като желаеше да се нахрани от падналото от трапезата на

богаташа; и кучетата дохождаха та лижеха раните му…” 21

Кое беше падналото от трапезата? И кои са кучетата, които

днес ближат раните на Лазар?”

Братко мой! Благодатта на Царя на Сион върху сърцето ми беше твърде

голяма. Устните Му блестяха като слънчеви лъчи и ми явяваха животворната

истина на Неговата притча. Затова казах на моя Господ:

“Скъпоценни мой Господи! Слънце на живота ми! Сега разбирам, че

падналото от трапезата на богатия са всички човеци, които отпадат от
20 (Битие 12:3)
21 (Лука 16:21)
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благоволението на Луцифер. Това непременно са хора, готови да умрат в

бедността си, но никога да не направят компромиса да ядат хляб на

нечестие и да пият вино на насилие. Сега разбирам още, че ако и богатите

тщеславни църкви да считат отпадналите от тях за кучета, то пак именно

чрез тези кучета Ти ще умножиш Благостта и утехата Си над сиромасите.

Защото отпадналите от трапезата на богаташа бяха сърдечното общение на

Лазар. Той желаеше да споделя вярата си именно с тях. И кучетата бяха

тези, които идваха, та ближеха раните му…”

Исус ме погледна с дълбоките Си прекрасни очи, а след това ме

прегърна, като каза:

“Сърцето Ми копнее за Моите свидетели! Сърцето Ми жадува за

човеци, които ще посочат духа на земния просперитет и ще го

нарекат дявол и Сатана. Сърцето Ми се радва и ликува, когато

Моите не се предават и не се продават! Защото, ето, сега ще говоря

из дълбочините на Сърцето Си, за да дам на Моите думите на

Вечния Живот. Затова им казвам:

Трапезата на богаташа е земния рай на дявола! И за да изгубиш

завинаги Рая, дяволът прави живота ти рай! В този рай ще празнуват

и ще се веселят бляскаво всички поклонници на Мамон! В този рай

те ще обличат моравата дреха на поругаване с Човешкия Син, а

след като Го убият, ще успокоят лукавите си съвести с висона на

собствената си праведност! В този рай ще намерят смъртта си

последните поколения от тщеславни църкви, разпнали Човешкия

Син с гвоздеите на всяка мерзост и с любовта по всичко светско!

Защото дяволът е силен да предложи всичко, което му е предадено

- пари, почит, авторитет, власт, влияние, господство. Но във всичкото

си усилие той не може да ви даде и капчица от Вечния Живот.

Затова и богаташът в огнения пъкъл не молеше за езеро, река или

чаша с вода… Не! Той се надяваше Лазар да потопи крайчеца на

кутрето си в Реката на Живота, за да потуши пламъка в езика му.

Но ето, питам днес всичките богаташи, които презират Моите братя

сиромаси и със зли и нечестиви думи хулят доброто им име:
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Не знаете ли, че пламъкът, който сега гори в устните ви, ще

гори хилядократно по-силно отпосле? Не знаете ли, че раят на

дявола, на който днес се радвате премного, утре ще се смени с

неизмеримите дълбочини на вечното проклятие, където огънят не

угасва и червеят не умира? И ако някой тогава реши да проклина

съдбата си, че не може да върне времето назад, то на такъв казвам

днес и отсега:

Днес е мигът да се върнеш назад! Днес е мигът да оставиш рая

на дявола, ако и животът ти да стане ад от гонения и всякакво зло

заради Мене! Днес е мигът да започнеш на чисто, свалил измамните

дрехи на греха и на собствената си праведност! Днес е мигът да

отидеш пред портите на богаташа и да видиш как Моите свидетели

са покрити от рани и струпеи! Утре ще бъде безвъзвратно късно!”

След тези разтърсващи думи на моя Господ, Той докосна с ръка главата

ми, тъй че видението с трапезата на богаташа се прекрати. И тогава Той

каза:

“А сега нека да ти разкрия какъв е адът, който Моите люде

трябва да претърпят, за да не идат никога в пламъците на вечното

проклятие…”
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6. ВИДЕНИЕТО С РАНИТЕ И СТРУПЕИТЕ НА ЛАЗАР

(ИЛИ ЗА АДЪТ НА БОГА)

Братко мой! Верни ми приятелю!

Имаше етап в живота ми, преди десетина години, когато с детска и

неподправена наивност аз си вярвах, че Злото над Христовата Църква

отдавна е отминало и сега е време за тържествени паради, конференции и

манифестации. И можеше ли да бъде другояче, след като стоях на дежурния

стол в дежурната църква, стиснал дежурното дарение преди дежурната

проповед?

Истината е, че сърцето ми се промени, когато приех да ми проповядва

Исус, а не човеци. И понеже Той ходи и обикаля във високите места на

Своя Свят Дух, то и затова аз тръгнах след Него, готов да се храня с най-

превъзходните треви на най-избуялите Му пасища и да пия най-чистите Му

води в кристалните извори на Неговия Дух. Колкото повече вървях след

Него и се радваше духът ми, толкова повече силите на нечестието и злото

започнаха да стягат обръча си около мен. Ставаше така, че духът ми се

издигаше високо, за да живее с вяра в Божия Рай, а душата и плътта ми

усещаха остриетата на всичката религиозна злоба, завист и презрение от

нечестивите човеци. В това противоречие проличава коя вяра ще устои и

коя ще отпадне. В това противоречие стават напълно ясни думите на Исус,

Който предупреди всички ни:

“Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас

лъжливо, всякакво зло заради Мене; радвайте се и веселете се,

защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха

пророците, които бяха преди вас…” 22

Как мислиш? Когато бъдеш хулен, гонен, мразен и покрит от всичката

религиозна помия на нечестието, то не е ли вдигнал дяволът целият ад

против сърцето ти? Когато усещаш как по гърба ти се лепят религиозните

храчки на амбицирани чародейки и църковни всезнайки, а към сърцето ти

летят стрелите на техните жлъчни и обидни думи, то не се ли отварят рани

по душата ти и травми в сърцето ти?

22 (Матея 5:11-12)
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Мога да ти кажа, братко мой, че ако трябва да опиша тъжната страна

на живота си, тоест, съпротивата на всичките сили на ада против сърцето

ми, то тогава бих издал енциклопедия на сатанинските атаки.

Но не към това ме е призовал Исус!

И не такова искам да бъде свидетелството ми!

Защото, колкото до страданието вътре в мен, то се знае само от Господ

и най-близките на душата ми. Колкото до щастието, с което Бог ежедневно

утешава и лекува сърцето ми, аз разбирам, че наистина е прекрасно Исус

да е гладен, а ти да Го храниш. Наистина е прекрасно Исус да е жаден, а

ти да Го напоиш. Наистина е чудесно Исус да е в тъмницата, а ти да Го

посетиш! И на това дело кой е способен?

Когато Господ отново дойде към сърцето ми, за да ми покаже бедния

Лазар и всичкото Му страдание за Небесното Царство, Той бе необикновено

развълнуван. В зениците на моя Спасител имаше сълзи на състрадание и

огромна Любов. И Той, като докосна с ръка главата ми, проговори съвсем

тихо, като ми казваше:

“Спомняш ли си как ти дадох рема от Небето, за да напишеш

тази книга?”

Можех ли да не си спомня ремата, след като тя бе толкова разтърсваща?

Затова Му отговорих:

“Да, Господи мой! Ти ми даде да гледам едно предаване на “Частен

случай” по телевизията, когато журналистката направи интервю с клошар,

живеещ до срутените стени на един стадион. И понеже неговият живот

предизвиквал погнуса и отвращение в човеците, живеещи наоколо, то и

затова интервюто беше твърде разтърсващо…”

“А кое те разтърси най-много, момчето Ми?”

“Господи мой! Това беше изповедта на бедняка. Защото той се радваше,

че е аутсайдер в един свят на зло и нечестие. Той не искаше да приеме

света в сърцето си и прекрасно знаеше, че светът не го приема. Но той

имаше достойнството и честта да заяви, че отказва да приеме света на

Луцифер. Свят, в който човеците приемат за нормално всякакво насилие,

корупция, проституция, наркомания, кражби и лъжи, а се чудят и дори
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недоумяват как някой ще ги дразни с бедността си и ще живее бедно и

честно, понеже не иска да лъже, мами и граби като тях…”

Исус се усмихна на отговора ми и каза:

“Сега разбираш ли, че не просто твоето, но Моето Сърце беше

щастливо да види един Божий Лазар. Защото има една дълбока

Божия тайна, която мнозина Мои никога не са проумявали, а трябва

да разберат и да я заживеят. И тази Божия тайна гласи:

Честността е сестра на бедността! Когато искаш да живееш

честно, то тогава приемаш да живееш бедно!

Ето затова всичките честни са аутсайдери от погиващия свят на

Луцифер!

Виж тогава самите страдания на Моят Приятел Лазар. Защото те

са, с които се заплаща цената за Лоното на Авраам…”

След думите на Исус пред сърцето ми се яви видение. И аз с огромно

вълнение забелязах Лазар, който лежеше на прашна и окъсана черга пред

палата на богаташа. Самото му тяло беше покрито от извехтяло одеало и

той гледаше със замислен поглед пред себе си. В един миг се почувствах

ужасно и твърде неловко. И затова, като обърнах погледа си към Господ,

паднах на нозете си и извиках към Него:

“Исусе! Аз не съм достоен да свидетелствам за Твоя Приятел. Защото,

съдейки по онова, което виждат очите ми, аз самият съм богаташ в сравнение

с него. Не, Господи! Аз наистина не съм достоен!”

А тогава Исус простря ръката Си към мене. И като погали гърба ми,

каза:

“Ако някой е богат в твоя дом, то това съм Аз. Защото всичко,

което ти е било дадено, служи, за да храниш Моите братя сиромаси.

Но ти сега се приближи към Моя Приятел, за да видиш страданието

му отблизо…”

Вълнението ми отново нарасна. И аз, като се изправих на нозете си, се

приближих към Лазар. А Исус протегна ръката Си към Лазар и отмахна

извехтялото одеало от гърба му. И очите ми видяха ужасни рани и струпеи,

покрили снагата на Божия Приятел. Ако раните бяха по-повърхностни, то

струпеите бяха твърде дълбоки… Гледах страданието на Лазар и сякаш, че
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не исках да го приема. Затова, като посочих гърба му, казах на Исус с

твърде голяма наивност:

“Господи мой! Защо не го изцелиш?”

А Господ с остър и изпитващ поглед ме погледна, като каза твърдо:

“Ако ти плащаш цената за най-святото и чистото в твоята съдба

за Вечността, то ще искаш ли да ти се отнеме шанса да заплатиш

тази цена?”

“О, Исусе! Да не бъде…”

“Виж тогава отново раните на Моя Приятел. Защото това не са

рани по плът, та да търси Лазар изцеление. Това са раните на душата

му, дошли поради честността му и бедността му. Затова първом

докосни по-плитките рани, та сърцето ти да разбере болката на Моя

Приятел…”

В следващия миг аз вече докосвах плитките рани на Лазар. И ето, че в

мига, когато ръцете ми докосваха първата рана, към Лазар се приближи

човек, облечен като римлянин и държащ копие. Така разбрах в сърцето си,

че самото докосване до раната извикваше и спомена за нея. Този човек се

приближи с копието си до гърба на Лазар. А след това му изкрещя с противен

глас:

“Докога помияр като тебе ще служи за укор на благовестието? Докога

ще стоиш пред портите на най-благословената от божиите църкви в града?

Такива като тебе носят зарази и смърдят като боклук! Пфу, че гадост!”

След тези думи римският войник заби копието си в гърба на Лазар,

тъй че беднякът изохка в болката си. А после, като извади копието от

гърба на Божия Приятел, хвана с погнуса в очите си вехтото одеало на

Лазар, за да изтрие кръвта по самото метално острие...

Самото видение беше изпитание за цялото ми сърце. Защото в този

миг исках да взема копието от ръцете на римлянина и да го забия в

собственото му нечестиво сърце. Но тогава усетих ръката на Исус, Който

ми казваше:

“Нима ще тръгнеш по стълбата на дявола, като младежа от

“Приказката за стълбата”, та да отмъстиш за твоите братя сиромаси?
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Не, момчето Ми! Но по-скоро закрепи сърцето си в изреченото

от Моя Бог и Отец против всичките нечестиви:

“На Мене принадлежи възмездието и въздаянието; ногата им с

време ще се подплъзне; защото близо е денят на погиването им, и

приготвеното за тях наближава. Защото Господ ще съди людете Си

и ще пожали слугите Си, когато види, че изчезна силата им, и че не

остана никой, затворен или свободен...” 23

А ти сега, отново докосни друга от плитките рани на Лазар…”

Знаех, че сърцето ми отново ще ме боли, но въпреки това изпълних

заповедта и докоснах друга от раните на Божия Приятел. И ето, че този

път към Лазаря откъм палатите на богаташа дойдоха надъхани и злобни

човеци. И те, като се приближиха до бедняка, изкрещяха в лицето му:

“Не те щем тук! Защото ставаш причина за присмех на нашата църква

и щом си беден не си никакъв християнин…”

В отговор на думите им Лазар здраво стисна малка библия с оръфани

и пожълтели корици. А един от надъханите посочи към него, като каза на

другите:

“О, хо! Той библия четял! Сега разбираме защо посещенията по нашите

конференции намаляват. Ами че човеците, като видят какви четат библията,

направо се гнусят…”

И след това, като се приближи към Лазар, надъханият човек извика:

“Ах ти, нещастна отрепко! Давай веднага тази библия, защото петниш

името на бога!”

Така той се се наведе над Лазар и се опита да дръпне Словото Божие

от ръцете му. Но тогава беднякът вкопчи цялата си сила и никак не

пускаше библията си. Това накара другите да вдигнат камъни от земята. И

като заблъскаха с тях по гърба на Лазар, закрещяха против него, казвайки:

“Пусни словото божие с мръсните си ръце! Такива като тебе господ

отдавна е проклел и изоставил…”

Но Лазар все така стискаше в ръцете си Словото на своя Отец и никой

от насилниците не можа да го изтръгне от ръцете му. Затова накрая те го

оставиха и се отдалечиха. А моят Господ, като съвършено въплъщение на

23 (Второзаконие 32:35-36)



44

Добрия Самарянин, се наведе над просълзения Си Приятел и започна да

излива на гърба му Вино и Масло, като му казваше:

“Лазаре! Не бой се! Аз съм с теб, за да те утешавам и избавям!

Ти още много ще пострадаш за Мене и ще възвеличиш Името Ми…”

А Лазар, усетил присъствието на Бога, се усмихна в себе си и каза:

“Доволно е, Господи! Благодаря Ти за привилегията и за страданието!”

И ето, че Исус се отдели от Лазар. И като ме погледна, каза:

“Сега разбра ли що ще рече да си Лазар? Сега разбра ли, че

бедността на Моите боде като трън в нечистите съвести на алчните

и богатите?

Те, не можейки да смекчат в милосърдие закоравените си сърца,

бързат да стоварят копията на собственото си нечестие върху гърба

на бедните и праведните. Така боклуците в Храма Ми, носещи

зарази и смърт, дръзват да наричат Лазар “боклук”. И нещастните

отрепки с мръсни ръце, отдавна проклети и изоставени от Божия

Дух, превръщат злото си в остри камъни, с които нараняват душите

на праведните.

Но ти сега виж струпеите на Лазар. Защото те са същинската

цена, която Моите бедни плащат за Лоното на Авраам…”

Отново погледнах изранения гръб на Божия Приятел. И като протегнах

ръка, докоснах самите струпеи…

Само след миг хиляди демони на злоба, омраза и чародейство налетяха

над Лазар. И като започнаха да удрят гърба му с всичките най-зли думи,

изговорени от човеците против него, стана така, че над бедняка започна

да се струпва голямо зло. И в мъката и страданието си Лазар заплака. А

плачът му започна да се възвишава към Отца на светлините с думите на

псалома:

“Избави ме, Боже, защото водите стигнаха душата ми. Потъвам

в дълбока тиня, гдето няма твърдо място да застана; стигнах в

дълбоки води, гдето потопът ме покрива. Изнемогвам от викане,

гърлото ми е изсъхнало; очите ми чезнат, докато чакам моя Бог.

Тия, които ме мразят без причина, се умножиха повече от космите

на главата ми. Укрепиха се моите погубители, които неправедно са
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мои неприятели. Тогава ме заставиха да върна онова, което не бях

грабнал. Боже, Ти знаеш безумието ми; и прегрешенията ми не са

скрити от Тебе. Господи Йеова на Силите, да се не посрамят покрай

мене ония, които Те чакат; Боже Израилев, да се не опозорят

покрай мене ония, които Те търсят. Защото заради Тебе претърпях

поругание, срам покри лицето ми. Чужд станах на братята си, и

странен на чедата на майка ми. Защото ревността за Твоя дом ме

изяде, и укорите на ония, които укоряват Тебе, паднаха върху мене.

Когато плачех в душата си с пост, това ми стана за укор; Когато

облякох вретище за дреха, станах им за поговорка. За мене

приказват седящите в портата; и аз станах песен на пияниците. Но

аз към Тебе отправям молитвата си, Господи, в благоприятно

време; Боже, послушай ме според голямата Твоя милост, според

верността на Твоето спасение. Избави ме от тинята, за да не

потъна; нека бъда избавен от ония, които ме мразят, и от дълбоките

води. Не дай да ме завлече устрема на водите, нито да ме погълне

дълбочината; и не дай да затвори ямата устието си над мене.

Послушай ме, Господи, защото е благо Твоето милосърдие; според

много Твои благи милости погледни на мене. И не скривай лицето

Си от слугата Си; понеже съм в утеснение, бърже ме послушай.

Приближи се при душата ми и я изкупи; изкупи ме поради

неприятелите ми. Ти знаеш как ме укоряват, как ме посрамват и

опозоряват; пред Тебе са всичките ми противници. Укор съкруши

сърцето ми и съм много отпаднал; и чаках да ме пожали някой, но

нямаше никой, и утешители, но не намерих…” 24

Слушах думите на прекрасния псалом, който възвестяваше плача и

риданието на Лазар. Така разбрах, че именно това са кръстните рани на

моя Господ и Бог. И като Го погледнах, с ридаещ глас Му казах:

“Боже мой! Сега аз виждам струпея на Лазар! Сега аз виждам как

върху душата му се е струпала всичката омраза на дявола. Сега аз виждам

как укорите на онези, които са укорявали Бога, са падали върху Лазаровата

душа с всичката си сила. Сега аз виждам как Божият беден Приятел се е

24 (Псалом 69:1-20)
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притеснявал “да се не посрамят покрай него ония, които чакат Бога”

и “да се не опозорят около него онези, които Го търсят…” И понеже в

злото време, в което е живял, Лазар не намери напълно утехата измежду

човеците, то затова Отец му е прибавил вечен дял от утеха и мир в Лоното

на Авраам…”

Исус ме погледна с просълзени очи. А след това ми каза:

“Сега разбираш ли защо те обичам? Сега разбираш ли, че всеки,

който улови Божиите сълзи на Христовото страдание, непременно е

легнал в Авраамовото Лоно, за да утеши сърцето си?

И ето затова ти заповядвам:

Укрепи сърцето си!

Защото Божиите благости няма да свършат!

И падналите от трапезите на богаташите ще стават все повече и

повече. Такива, като дойдат при теб и при всеки от Моите свидетели,

ще принесат плода на голямата си щедрост, за да участвате всички

в утехата на Моите бедни Приятели. И да намерите надеждата, с

която да устоите докрай.

Защото ето това е да изтърпите ада, за да не отидете в ада!

Ето това е всичкото зло, в което Господ вашият Бог участва, за

да участвате и вие, та да се намерите в Неговата Смърт и да

получите Неговия Живот!

Защото идва денят, когато Отец Ми от Небето ще погледне на

последните Си Лазаровци. И устата Господна ще се отвори, а мишцата

Божия ще се укрепи, за да извърши писаното:

“При това светлината на луната ще бъде като светлината на

слънцето, и светлината на слънцето ще бъде седмократна, - като

светлината на седем дни. В деня, когато Господ превързва струпея

на людете Си (Лазар), и изцелява раната от удара им...” 25

А сега, момчето Ми, виж заключителната част на виденията,

които ти давам. Защото ако някой е умрял в бедността си за Господ,

такъв ще и да живее за Него. Но ако друг е живял в богатството си

за дявола, такъв ще си умре с него…”

25 (Исайя 30:26)
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След тези последни и съкровени думи на Исус видението с Лазар се

прекрати. А аз дълбоко в сърцето си бях вече разбрал, че всички видения

и книги до този миг са били подготовката ми от Исус, за да разбера най-

прекрасното и свидно нещо в цялото битие – Сърцето на моя Свят Отец и

Бог! Лоното на Авраам!
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7. ВИДЕНИЕТО С ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ЛАЗАР

(ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Искам да знаеш, че след виденията, които Исус даде на сърцето ми,

изпитвам не просто победа, но триумф над дявола. Защото той наистина е

най-голямото духовно нищожество, осъдено и проклето да остане проклето.

Аз зная, че Словото на Бога няма да се върне празно! Аз зная, че ще дойде

миг, когато Исус ще покаже на сърцето ми душите на всичките човеци,

които са пили от извора на Хълма Мория. Затова сега, като смирявам

сърцето си, оставям Господ да извърши съвършената Си инициатива и да

подготви Верните Си за Вечността. А Той отново беше до мен, като ми

казваше:

“Има още едни думи на Божия Приятел Авраам, върху които

искам да ти дам последното Си пророческо видение и прицел.

Защото когато Авраам говори, Отец Ми слуша твърде внимателно,

понеже чува гласа на най-големия Си Приятел. Затова си спомни

как богаташът в ада викаше на Авраам:

“Не, отче Аврааме, но ако отиде при тях (братята ми) някой от

мъртвите, ще се покаят…” 26

А тогава Авраам с твърде голяма увереност отново му каза:

“Ако не слушат Моисея и пророците, то и от мъртвите да

възкръсне някой, пак няма да се убедят…” 27

Помисли тогава, момчето Ми! Ако притчата на бедния Лазар бе

иносказание от Господните уста, то нямаше ли в Живота на твоя

Господ един Лазар, който напълно да се припокрива със самата

притча? Не беше ли той брат на онази, която помаза нозете Ми с

косите си и дойде при Гроба Господен? Не умря ли Лазар в бедността

си? И не казах ли Аз на учениците Си, че този е Божият Приятел?”

26 (Лука 16:30)
27 (Лука 16:31)
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“Да, Исусе! Така е! Твоята изобилна Светлина е чудесна. Защото този

прекрасен мъж в Твоето Евангелие е Лазар от Витания, който беше родният

брат на Мария Магдалина…”

“А не дойде ли върху този Мой Приятел именно съдбата от

думите на Авраам? Защото Авраам каза на богаташа, че ако и да

възкръсне някой от мъртвите, пак няма да се покаят. Нещо повече -

не молеше ли богаташът Авраам да изпрати Лазар в дома му, тъй че

братята му да се покаят?”

“Така е, Исусе!”

“Виж тогава, че Авраам реагира… И като каза на Отца за

молбата на богаташа в ада, направи така, щото в Моето Евангелие

да се яви и знамението с възкръсналия Лазар. Спомни си тогава

какво казах Аз на учениците Си, когато Ми предадоха, че Лазар е

болен…”

“Исусе! Ти им заяви, че тази болест не е смъртоносна, но е за Божията

Прослава…”

“А какво разбираш ти под това, което съм казал за Лазар? Защо

болестта, която не беше смъртоносна, въпреки това го направи да

умре?”

“Исусе! Когато Си говорил за смърт на учениците си, Ти Си имал

предвид онази смърт, която отделя от Божието присъствие, а не за смъртта,

като физически свършек...”

“А коя бе болестта на Лазар от Витания? Или коя бе болестта,

докарала рани и струпеи върху бедния Лазар от Моята притча, тъй

че и той да умре?”

“Господи мой! Това беше бедността…”

В този миг Исус се развълнува в Духа Си. И като се обърна към мен,

каза ми:

“Разбират ли тогава Моите, че бедността не е смъртоносна, но е

за Божията Прослава? Разбирате ли, че трябва да изповядате като

Апостолът Ми Тома. Защото той, който също беше беден, заяви:

“Да отидем и ние, за да умрем с Него...” 28

28 (Йоан 11:16)
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Но колцина изсред вас ще умрат с Мене и за Мене? Виж тогава

как ще продължи и знамението в самото Ми Евангелие. Защото, в

съгласие с молбите на богатия, който искаше Лазар да възкръсне и

да отиде при братята му в бащиния му дом, това се случи. И Лазар

наистина възкръсна, защото Аз го извиках…”

След тези думи Исус докосна главата ми, а пред очите ми се появи

видение. Аз виждах Исус, възправен пред отворената пещера и протегнал

напред ръката Си. А в следващия миг Господ извика със силен Глас:

“Лазаре, излез!”

В този миг над самата пещера се яви Божията Слава и Сила като облак

от самите небеса. В облака Авраам прегръщаше Лазар и му сочеше

пещерата, тъй че духът на Лазар се върна в тялото му и той възкръсна. И

като излезе с ръце и нозе, повити в саван, накара събраните около Исус да

ахнат. А Господ се отдели от самото видение, като ми каза:

“Видя ли знамението при чудото на възкресението? Видя ли

как, в съгласие с притчата Ми, Авраам наистина изпрати Лазар да

свидетелства на братята на богаташа в бащиния му дом Израил?”

“Да, Исусе! Видях това и то е пречудно за духа ми. Защото едва ли в

Твоето Евангелие се крие по-дълбока и прекрасна Божия тайна от тази…”

Исус се усмихна на думите ми и каза:

“Няма нищо тайно, което да не стане явно и скрито, което да не

се открие. Но ти сега виж как ще реагират братята на богаташа.

Защото чудото беше извършено, за да се изпълнят ненарушимите

думи на Авраам, изречени на богаташа, а именно, че ако и да

възкръсне някой от мъртвите, те никак няма да се покаят…”

След тези думи видението се промени. Защото очите ми вече виждаха

неколцина, които отидоха в синагогата при фарисеите. И като ги гледаха с

учудените си лица, казаха им:

“Онзи Исус, Когото вие гоните и презирате, възкреси Лазар от

Витания. Затова вземете в предвид, че тогова Лазаря, който вие считахте

за наказан от Бога поради бедността си, него Бог съживи от мъртвите…”

Думите на това свидетелство никак не се харесаха на братята на

богаташа. Затова те, като се събраха, казаха си един на друг:
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“Какво правим ние? Защото Този човек върши много знамения.

Ако Го оставим така, всички ще повярват в Него; и римляните като

дойдат ще отнемат и страната ни и народа ни…” 29

А един от братята на богаташа, който бе с най-голяма злоба и ярост на

лицето си, каза на останалите:

“Вие нищо не знаете, нито вземате в съображение, че за вас е

по-добре един човек да умре за людете, а не да загине целият

народ…” 30

А след това продължи:

“Затова нека да Го убием при сгоден случай!”

Предложението му намери моментален ефект у останалите. И те също

повториха думите му:

“Така е! Да Го убием! Да Го убием! Да Го убием!”

В този миг Исус се приближи до мен във видението. И като ми сочеше

пламналите от религиозна ярост и злоба лица, ме запита:

“Как мислиш? Покаяха ли се братята на богаташа? Паднаха ли

на колене пред Бога и Отца, та да се покаят за злото си отношение

към Лазар и всичките бедни Божии човеци?”

“Не, Исусе! Те още толкова се закоравиха и извратиха. Дори

Евангелието свидетелства, че искаха да убият не само Тебе, но и Лазар,

когото Ти възкреси от мъртвите…”

“Сега разбираш ли, че никой от богаташите на дявола няма

никога да зачете свидетелствата на бедните? И това е така, защото

между ада и Рая стои бездната, тъй че никой от Рая да не отиде към

ада, нито пък някой от ада да отиде към Рая. И понеже днешните

също имат Моисея и пророците, а и Мен, като Мост над бездната, то

и затова казвам последните Си думи към всички ви:

Отец Ми Си избра мъже и жени по Сърцето Си, които са сиромаси

в светски неща, но богати с вяра и наследници на Царството! Така

богатите с вяра сиромаси станаха чеда на Авраам по Дух. И като

родиха Христос в сърцата си, възкачиха се далече по-горе за

Божията Прослава и тържество!
29 (Йоан 11:47-48)
30 (Йоан 11:49-50)
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Дяволът си избра мъже и жени по сърцето си, които са богати в

светски неща, но сиромаси във вяра и пътници към вечния огън и

жупел! Така богатите в светските неща станаха чеда на Авраам по

плът. И като се поклониха на лукавия, придобиха земните блага, за

да бъдат вързани в същите връзки на нечестие, в каквито е онзи,

който ги облада.

А сега казвам на бедните Си братя:

Мои Приятели!

Радвайте се с неизказана и преславна радост за онова, което

скоро предстои. Защото бяхте гладни, но ще се наситите! Бяхте

жадни, но ще се напоите! Бяхте голи, но ще се облечете в Святата

Дреха на Царя! Бяхте гонени заради Правдата си, но ще се утешите!

И Лоното на Авраам ще стане ваша вечна сетнина!

А сега заявявам против богатите, които Ме прободоха с поклони

пред княза на света и Ме убиха с компромиси от беззаконие:

Дойдете вие, богатите! Плачете и ридайте поради бедствията,

които идат над вас! Защото вие живяхте на земята разкошно и

разпуснато и угоихте сърцата си като в ден на клане. И като се

предадохте на нечестие и блудство, получихте утехата си! Горко

вам! Защото получихте благата си приживе! И като отхвърлихте

всяко милосърдие и щедрост, омърсихте светлия висон на Благата

Ми Вест! Горко вам! Защото ядохте хляб на нечестие и пихте вино

на насилство! Горко вам! Защото димът от изгарянето ви ще се

издига непрестанно и вие ще бъдете проклети из род в род! За да

бъдете вечната поука на бъдните поколения за любовта към дявола

и поклона към мерзостта, която докарва до вечно запустение!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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