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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Още с началните редове на тази пророческа книга искам да знаеш, че

тя е посветена на всички предани, искрени и Верни Божии чеда, които

нито за миг не допуснаха съмнение или измама в сърцата си, та да

отстъпят назад от Божия Пророчески Дух.

Истината е, че днес живеем в най-усилното време. Време, когато

силите на мрака и заблудата окупират много амвони. И още по-лошото -

много сърца. А една от духовните теми, в която Господ не бе посвещавал

сърцето ми, но която просто ридаеше към Небето и очакваше своето

раждане, беше именно темата за молитвения живот на християнина.

Аз не знам защо досега Исус не посвети сърцето ми в тази най-

дълбока духовна тема. Може би защото Той идваше при мен, за да даде на

сърцето ми отговори на стотици и хиляди молитви. Ставаше така, че имах

привилегия да получа Небесно слово, за което се е платила многократна

цена. Тази е причината да не давам свидетелства за молитвения си живот,

просто защото понятието “молитва” придоби през годините съвсем ново

измерение за мен. И ако за мнозина молитвата е станала безкрайно говорене

и натякване на думи в духовното пространство, то Исус с виденията в тази

книга ме убеди, че самият акт на молитвата е нещо толкова Свято, чисто и

интимно, щото без подтик и помазание от Бога човек не бива да мъдрува

върху тази тема.

Имаше момент от живота ми, когато искрено желаех да стана усърден

в молитвата. И то не просто усърден, но пробивен. Сърцето ми, заквасено

от свидетелства, евангелизации и касети, искаше да се убеди дали всичко

онова, за което говорят проповедниците и пасторите, има действителна

тежест и авторитет. Затова, подобно на хиляди мои братя и сестри, започнах

да постоянствам в молитвата. Отначало - с думи за по няколко минути, а

след това - дори и с часове.

Но какво беше недоумението ми, когато разбрах вътре в себе си, че

многото думи не впечатляват моя Бог?
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И какво беше искреното ми учудване, когато Святият Дух мигновено

запалваше сърцето ми и то не като отговор на дълго говорене, а като

потвърждение на точно намерените думи?

Това ме накара да преосмисля молитвения си живот и да моля Святия

Дух в сърцето си да вземе съвършен контрол върху устните ми. Едни думи

от псалома на Давид станаха мой силен вътрешен копнеж. И с тях аз

казвах на моя Бог:

“Господи, викам към Тебе; побързай да дойдеш при мене;

послушай гласа ми, когато викам към Тебе. Молитвата ми нека

възлезе пред Тебе като темян; повдигането на ръцете ми нека бъде

като вечерна жертва. Господи, постави стража на устата ми, пази

вратата на устните ми…” 1

Бог слушаше зова ми и известно време изпитваше вярата ми, за да

разбере доколко силно желая думите на Давид да станат вътре в мен Дух и

Живот. И ето, че накрая Той наистина ме укрепи и утвърди в онова стоене,

което искаше да имам. Нещо повече - самият духовен свят оживя пред

очите ми, за да видя, че молитвеният живот не е запазена територия на

Бога, но че в сърцата на много молители се подвизават духове на измамата,

лукавството и мрака. А можеше ли да бъде другояче, след като дори и в

този момент над нас се води духовна битка, сблъсък на молитви срещу

молитви и на слово срещу Слово? И ако в предишни години неукрепналата

вяра в сърцето ми не можеше да си представи, нито да приеме, че

духовните сили черпят от думите на човешката уста, то пак Господ Исус

прибави в живота ми многократни опитности, от които разбрах, че с едно

моление християнинът наистина се издига в Божието Присъствие или

извиква действието на Святия Дух в живота на ближните, но с друго

моление той се превръща в чародей, готов да контролира и манипулира

живота на десетки и стотици хора. Всичко това ме накара да викам към

Исус и да чакам Неговото благоволение и водителство по темата за

молитвата. Нещо повече - в стотици писма, изпратени ми от братя и сестри

се чувстваше остро нуждата им от просветление върху молитвата. И когато

дойдоха тежките и усилни дни на гонението, то тогава очите ми ясно

1 (Псалом 141:1-3)
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забелязаха как мнозина се огънаха. Тяхното огъване не беше по причина,

че са намразили изобилните думи на Господ от пророческите книги на

“Мория”, но поради неспособността им да пребъдват в Исус и да превъзмогват

над вятъра на религиозната злоба и омраза. Аз не зная дали си имал

възможност да видиш прекършена вяра. Аз не зная дали си виждал очи,

които гледат гузно в земята и избягват погледа ти по всякакъв начин. Аз

не зная дали сърцето ти е заридало в скръб поради отпадналите и

изгубените. Но вече със сигурност зная, че винаги има един прекрасен

миг, в който Бог се намесва, за да вземе нещата под Своя съвършен

контрол и защита. Така беше и сега. Защото Исус, като дойде към сърцето

ми, изговори следните думи:

“Ако има тема, заради която трябва да паднеш на колене пред

твоя Отец и да благославяш Святото Му Име, то това е именно

темата за молитвата. Защото няма друга толкова гореща връзка с

Престола на Бог, колкото е тя при усърдната молитва на праведните.

И ако имаш вярата да приемеш, знай, че молитвата е онзи канал от

Живот и Светлина, който е като пъпна връв, свързваща непразната

жена с плода на нейната утроба. Защото ако Аз съм Младенецът в

сърцата ви, то Моето Присъствие расте и се развива чрез общението

на истинската молитва.

Но колко от вас се молят истински? Колко от вас имат осветени

устни, готови да принесат осветени думи? Колко от вас са били

утвърдени от Святия Дух в най-чистото и светло тайнство на

молитвата? Колко от вас са готови да говорят онова, което Бог

желае да слуша и да слушат онова, което Бог желае да говори?”

Въпросите на Исус влизаха със Сила в сърцето ми и аз знаех, че нямам

съвършените отговори за думите на Спасителя. Затова, като наведох глава

пред Него, Му казах:

“Исусе! Ти знаеш, че аз дълго съм чакал Твоето водителство по тази

Свята и дълбока тема. Нещо повече - чувствам се твърде отговорен пред

братята и сестрите си. Защото те, четейки Святите пророчески книги, които

Ти даде на сърцето ми, непременно искат да разберат как ми е бил даден

достъп до Небесните места и до всичката Мъдрост и знание на Духа. Тогава
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за повечето от тях има едно обяснение, а именно, че брат Стефан по цели

дни и нощи се моли без отдих, а Бог благославя именно възлиянията на

неговите устни. Но истината е, че аз никога не съм имал подтик или

потребност от усилно и дълго молитстване, просто защото Инициаторът за

всичко прекрасно и Свято Си Ти, Исусе. И тъй, какво да Ти отговоря - сам не

зная…”

Исус се усмихна на думите ми, а след това каза:

“Това, което си казал, е вярно, но не напълно. Защото Аз

наистина идвах и ще идвам при теб, за да говоря на Църквата Ми.

Но колкото до молитвата, нужна, за да дойда при теб, то от мига на

твоето посвещение като Господен пророк, ти си в постоянна молитва

и в постоянен пост пред Лицето Ми, тъй че плащаш цена, на която

са способни малцина...”

Слушах с учудване думите на Исус, а след това понечих да възразя,

като Му казах:

“Какво говориш, Господи? Та аз сам помня всичките си дни за Теб.

Няма пророческа книга, която да не помня как съм написал. Но не съм

видял в себе си какъвто и да е молитвен героизъм…”

На тези мои думи Исус отново каза:

“А кой ти е казал, че молитвата е само говорене на думи? Или

кой ти е проповядвал, че постът е само лишаване от храна и вода?

Не разбираш ли, че молитвата и постът са състояния на твоя дух,

готов да получава всякога онова, което му говори Бог? Не разбираш

ли, че самата молитва е отворена сърдечна врата, която постоянно

вика към Господа и Го кани да влезе? Кажи Ми тогава:

Ако Аз влизах стотици пъти в сърцето ти и издигах духа ти

високо при Мен, то не съм ли видял едно гостоприемно сърце,

което с радост и чистота очаква Царя на Славата? Не съм ли видял

сърце, което отказва да отвори вратата си, според както диктува

светът, но я държи отворена, според както диктува Духът Ми? И

става ли ти тогава ясно, че докато си в Присъствието на Духа, готов

да изявиш и прогласиш мислите и думите на Всевишния и Вечния

Бог, то и дотогава ти си в молитвено общение с Мене? Как иначе да
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си обясниш, че в пророческите видения, давани на сърцето ти, ти

говореше с Мен ясно и правилно? Как иначе да си обясниш, че

задаваше на своя Господ точните въпроси и многократно намираше

съвършените отговори? Не разбираш ли, че сърцето ти е било

отворено за Святия Дух, за Духа на Истината, Който е изпълвал

устните ти с Истина и сърцето ти със Светлина? Каква друга молитва

да искам да имат Моите, освен онази сърдечна нагласа с която ясно

да чуват Гласа Ми? Но, ето, още преди да те посветя в дълбоките

начала на тази Свята тема, казвам на всичките Си братя и сестри:

Молитвата е онова Свято състояние на сърцето, при което не

Бог чува твоя глас, но ти чуваш Неговия, за да мислиш, изговориш

или запишеш Неговите думи!

Защото Отец Ми, Сърцеведецът, прекрасно познава изворите на

всеки човешки дух. И ти не можеш да Му кажеш нищо, което Той да

не знае. Но когато в сърцето ти дойдат Неговите думи, то тогава

молитвата наистина е станала Небесна Врата, тъй че Светлината,

идеща от Небето, се връща в Небето. И ето затова сега ще посветя

сърцето ти в Моите думи от Моето Евангелие. В онези Мои думи за

вътрешната стаичка, които все още не сте разбрали…”

Усетих как Господ докосна нежно главата ми и тогава пред сърцето ми

се разкриха във видения именно Неговите думи. Думи, с които Той ни даде

право да намерим достъп до Святия и Съвършен Отец. Думи за онази

вътрешна стаичка на вярата, в която се ражда истинската молитва. Думи,

които светът не познава и не живее, но ние сме длъжни да познаваме и да

живеем. За да имаме дързостта и привилегията, вдигнали поглед към

Небето, да кажем на нашия Баща:

“Отче наш, Който Си на небесата, да се свети Твоето име! Да

дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и

на земята; дай ни днес ежедневния хляб; и прости ни дълговете,

както и ние простихме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в

изкушение, но избави ни от лукавия, [защото царството е Твое, и

силата и славата, до вековете. Амин]…” 2

2 (Матея 6:9-13)
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1. ВИДЕНИЕТО С ВЪТРЕШНАТА СТАИЧКА НА ВЯРАТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Едно от нещата, които винаги са удивлявали сърцето ми, е

неподражаемият и прекрасен стил на Исус. Защото Той наистина може да

води Своите в познаването на Истината по начин, който не може да бъде

обяснен или изтълкуван. А начинът е такъв, щото Господ хваща духа ти и

те завежда в Живото Си Евангелие. Там, където Духът оживотворява всяка

дума на Спасителя и я прави да изглежда като ключ от Светлина. Ето с

такива ключове през годините Исус ми даде да разкрия много от Небесните

Му думи. Тъй че, хванал ключовете и изпълнен с Мъдростта и помазанието

на Святия Дух, аз наистина преживявах едно духовно преобразяване и

осветяване.

Как мислиш тогава? Има ли ключове в Евангелието, с които да получим

достъп до разбирането на молитвата? Има ли ключове, с които Исус да ни

дава не просто победа, но триумф над силите на тъмнината? Истината е, че

такива ключове има. Но мнозина от нас, заети да гледат свидетелствата на

човеци, пропуснаха да проумеят какво е било свидетелството на Божия

Син. Помисли тогава има ли по-съвършен молител от Господ Исус? Има ли

друг, на Когото Отец да е потвърждавал всички изговорени думи от устата

Му? Разбира се, че няма! Какво друго тогава ни остава, освен да притихнем в

нозете Му като Мария, за да получим по-добрия дял…

Ето така, притихнал в нозете на Господ, аз с трепет и вълнение очаквах

Той да почне да ми говори и да ме въведе в Святото тайнство на молитвата. А

Исус, като погледна с благия Си поглед към сърцето ми, ми каза:

“Сега ти предстои да видиш ясно мястото, където се ражда

молитвата. И когато го видиш и проумееш, да свидетелстваш на

Църквата Ми. Затова смири сърцето си и нека всичките ти помисли

да бъдат обърнати към онова, което искам да ти дам…”

След тези думи усетих как цялото ми същество сякаш се превръща в

зеница, готова да гледа и да не изпусне нищо от онова, което й показва

Царят на Сион. И ето, че пред мен се разкри видение, каквото никога не

бях получавал. Аз и Господ стояхме пред една стая, която имаше две
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врати. Едната врата - отдясно, а другата - отляво. Самите врати бяха

затворени, а аз не знаех какво има зад тях. Затова, като погледнах на

Господ, очаквах Сам Той да ми проговори и да ми разкрие видението Си. И

ето, че Исус наистина започна да ми говори, като казваше:

“Сега си във вътрешната стаичка на едно човешко сърце. И

имай силната увереност да приемеш, че твоят Господ е поставил

пред очите ти един Небесен микроскоп, способен да издирва тайното

и скритото. Защото чрез този микроскоп малките неща стават големи

и невидимите - видими…”

Отново погледнах самата стаичка. И под въздействието на Господните

думи, погледът ми се проясни многократно. Така забелязах, че двете врати

имаха видими и съществени разлики. Докато вратата отляво беше по-скоро

тъмна и покрита с мазни петна, то другата врата отдясно изглеждаше като

ефирна завеса, направена от най-нежен висон и коприна. Тази разлика

между вратите ми направи твърде голямо впечатление и затова казах на

Исус:

“Господи мой! Сега наблюдавам колко категорично се различават вратите

в тази малка стаичка. Те сякаш са притежания на двата духовни полюса. И

ако нежната и ефирна врата, подобна на копринена завеса, е притежание

на Бога, то другата е притежание на дявола…”

Исус внимателно слушаше думите ми. А след това ми каза:

“Точно така е, момчето Ми. Правилно си забелязал разликите.

Но сега виж и проумей, че нещо в това видение не е както трябва

да бъде. И Аз нарочно съм го поставил така пред сърцето ти, за да

Ми отговориш какво точно не е наред…”

Отново гледах към самата стаичка и към двете врати - отляво и

отдясно. И ето, че сърцето ми просветля, тъй че казах на Исус:

“Господи мой! Това състояние на стаичката наистина е невъзможно.

Защото в човешкото сърце няма вакуум. То никога не може да стои празно.

То непременно отваря една от двете си врати и това определя живота и

съдбата на човека. А Ти, Господи, сега Си показал пред мен стаичка, лишена

от воля…”
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Исус се усмихна на думите ми и след това отново започна да ми

говори, като казваше:

“Ето, че ти проумя какво не е нормално в самото видение. Тук

наистина липсва волята. Но сега твоят Господ ще ти заповяда да

проявиш Волята Му към всяка от двете врати. За да разбереш

онова, което ще се случи, когато една от двете врати бъде отворена.

Приближи се тогава и отвори лявата врата…”

Погледнах с неохота към лявата врата, която беше покрита от мазни

петна и тъмнината покриваше цялото й протежение. Но думите на Исус

бяха твърде категорични, за да не подействам според изричното Му

нареждане. Затова, като се приближих към лявата врата, натиснах дръжката

й и я отворих… В следващия миг в стаята нахлу твърде мощен тласък от

тъмнина. Той беше подобен на облак от дим. А в самия дим сърцето ми

видя демони, които бързаха да заемат позиции в стаичката. Първото нещо,

което демоните сториха, беше да застанат до другата врата. И като я

затиснаха с косматите си ръце, станаха своеобразни стражи пред нея,

готови да разкъсат всеки, който би дръзнал да я отвори… Всичко това

изуми сърцето ми, тъй че вдигнах ръката си и посочих към самите демони и

тъмния облак, изпълнил стаичката. А след това попитах Господ:

“Исусе! Не е ли страшно това? Не е ли ужасно, че демоните застанаха

като стражи на другата врата, за да не допуснат никой да я отвори?”

А Господ с твърд Глас ми отговори:

“Когато човек отвори вратата на сърцето си за този свят и за

неговия княз, то тогава той самият е станал лично притежание на

Сатана. А има ли господар, който да не иска да пази притежанията

си? Има ли владетел, който да не иска да защити завоеванията си?

Разбираш ли тогава, че в сърце, отворило вратата си към света,

непременно ще влязат демони на мрака? И като живеят в тази

стаичка, непременно ще я доведат до разруха и смърт.

Но ти продължи да гледаш на самото видение, защото то е

съдбоносно за всеки човек…”

Отново гледах стаичката, където черният дим вече лазеше по стените

й и отлагаше по тях саждите си. И ето, че през тъмната врата се опита да
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премине бледа светлина. Тя беше като малко сияние, което успешно си

пробиваше път сред мрака. Видели сиянието демоните изкрещяха със

зверски гласове, а тъмният облак в стаичката се сгъсти. И като се насочи

към сиянието, разпръсна го и го върна назад… Гледката беше ужасна,

защото демоните бяха победители. Те не допуснаха сиянието да ги изгони,

но превъзмогнаха над него. Затова, като посочих отново към тях, попитах

Исус:

“Господи мой! Не е ли странно това? Та Апостол Йоан в Евангелието Ти

казва, че “светлината свети в мрака и мракът не може да я схване”.

Но този път мракът превъзмогна над сиянието…”

Слушайки думите ми Исус моментално ми отговори:

“Коя светлина свети в мрака? Коя истина те спасява? Човешката

или Божията? Коя е Светлината, Която мракът не може да схване?

Нима мислиш, че човешката съвест е по-силна от Божия Свят Дух?

Не беше ли това сияние, като добра помисъл в сърцето, която е

твърде слаба, за да победи властта на мрака? Не си ли казва

езичникът:

“Ще направя това или онова добро?”

И не се ли отказва от намерението си, когато дойде силен

натиск от дявола? Защото, ето, сиянието са били добрите мисли и

думи, но гъстият дим е от зли мисли и думи, които очернят стените

на сърцето. Но ето, казвам на всички ви, че в битката с мрака

човешката праведност не струва и не може да превъзмогне над

дявола. Защото на това сърце е нужно нещо повече от усилието на

волята и съвестта. Какво е това нещо повече, момчето Ми?”

Отново погледнах към стаичката и демоните, които притискаха с всички

сили вратата отдясно. И тогава казах на Господа:

“Исусе! На това сърце е нужна вяра в Бога! Защото тогава в стаичката

ще действа не човешка, но Божия Сила…”

В отговор на думите ми Исус вдигна ръка и посочи към затиснатата от

демоните врата, като ми каза:

“Иди тогава и отвори дясната врата с Моята Сила и с Моя Свят

Дух. И едновременно с това виж какво ще се случи с черния облак
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и демоните в това сърце. Защото така ще разбереш в какво е силна

Благата Вест...”

След думите на Исус усетих как духът ми се изпълва със Светлина и

Огън. И тогава, като пристъпих в стаичката, тръгнах към дясната врата…

В този миг демоните, усетили божественото Присъствие на Христовата

Сила и Дух, изкрещяха от ужас. И като паднаха на лицата си, започнаха да

лазят като паяци по ъглите на стените, та дано биха останали невредими.

Тогава Огънят на Господ нападна на тях. А онзи черен облак от дим, който

беше изпълнил стаичката, започна да пука и да пращи, понеже огнените

езици вече плъзваха по цялото му протежение. И ето, че твърде бързо от

властта на нечестието не беше останала и следа. Това ме възрадва и аз

отидох към ефирната врата, за да я отворя и така стаичката да се изпълни

с Небесен блясък и Светлина…

Вече хващах дръжката на светлата врата и се опитвах да я отворя,

когато усетих твърде силен отпор от вратата. Тя никак не искаше да се

отвори! Сякаш, че Някой стоеше от външната страна на стаичката и

държеше дръжката, за да не мога да отворя. А аз, вместо да погледна на

Господ, с още по-голяма категоричност дръпнах дръжката, сякаш мислех,

че усилието ми ще се увенчае с успех. Но било, че дръпнах рязко дръжката,

Онзи отвън държеше дръжката на вратата и не ми даваше да я отворя.

Тогава разбрах, че отношението ми към вратата е било проява на

глупостта и пълното ми неразбиране. И като наведох главата си пред Исус,

тихо Му казах:

“Господи мой! Не ми вменявай за грях тази моя глупост! Защото никак

не проумях, че в Твоите видения нещата или се случват или не се случват.

Тъй че човешките усилия не значат нищо…”

А Исус, като вдигна показалеца Си, посочи към другата тъмна и мазна

врата и ме попита:

“Как искаш да отвориш вратата на това сърце към Моя Отец и

Бог, след като не си затворил вратата му към света, греха и

тъмнината? Защото, без всякакво съмнение, ти изгони демоните с

Моята Сила. Но забрави, че те отново могат да се върнат, понеже

вратата е останала отворена.
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Разбираш ли това? Разбираш ли, че човешкото сърце е вътрешна

стаичка с две врати, които никога не могат да бъдат отворени

едновременно? Самото отваряне на едната врата е категорично

свидетелство, че другата е залостена…”

Погледнах широко зеещата врата към греха и света. И тогава очите ми

забелязаха, че онези демони, свити на две от ужаса, който бяха преживели,

отново очакваха своя шанс и металните им очи се стрелваха в тъмнината…

Гледайки самото видение вече си спомнях и думите на Исус от Евангелието,

които гласяха:

“Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през

безводни места да търси покой, и не намира. Тогава казва: Ще се

върна в къщата си отгдето съм излязъл. И, като дойде намира я

празна, пометена и наредена…” 3

В този миг наистина се чувствах твърде глупаво, понеже бях подведен

от собствената си импулсивност. Затова казах на Исус:

“Господи мой! Благодаря Ти, че ме изобличаваш. Защото Твоите устни

винаги ми дават думи на Вечен Живот. И аз, преди да отворя вратата към

Небето, наистина трябваше да затворя вратата към света и демоните.

Защото Бог е Свят и не търпи да обитава на едно място с присъствието на

лукавия. Но ето, сега аз наистина ще затворя тази врата, за да отворя

другата…”

Исус се усмихна на думите ми и вдигна ръка, а очите Му казваха:

“Давай, стори го!”

И аз, като затворих вратата към греха и тъмнината на света, с

вълнение се отправих към другата врата. Така ръцете ми вече хващаха

дръжката на вратата и се опитваха да отворят, когато отново претърпях

провал. Защото при все, че бях затворил вратата към греха и тъмнината на

света, другата отново не се отваряше…

Никога не бях се чувствал толкова ужасно, колкото в онзи миг. Защото

това беше разминаване с цялото ми очакване и с целия ми вътрешен копнеж.

Затова, падайки на нозете си пред светлата врата, възридах пред Господ,

като Му казвах:

3 (Матея 12:43-44)
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“Боже, смили се за мене! Небесни Отче, помогни ми да отворя вратата

на това сърце за Вечния Живот, Който Си Ти! Моля Те, Господи! Не ми

вменявай за грях неразбирането на Твоите Святи закони и правила.

Понеже всичките човеци пред Лицето Ти живеят в къщи от пръст, а Ти Си

Дух! Моля Те, Святи Отче! Дай ми Сила да отворя тази врата и да Те

поканя като Цар и Господар на това сърце! Защото ако Ти не отвориш тази

врата, то никой друг не може да я отвори…”

Едва след последните ми думи чудото се случи. Защото откъм

външната страна на вратата се усети напора на божествен вятър. И тогава,

като се изправих, с твърде голямо вълнение и трепет хванах дръжката и я

дръпнах към себе си. И ето, че само след миг стаята се озари от Небесна

Светлина. А онова Божие Присъствие влезе като вятър в нея. И като

премина през всичките й ъгли и стени, направи я да свети като много чист

и скъпоценен бисер. Точно тогава към сърцето ми дойдоха думите на

Всевишния Отец, Който ми казваше от небесата:

“Сине човешки! Следвай Моя Син и внимавай на всичко, което

ще ти покаже. Защото по причина на това, че ти изживя с духа си

думите Му от Евангелието, то и затова Аз влязох с Духа Си в това

сърце, за да царувам и да господарувам в него за вечни векове.

Защото Аз съм Бог, Който виждам в тайно, за да въздавам наяве!”

Миг след тези Отечески думи усетих духа си зареден от Съвършена

Божия Сила. И затова се обърнах към моя Господ във видението, като Му

казах:

“Исусе! Благодаря Ти за привилегията да изживея думите Ти в Дух и

Истина! Защото Ти ми даде това видение, за да разбера що ще рекат

думите Ти от Евангелието:

“А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като

си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и

Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве]…” 4

Исус се приближи до мен и погали главата ми. А после ми каза:

“Точно така е, момчето Ми! Защото, ето, Отец стана явен и

въздаде наяве Духа Си и Силата Си в тази вътрешна стаичка. Но

4 (Матея 6:6)
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всичко това се случи, защото ти затвори вратата към греха, света и

плътта и падна на нозете си, за да Му се помолиш.

Разбираш ли тогава ти и разбират ли Моите братя и сестри, че

ето това е същината на поста и молитвата:

Да затворите вратата на дявола, за да отворите вратата на Бога!

Защото не се ли моли онзи, който очаква Отговорът? И когато

Отговорът дойде, то какво правите вие с Него? Готови ли сте за

Отговора от Небето? Готови ли сте за Мен и знаете ли как трябва да

живеете, когато Ме получите? Знаете ли как да задържите вратата

към Небето отворена завинаги? Знаете ли как да се наслаждавате в

Божия Глас, а не във вашия?”

Слушах всички тези въпроси на Исус. И после тихо Му казах:

“Исусе! Какво можем да Ти отвърнем ние, когато Ти ни казваш всичко?

Та нали Твоите прекрасни думи към учениците Ти бяха:

“И вие, прочее, сега сте на скръб; но Аз пак ще ви видя, и

сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да ви отнеме. И

в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам,

ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име…” 5

Сега, като гледам това видение, разбирам, че когато дойде Отговорът,

то тогава човек вече не пита за нищо, защото има всичко. И ако нашата

молитва е била, за да дойде Отговорът, то нашият живот трябва да бъде

предаден в ръцете на Отца, за да се яви Отговорът на всичките човеци…”

Исус отново погали главата ми с голямата Си Благост, сякаш, че така

насърчаваше думите ми. А след това ме попита:

“А какво се случва с човеците, когато те не искат Отговора?

Какво става в сърцата им, когато Отговорът не задоволява големите

им амбиции? Не е ли тогава Този Отговор излишен?”

“О, Господи мой! Да не бъде!”

“Било че казваш “да не бъде”, то ще бъде. Защото, макар и

изгонен от сърцата на човеците, дяволът винаги намира начин да

се върне в мнозина от тях. И това се случва с онези, които презират

Отговора на всичките молитви. И те са, за чиито молитви Аз казах:

5 (Йоан 16:22-23)
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“…злият човек от злото си съкровище изнася злото; защото от

онова, което препълва сърцето му, говорят неговите уста. И защо

Ме зовете: Господи, Господи, и не вършите това, което казвам?” 6

Или защо, като имате Отговора, пак това не ви е достатъчно, за

да станете и да извършите Божията Воля? Какво повече да искате,

освен Мен? Или какво повече да получите, освен Мен?”

Слушах Господ, братко мой! И сърцето ми се изпълни с такъв Мир и

Благодат, щото разбрах, че когато имам Него, то тогава Отец е изпълнил

зова на всичките ми молитви.

Но откъде тогава такава непримиримост и молитстване у много устни?

Откъде у мнозина това непрестанно клатене на езици? Откъде у човеците

желание за всякакви други сбъднати отговори, но не и любов към Божият

Отговор? Истината е, че Господ знаеше как тези въпроси ще се родят в

сърцето ми. И затова отново ми каза:

“Сега ще ти покажа видения с двама молители в тази вътрешна

стаичка. Единият от тях ще се помоли Богу с помазани думи, а

другият - с излишни. За да разбереш, както ти, така и всички Мои,

че помазани думи говорят човеците, на които Божият Отговор е по-

скъп от молитвите им. А излишни думи говорят онези, които считат

Божия Отговор за излишен в живота си. На такива се пада участието

в най-голямото зло, донесло със себе си умноженото беззаконие…”

След тези думи Исус ме въведе в следващите Си видения.

6 (Лука 6:45-46)
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2. ВИДЕНИЯТА С ДВАМАТА МОЛИТЕЛИ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Нека започна с няколко думи, които да подготвят сърцето ти за двете

видения. Представи си човек, който се дави в морето. Той вика панически

и гледа с трескав поглед, та дано отнякъде би дошло спасение. И ето, че

там, над морето, се приближава многобройно ято птици, което държи

сламки в човките си. А от самото Небе се снишава и Господ, Който държи в

ръцете Си спасително въже. Онези птици, гледайки на давещия се, започват

да му хвърлят сламките от човките си. А в този миг и Господ хвърля въжето

Си към удавника...

Но о, недоумение! Човекът отказва да хване Небесното въже и вместо

това се опитва да се задържи над водата със сламките, подхвърляни му от

птиците. И понеже самите сламки са твърде слаби, за да задържат давещия

се, то той панически заграбва колкото е възможно повече сламки, та дано

би оцелял.

Не е ли страшно това? Не е ли страшно да се държиш като удавник за

сламка, когато само на метър от теб виси Небесното въже на Спасението?

Истината, братко мой, е повече от трагична. Защото за удавника е по-

важно да загребе с ръцете си десет хиляди сламки, които така и така ще

прогизнат и ще потънат, отколкото да хване въжето и да се издигне с Исус

в небесните места.

Ето такива сламки са излишните и празни думи!

Човеците ги употребяват, защото си вярват, че цялото Небе е

впечатлено от многото им говорене. Но видя ли някой от тези удавници, че

птици на лукавство и чародейство са им подхвърляли думи, та да заразят

езиците им? Нека ти споделя нещо от моя живот. Защото, когато някой

пише с Божие помазание пророчески книги, то той непременно предизвиква

нестихващ интерес у вярващите. А тогава някои много “духовни” личности

решават, че домът на този Божий служител е хан или отдушник за проблеми.

И такива, като се вдигнат от единия до другия край на България, идват с

“важната” си мисия в моя дом. И още от входната врата вдигат библии в

ръцете си, като ми казват важно:
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“Слава на Бога, брате Стефане! А’ре да се молим!”

А аз с почуда и недоумение ги питам:

“Добре! Но какъв ви е проблемът? За какво да се молим?”

Следва отговорът:

“Ей тъй! Защото трябва да се молим…”

Само след миг палтата се свалят, обувките се събуват и човеците

падат на колене в хола ми… За да започне едно безконечно и мъчително

клатене на езици, придружено с обилни пръски от плюнки и се стигне до

бяла пяна, избиваща по ъгълчетата на устните…

Някога, подведен от плътско тълкувани библейски стихове, аз бях

готов да изтърпя многочасов рецитал на някой религиозен грамофон, готов

да си превърта отдавна изтърканата и изподраскана плоча. И като я

превърта, да накара и слушателите да превъртят…

Но това ли са молитвите, за да получим Отговора?

Не ни ли предупреди Той да не говорим излишни думи?

И ако Отговорът не се яви, то какво е станало с хилядите думи? Не са

ли станали те като бензин в двигателите на чародейството? Онзи тъмен

облак от дим във видението с вътрешната стаичка не идва ли чрез

отработения бензин на чародейните устни?

Защото, без всякакво съмнение, Библията казва:

“Непрестанно се молете…” 7

Но няма стих, който да казва:

“Непрестанно манипулирайте живота на вашите ближни! Непрестанно

ги одумвайте! Непрестанно ги съдете! Непрестанно настоявайте Бог да

вземе участие във вашата злобна религиозна амбиция!”

Само че Бог е твърде Свят, за да Го снишават църковните врачки до

оръдие на собствените си остри езици. Защото Исус вече ми даде друго,

божествено тълкувание на посланието от Павел към Солунците. А това

тълкувание гласи:

“Непрестанно пребъдвайте в Отговора, Който съм Аз!”

Защото целта на молитвата е Отговорът!

А днешните чародеи не се молят за Отговор!

7 (1 Солунци 5:17)
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Не! Те се молят заради самото молене!!!

И това ако не е демонично учение и бесовска догма, то какво друго да

е? А за да разбереш, че наистина е такова, то нека сега ти изявя и самите

Небесни видения, дадени ми от Исус. Ето какво ми каза Той:

“Ти наистина трябва да видиш как се раждат помазаните и

излишните думи. Защото днес малцината Мои се молят по Божията

Воля всред мнозина други, които обичат много повече думите си,

отколкото Духа, и моленето си, отколкото Отговора. Затова нека

отново ти покажа вътрешната стаичка. За да видиш как се държи

един молител, при когото е дошъл Отговорът и как се държи друг

молител, който презира Отговора…”

След тези думи Господ докосна главата ми, а пред очите ми се разкри

видение. Този път погледът ми върху вътрешната стаичка бе по-различен.

Защото аз и Господ не бяхме пред стаичката, но някак отгоре. От едната

страна се виждаше светът на дявола, тъмнината и греха, а от другата

страна сияеше светът на Отца, Сина и Святия Дух. И ето, че развитието в

самото видение започна. Защото Исус се отдели от мен и застана пред

самата врата на стаичката, като захлопа по нея с ръката Си. А там,

отвътре, влезе молител по Божията Воля. И като си затвори вратата към

греха и тъмнината, падна на коленете си и призова Господното Име,

казвайки:

“Исусе! Господи на сърцето ми! Сега Те призовавам с всичките си

помисли и Те моля да се явиш в сърцето ми. Защото, гледайки всичките си

ближни, разбрах, че ми липсва Твоята Любов, с която да ги възлюбя и

заведа при Теб. Моля Те, Исусе! Дай ми Твоята Любов! Защото никой от

човеците, с които общувам, никак не се впечатлява от думи. И сърцата им

са закоравени в лед, понеже липсва Огънят. Дай ми Твоя Огън, Исусе! Ти

Самият стани Огънят на сърцето ми, за да пожъна тези души за Твоето

Царство…”

В отговор на молитвата хлопането на Господ се усили. Това накара

човека да се изправи и плавно да отвори вратата си на Исус. И като

погледна на Божия Син, стоящ пред него, той отново падна на коленете си,
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сякаш чувстваше, че не е достоен за Божието благоволение. А Исус, като

се наведе над него, погали с ръка главата му и му каза:

“Ето, стоях на вратата на сърцето ти и хлопах. И ти, понеже чу

Гласа Ми, отвори вратата си с чистота и искреност. Затова сега ще

вечерям с тебе, и ти с Мене…”

След тези Исусови думи молителят докосна гърдите си и извади от там

чаша, пълна с вино. И вдигайки пълната чаша, все така коленичил, отново

каза на Господ:

“Исусе! Ти Си Животът на сърцето ми! Аз Ти се покланям и Ти

благодаря за привилегията да ме намериш като съд, достоен за Божията

употреба. Ето, Господи! Вземи чашата ми и отпий от виното, което Ти Си

излял чрез Духа Си в сърцето ми! Дай ми да се наслаждавам на радостта,

че Царят на Сион пие от Плода на Лозата, Която е Той…”

Исус се усмихна и Благост заля Лицето Му. А очите Му заблестяха от

Съвършена Божия Любов. И Той, като разпали Огъня Си в служителя Си,

вдигна чашата с виното, като му каза:

“Ти си един от Моите виночерпци! И Царят е много възрадван от

молитвата ти. Защото тя е била чист и благословен плод от Лозата.

Затова, като пия Собственото Си вино от сърцето ти, казвам ти:

Иди при всичките човеци с тази Моя Любов и с тази Моя Вяра!

Аз непременно ще бъда Отговорът чрез теб за неспасените и

закоравените!”

В отговор на Исусовите думи служителят Му се поклони. И пълен с

Божия Огън и Светлина отиде да извърши Божията Воля. А Господ, като се

приближи до мен, ме попита:

“Как мислиш? Иска ли твоят Господ такива служители всред

народа Си?”

“Исусе! Ти искаш целия Си народ от такива служители. Защото, ето, Ти

похлопа на вратата му и той Ти отвори. Ти влезе при молителя и вечеря с

него и той с Тебе. Тъй че, получил Твоята Светлина и Огън, той отиде да

извърши заповяданото от Отца. И като видях как чашата на собственото му

сърце беше пълна с Твоето Вино, то тогава отново към мен дойдоха думите,

които Ти вече ми каза, а именно, че:
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“Молитвата е онова Свято състояние на сърцето, при което не

Бог чува твоя глас, но ти чуваш Неговия, за да мислиш, изговориш

или напишеш Неговите думи!”

Защото, ето, виното в чашата бяха Твоите думи и Твоят Глас. И Ти,

като влезе във вътрешната стаичка при служителя Си, отпи от сърцето му

Собственото Си вино...”

Исус се усмихна на думите ми и ме прегърна. А след това каза:

“Нека точно сега всичките Ми чеда си спомнят думите на Моята

Пасха. Нека точно сега всички паднат на коленете си и да се

поклонят на Царя, Който вдигна чашата Си и заяви на Съвършените

Си молители:

“Пийте от нея всички! Защото това е Моята кръв на [новия]

завет, която се пролива за прощаване на греховете. Но казвам ви,

че отсега няма вече да пия от тоя плод на лозата, до оня ден, когато

ще го пия с вас нов в царството на Отца Си…” 8

Питам ви тогава:

Готови ли сте да Ми поднесете сърцата си, като чаши, пълни с

Плода на Лозата? И ако Господното Вино се получава само от

Господния Плод, то да търсите ли други думи, когато се нуждаете

само от Моите? Не знаете ли, че устата Господни пият само

Господното Вино? Не знаете ли, че Отговорът на молитвата се явява

там, където Бог пие Виното Си от чашата на човешкото сърце?

Но ето, казвам на всичките Си последователи:

Както има Плод на Лозата, така има и плодове на лукавството!

Както има Господно Вино, което пие Господ, така има и вино на

Вавилон, от което пият народите, за да избезумеят в чародеянията

си. Ако някой още не е разбрал какво е виното, което убива вярата

с чародеяния, то такъв нека запомни думите от Божиите уста:

Виното на Вавилон е всеки плод на човешкото мъдруване и

високоумие, който е примесен с измама и лукавство! Виното на

Вавилон се ражда от излишните думи, а излишните думи се раждат

от пръчки, които са престанали да дават плод и са станали излишни

8 (Матея 26:27-29)
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от Лозата! И такива, като биват хвърлени в огъня на лукавството,

започват да раждат плодове за Вавилон…”

След тези думи Исус се обърна към мен, като ми каза:

“Виж сега видението с втория молител. Защото там непременно

ще проумееш всичките думи, които вече изговорих…”

Действително, че очите ми вече виждаха втория молител. Той също

влезе в стаичката, но не си затвори вратата към греха и тъмнината. И като

падна на коленете си и вдигна ръцете си, се приготви за молитва. А точно

в този миг Исус вдигна ръката Си и посочи към молителя, като ми каза:

“А сега разбери какво се случва с човек, който не си затваря

вратата, но счита себе си за по-праведен от останалите. Защото той

ще призове Моето Име, но не чрез Моя Дух…”

В пълно съгласие с Господните думи очите ми виждаха как там, при

вътрешната стаичка на вярата, беше на път да се разиграе пълна трагедия.

Защото до незатворената врата твърде бързо се събраха десетки демони. И

като наскачаха върху молителя, накараха го да започне да изговаря думи,

които гласяха:

“Господи, Господи, Господи, Господи! Аз сега Те призовавам, Господи!

Виж сега, Господи, греха на човеците край мен, Господи! Те се опитват да

ме омърсят, Господи! Смъмри ги, Господи! Опропасти съвета им, Господи!

Защото те се противят на слугата Ти, Господи! О, Господи, Господи,

Господи, Господи! Моля Те да подействаш, Господи! Защото е славно Името

Ти, Господи!”

В отговор на молитвата, Исус ме погледна с твърде внимателен поглед,

като ми каза:

“Аз винаги стоя до онези врати, които призовават Моето Име.

Но било, че сега ще сляза до вратата на този молител, пак той няма

да Ме чуе…”

След тези думи Исус слезе до самата врата на вътрешната стаичка. И

като захлопа с ръката Си по нея, казваше отвън на молителя:

“Защо ти търсиш съчицата в окото на братята си, а не виждаш

гредата в своето? Пусни Ме да вляза! Защото, като осветя сърцето

ти, ще го направя да пребъдва в Милост и състрадание към всички
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човеци. Пусни Ме, защото думите ти не са праведни, но са като

остър дим пред Лицето на Отца Ми! Пусни Ме, защото Аз съм

Отговорът, както за теб, така и за всичките ти ближни! И като се

явя на теб, ще се явя и на тях, за да бъдете едно тяло в един Дух…”

Усетили Присъствието на Исус зад вратата, демоните още по-настървено

се нахвърлиха върху молителя, тъй че той вече казваше:

“О, благодаря ти, Господи! Сега вече имам потвърждението, че ще

възмездиш над враговете ми. Защото, ето, ти си приклонил ухото си над

праведния си молител, за да чуеш всичките ми думи и да подействаш над

грешните според усърдното ми очакване. О, благодаря ти, Господи, Господи,

Господи, Господи…”

Трагедията наистина стана пълна. Защото пред вратата на сърцето

стоеше Отговорът, но молителят не можеше да чуе думите Му, нито да Му

отвори. Вместо това той прие внушенията на демоните за Господен Глас. И

гъст дим се въздигна от устата му, а демоните прибраха всичките му думи

и полетяха с диви крясъци да извършат съдба от угнетение и чародейство

над онези, които молителят считаше за свои противници. А той, като се

изправи, напусна вътрешната си стаичка, доволен от ефекта на излишните

си думи. Миг след самото видение Исус се приближи към мен с наскърбено

Лице и тихо ми каза:

“Разбираш ли сега колко е страшно да чакаш всякакви други

отговори от Отца, вместо Отговорът, Който стои и хлопа на вратата

ти?

Защото в миг, когато всичките чеда на Пресвятата и Чиста Вяра

от Небето трябваше да се изпълват с Мен, мнозина отпаднаха от

Моя Пример. И като забравиха как на Кръста Човешкият Син се

молеше на Отца Си да не вменява греха на враговете Му, започнаха

да се молят за гняв във времето на най-голямата Милост и за

наказание във времето, когато Господ възвръща Сионовите пленници.

Затова и празните думи ще стават все повече и чародеянията

непременно ще зареждат силата на Вавилон. Защото всички сте

започнали да влизате във вътрешните си стаички, заредени с мъст

и обида, със злоба и безчестие, тъй че и думите ви са станали дим
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пред Лицето на Отца Ми. А така никой от вас няма никак да си

затвори вратата, понеже светът е влязъл с него в сърцето му. И

тогава всичките думи на молитвите ви ще се съберат в онзи, към

когото е отворена вратата ви!

О, роде на грешни човеци! Докога няма да се покаете? Докога

няма да изгоните духа на лицемерието и нечестието? И защо Ми

коленичите с нозете си, когато в душите си сте гордо надигнати?

Защо Ми поднасяте чашите си, когато не са пълни с Моето вино и с

Моя Дух? Защо постите в плътта си, когато сърцата ви не са смирени

под мощната ръка на Моя Отец? Защо всеки от вас се моли за

своето си, а никой не иска да извика за Моето?

Ето, устата Господни се отварят, за да предупредят всички ви:

Аз няма да се явя като Отговор на никое сърце, което, молейки

се, гледа встрани от Мене, а не Мене! Защото вратата на такова

сърце остава отворена към света и неговия княз!

Аз няма да се явя като Отговор на никое сърце, което е готово

да запомни злото, извършено поради Мене, а не иска да се радва на

Доброто, идещо чрез Мене!

Аз няма да се явя като Отговор на никое сърце, което е готово

да размени тайнството на поста и молитвата, виждани само от Бога,

за явните брътвежи и неядене, похвалявани от човеците! Защото

такова сърце обича празните думи и празния пост, за да получи и

празното човешко благоволение!

А на всичките Мои, които с цената на гонение и себеотричане

успяват да затворят вратите на сърцата си към света и греха, казвам:

Укрепете се, защото избавлението ви наближи! Отец Ми наистина

ви люби и покрива с божествена ревност! Защото, като изпрати

пророка Си към вас, скоро ще ви даде да познаете как се молеше

Синът Му в уединението на Елеонския Хълм…”

След тези думи Исус се обърна към мен, като каза:

“Всичко, което ти дадох да видиш, е подготовка за теб и Моите.

За да влезете в Живота на Човешкия Син след като умрете за себе

си. Защото пътят от Йордан до Голгота и от Голгота до Сион се
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извървява с Онзи Дух в устните на вашия Господ, Който Го вдъхнови

да каже:

“Отче наш, Който Си на небесата…”

Върху тази молитва са следващите видения, с които ще вдъхновя

сърцето ти! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Скъпи ми братко! След тези най-последни думи на Исус виденията с

вътрешната стаичка се прекратиха. А в сърцето ми дойде такъв пълноводен

поток от Дух и Сила, че без всякакво съмнение изобилията на откровенията и

виденията трябва да бъдат събрани в нова книга, която ще е духовно

продължение на пророческите видения за силата на молитвата.

Амин и Амин!
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