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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

През изминалите седмици Исус подготвяше сърцето ми за втората част

на книгата за поста и молитвата. И в благодатните часове, прекарани

насаме с моя Господ, аз разбрах, че всичкото гонение и страдание заради

Името Му си струват цената. Нещо повече - за първи път в живота си бях

гладен за още гонение. Защото в сърцето ми просия прекрасната тайна на

Божията Благодат, а именно - че Бог е най-близо до онези, които най-

много страдат за Името Му. И самото страдание не е нищо друго, освен

сигнал, че вътре - в скришната стаичка на сърцето - вратата е отворена

широко и Бог се радва да обитава в него. Така, в благодатните ми

разговори с Исус, аз разбрах, че последната книга за вътрешната стаичка

на Вярата е порязала като остър нож много сърца. И някои са се

съблазнили в нея, а други са решили, че от много писане на книги брат

Стефан вече си е изгубил ума.

Да, така е! Аз наистина отдавна изгубих ума си и никак не съжалявам

за тази загуба. Защото Отец ми даде друг, по-прекрасен ум. И като

изпращаше към сърцето ми Своя Възлюбен Син, направи така, че чашата

ми да прелива от Небесното Вино и Масло.

Колкото до чародеите и всички проклети манипулатори с гнили уста и

езици, то присъдата над тях тегне и никак няма да се забави. Защото Сам

Отец многократно е заявявал против тях чрез Словото, давано на пророка

Му. Но тук и сега, миг преди да се потопиш в дълбочините на тази книга,

искам да ти кажа, че истините в нея могат да ползват само оня, който е

позволил на Бог да го смъмри и изобличи. Защото Бог е Сърцеведец. И ако

човешките очи виждат маските, Той гледа лицето зад маската. Или ако

човешките уши слушат думите, Той издирва извора, където те са се

родили. Ето затова те моля - не се ядосвай на огледалото, ако те е

показало с петна. Защото то е безпристрастно. Но по-добре отново изпитай

всичката си обхода с ближните и Бога. За да позволиш на Исус да пореже
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там, където никога не е порязвал. И да се възцари там, където царят си

бил ти.

А сега нека ти кажа какви бяха думите на Господ, когато Той дойде

към сърцето ми, за да ми даде твърде дълбоките видения, свързани с поста

и молитвата. Ето какво ми каза Исус:

“Аз дойдох към сърцето ти, понеже съм Верен да дам на чедата

Си всичкото Небесно познание за силата на поста и молитвата. И

въпреки, че чародеите избезумяха и безплодните им езици отново

бяха посечени, пак това не е причина за Моите, та да се плашат от

гнева на Езавел. Защото твоят Бог няма да престане да размахва

Меча Си чрез теб, докато не отреже всичките пипала на дяволската

религиозна власт. Затова нека всичките Ми братя и сестри да Ме

слушат с вяра и никак да не се съмняват. Защото чрез теб ще ги

заведа в най-нежното и Свято място в Моето Евангелие.

Мястото, където Син и Отец пребъдваха в Святата прегръдка на

Небесната Любов. Мястото, където Синът изливаше тамяна на Своите

устни, а Отец го възнасяше пред ноздрите Си. За да ви даде чрез

Сина Си Исус онази Благодат без мяра, която изцелява и освежава

човешките чеда...”

Слушах Исус и знаех, че Той ми говореше за Елеонския Хълм. Защото

този Хълм беше любимото Му място. Там Той пребъдваше всяка нощ, за да

занесе с изгрева на утрото нова Светлина и Благодат на човеците. Затова

Господ, като се взираше в помислите на сърцето ми, отново ми каза:

“Точно така е, момчето Ми! Аз наистина ще заведа теб и всички

Мои на Елеонския Хълм. Защото трябва да видите каква беше

Молитвата на Човешкия Син и как Той влизаше в Сърцето на Своя

Небесен Отец. Но миг преди самото видение, което ще ти дам,

искам да Ми отговориш:

Хлопам ли Аз на вратите на човешките сърца? И искам ли да

вляза във всяко сърце, та да го изцеля и осветя?”

“Господи Исусе! Защо ми задаваш тези въпроси, като знаеш прекрасно,

че Ти хлопаш на сърцата и онзи, който Те чуе отваря вратата, за да вечеря

с Тебе и Ти с него...”
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Исус се усмихна на отговора ми и продължи да ми говори, като казваше:

“Имам причина да ти задавам тези въпроси. Защото мнозина

четат Евангелието Ми, но пак само малцина влизат в Духа Ми, за да

живеят Живота на Човешкия Син. Защото, без съмнение, онези,

които чуят хлопането Ми на вратата, отварят сърцата си и Аз влизам.

Но какво става, след като вляза и вечерям с тях и те с Мене?

Или какво правиш ти, след като вече си вечерял? Не се ли

приготвяш, за да нощуваш?”

“Така е, Господи! След вечеря е редно човек да се приготви да

нощува!”

“А колко от вас знаят къде нощуваше Човешкият Син? Или

колко от вас, след като вечеряха с Мен, тръгнаха със своя Господ та

да нощуват там, където нощувам Аз? Или пък колко разбраха, че да

нощуваш ще рече да държиш духа си буден и осветен във времето

на тъмнината и всичкото зло?

Но ти виж къде нощуваше Човешкият Син…”

Можех ли да не зная прекрасните евангелски стихове? Разбира се, че

не! Затова казах на Исус:

“Господи мой! Евангелието казва за Теб:

“И всеки ден Той поучаваше в храма; а всяка нощ излизаше и

нощуваше на хълма, наречен Елеонски...” 1

“А какво търсеше твоят Господ на този Хълм? И какво искам да

намерите с Мене всички вие? Достатъчно ли е, че Синът е влязъл в

сърцата ви? Достатъчно ли ви е само да се наричате Мои

последователи? Не трябва ли да Ме последвате, тъй че гдето съм Аз

- там да сте и вие?”

“Разбира се, че трябва да Те последваме, Господи! Защото Ти Си

Вечният Живот и ако някой Те следва, той ще живее вечно…”

“Къде другаде да ви заведе Синът, освен при Своя Отец? И

какво друго да ви остави като пример, освен това - как да влезете в

Сърцето на Моя Небесен Отец? Защото това, че вие Ме пуснахте в

сърцата си, ще рече, че сте готови да последвате Сина до Сърцето

1 (Лука 21:37)
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на Бога и Отца. Защото Аз, Който хлопам на вратите на човешките

сърца, също така хлопах и на вратата на Божието Сърце. И като

пребъдвах пред Отца Ми на Елеонския Хълм, дадох на всеки от вас

примера да Ме последва в Моята Молитва.

А каква беше Молитвата на Човешкия Син? С какви думи ви

учех да хлопате на вратата на Отеческото Сърце?”

“Исусе! Ти ни остави молитвата “Отче наш!”. Сега разбирам, че това

не са били просто думи, но Дух, с Който Отец би ни допуснал до

Собственото Си Сърце!”

“Виж тогава Този Дух в устните Ми! И последвай Ме сега във

видението, което ще ти дам. Защото Аз ще събера всички ви до

един на Елеонския Хълм. И като осветя сърцата ви, ще разкрия

пред вас Духа на Божията Молитва. За да станете поколение по

Сърцето на Отца Ми…”

След тези думи Господ докосна главата ми, тъй че пред мен се разкри

видение. Аз виждах Исус, облечен в ленена дреха, да отива към самия

Елеонски Хълм. Беше късна вечер и първите звезди блещукаха на черния

свод. А Господ, като се обърна и ме погледна, тихо каза:

“Следвай Ме! И запиши всичко, което ще видиш. Защото сега

Човешкият Син отива с Духа Си при Сърцето на Своя Небесен Отец!”

След тези думи Исус тръгна напред, а аз Го последвах. Така забелязах,

че Господ вече се изкачваше на самия Елеонски Хълм. И едно прекрасно

благоухание се разнесе из самия въздух. А вятърът, като галеше лицето

ми, сякаш искаше да ми каже, че е невидимото въплъщение на Духа на

Отца. Това наистина беше така, защото въздухът беше зареден с вълни от

Любов, готови да покорят всяко сърце.

След самото усещане, аз отново тръгнах след Исус и нозете ми се

възкачваха все по-високо и високо. Така дойде миг, когато Спасителят се

спря, а аз погледнах на Него и след това край себе си, за да осъзная, че

вече бяхме на самия Елеонски Хълм. А там, в тишината на нощта и сред

вълните на божествения вятър, Исус коленичи. И като постави ръцете Си

на голям и объл камък, въздигна поглед към звездното Небе, като казваше:

“Отче Мой, Който Си на небесата! Да се свети Твоето Име…”
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Миг след думите на Исус стана чудо. Защото Сърцето на Господ

заблестя от ярка светлина. И тя, като се стрелна към небесния свод,

превърна се в сияние, наподобяващо ръце, събрани една до друга. Точно

тогава на самото звездно небе се яви блестяща Врата. И онези светли ръце

на Духа отвориха самата Врата, тъй че лъчите изсред нея се стрелнаха към

Елеонския Хълм със силата на слънцето, когато пробива облаците. И

Вратата, като се снишаваше надолу и надолу, слезе до коленичилия Исус…

Никога сърцето ми не беше виждало моя Господ в такава величествена

Светлина. Тя изцяло Го поглъщаше и едновременно с това се вливаше в

Него, като водите на огромен водопад. А тогава изсред отворената Врата

дойде Гласът на Отца, Който казваше на Сина Си:

“Исусе! Възлюбени Мой Сине! Сърцето Ми Те слуша и ръката Ми

Те подпира. За да извършиш всичко, което очаквам от Теб…”

В отговор на Отеческите думи Исус отново проговори на Отца Си, като

Му казваше:

“Да дойде Твоето Царство, Отче Мой! Да бъде Твоята Воля,

както на Небето, така и на земята. Дай Насъщния Си Хляб на

човеците и прости им дълговете, както и Аз им ги простих. И не ги

въвеждай в изкушение, но избави ги от лукавия. Защото Царството

е Твое, и Силата, и Славата, до вечни векове!”

В отговор на думите на Сина Светлината от Небесната Врата заблестя

още по-ярко, тъй че лъчите й вече докосваха маслинените горички под

самия хълм. А Отец проговори на Сина Си, като Му казваше:

“Иди и научи човешките чеда на Твоята Молитва, Исусе! И дай

им да разберат, че Аз ги очаквам в Сърцето Си. Дай им примера Си,

възлюбен Мой Сине! Нека Святият Дух на Твоята Молитва влезе в

сърцата на онези, които съм Ти дал…”

След тези думи на Отца Небесната Врата отново се въздигна в

звездното небе. А моят Господ, с Лице, което блестеше като слънцето в

силата си, ме попита:

“Искаш ли да се изпълниш със Святия Дух на Моята Молитва?

Искат ли братята и сестрите Ми да се молят на Отца с Духа на

Човешкия Син?”
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Думите на Исус бяха толкова силни, щото паднах по лицето си. И като

прегърнах нозете Му, тихо Му казах:

“Благодатни Исусе! Слънце на живота ми! Аз никога не съм преживявал

в такава пълнота Твоето молитвено общение с Отца. Аз никога не съм

знаел къде Ти Си родил думите на Святата Молитва към Отца. Но сега

разбирам, че по безкрайната Си Милост и Благост Ти ме доведе на Твоя

молитвен Хълм. За да дам на Божиите Верни онова свидетелство от Дух и

Истина, което да ги направи угодни на Божието Сърце.

Моля Те, Исусе! Влей Този Свят Молитвен Дух в сърцето ми! Влей Го в

сърцата на всичките ми братя и сестри! Защото така непременно ще отвориш

над земята божествен пролом от Любов и Светлина…”

В отговор на думите ми Исус протегна ръцете Си към мен. И като ме

възправи на нозете ми, погледна ме с дълбоки и светли зеници, като каза:

“Ето, Господ вашият Бог говори! И като протяга ръцете Си към

сърцата на всичките Си Верни чеда, казва им:

Послушайте Ме, всички вие, които чухте хлопането Ми и Ми

отворихте! Послушайте Ме, всички вие, за които Името Исус струва

повече от съблазните на целия свят. Аз доведох слугата Си до

Елеонския Хълм, където призовавах Моя Отец и Той Ми отговаряше.

Аз съм, Който научих древните на Своята Молитва, за да науча на

нея и вас. Защото Моята Молитва към Отца Ми е Дух и Живот.

Дух и Живот, с Които ще влезете в Сърцето на Отец Ми, за да Му

бъдете побеждаващо поколение!

Дух и Живот, с Които ще превъзмогнете над чародейната власт

на дявола! Дух и Живот, с Които ще дадете на света Дух и Живот!

Дух и Живот, с Които ще прославите Името на Моя Отец!

Защото не всеки, който Ми вика “Господи, Господи” ще влезе в

Небесното Царство, но онзи, който след като е вечерял с Човешкия

Син, Го последва до Елеонския Хълм.

Защото, ето, идва мигът, когато нозете Господни отново ще се

върнат на Елеонския Хълм, според изреченото от Пророка Захария.

И като го разцепят през средата, ще направят Молитвата Господна
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да издири мнозина от изток и запад, които ще насядат с Авраам,

Исаак и Яков и с всичките пророци в Небесното Царство!

Блажени тогава всички, които са познали Духа и Животът на

Моята Молитва! Блажени човеците, които са потърсили уединението

на Елеонския Хълм и тайнството на Святата Молитва! Защото те са,

на които Небесният Бог ще даде правото да Му кажат:

“Отче наш!”

И Сам Той да им отговори:

“Чеда Мои!”…”

След тези думи на Исус видението с Елеонския Хълм се прекрати. А

Силата на Святия Дух нахлу в сърцето ми, като Небесен водопад, за да ме

подготви за най-прекрасното от всичките тайнства на Вярата.

Тайнството на Божията Молитва.
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1. СЕДЕМТЕ МОЛИТВИ НА ВЕЧНИЯ ЖИВОТ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Няма да е пресилено, ако ти кажа, че самото видение на Елеонския

Хълм, което Исус даде на сърцето ми, за кой ли път ми доказа, че целият

ни живот на Вяра се състои в това - да откриваме и преоткриваме

прекрасния Живот на нашия Господ и Спасител. Защото всеки път, когато

Той дойде при мен, аз разбирам, че не Го познавам истински. И че дори

цялата Вечност няма да ми стигне, за да разбера и проумея какво е събрал

Отец в Евангелието на Своя Възлюбен Син. Защото ако е писано, че в Исус

обитаваше телесно всичката пълнота на Божеството, то това е сигурен

белег за нас, че в четирите Евангелия са заключени всичките прекрасни

тайни на Божия Живот. Ето затова тръпна всеки път, когато Исус дойде към

сърцето ми. Защото зная, че Той никога не идва напразно, нито пък се

повтаря в думите Си и откровенията Си към душата ми. Понеже една

Небесна Врата не може да се повтаря. Не! Тя просто ще ходи заедно с

Верните и ще се отваря пред сърцата им на всяко място, където те биха

получили превъзходно познание за Бога.

Ето така, в голямата Си Милост, Господ се отвори пред сърцето ми. За

да ми покаже, че онзи Елеонски Хълм, на който Той отиваше да нощува, в

никакъв случай не е бил туристическа забележителност с хотел и ресторант.

И ако и повечето от днешните водачи на мнозинствата да обичат именно

ресторанти за вечерите си и хотели за нощувките си, то смирените и

Верните на Отца и Сина, пълни със Святия Дух, ще намерят именно Хълма

на Божията Молитва. И като пребъдват будни до Исус, ще съучастват в

страданията Му, за да намерят с тях и Славата.

Помисли върху всичко това, за което ти говоря!

Защото Божият Син на същият този Хълм отиде с учениците Си. И като

се отдели на един хвърлей камък от тях, започна усърдно да пие горчивата

чаша на Спасението и Изкуплението. Но колко от учениците Му разбраха,

че Елеонският Хълм е място на бдение и молитва, а не на лежане и хъркане?

Или колко от тях останаха будни, за да съучастват в страданията на Сина?

Истината е голям укор не само за заспалите в Гетсиманската градина, но и
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за нас. Защото, колкото до молитвата “Отче наш”, то всеки ще я наизусти

и ще я изрецитира - било преди да обядва или вечеря, било преди да си

легне.

Но колко ще бдят с Исус в Святия Дух на тази молитва? И колко ще

влязат в Сърцето на Отца, за да изпълнят Небесния копнеж на Сина,

влязъл в сърцата им? Колко ще разберат, че за всяко изречение от тази

молитва се плаща цена от години на пребъдване и израстване? Или колко

ще проумеят, че в молитвата “Отче наш” са събрани седемте молитви на

Вечния Живот?

Истината е, че ако ти задавам всички тези въпроси, то е, понеже Исус

ги зададе на мен. А аз, изпълнен с недоумение поради собственото си

невежество и незнание, побързах да наведа главата си, като казвах на

Господ:

“Исусе! Смили се над душата ми и сърцето ми! Защото ми задаваш

въпроси, на които Отговорът Си Ти. И аз, понеже все още не съм изпълнен

докрай с Теб Самия, не зная как да Ти отговоря. Затова Те моля - не само

заради себе си, но заради всички, към които ще отиде това пророческо

слово:

Яви на сърцето ми Себе Си! Яви ми Отговорът, Който Си Ти! Защото

вярвам и зная, че Твоите думи ще съживят мъртвите и ще изцелят болните,

ще направят слепите да прогледнат и глухите да чуят…”

Господ слушаше всичките думи на неразбиращата ми душа. И като

протегна ръката Си към мен и докосна главата ми, тихо ми каза:

“Именно заради мъртвите, болните, слепите и глухите сега Аз

съм при теб. Защото, като извърша чудеса в човешките сърца, ще

дам на всички ви да познаете седемте молитви на Вечния Живот,

събрани в молитвата “Отче наш”. Но ти сега погледни на видението,

което ти давам. Защото то отново е видение с Елеонския Хълм…”

След думите на Исус пред сърцето ми се разкри видение. Аз видях как

Хълмът беше озарен от Божието Присъствие. И там, от самите небеса, Отец

беше снишил седем врати, поставени една зад друга. За оня, който би

искал да премине през вратите, не съществуваше възможност да влезе

през втората, ако не е преминал първата, нито да премине през третата,



12

ако не е минал втората, нито през четвъртата, ако не е минал третата. Това

беше велик духовен достъп, с който Небесният Отец допускаше в Сърцето

Си Своите угодници. Понеже с преминаването на всяка врата молителят се

приближаваше все повече и повече до Отца. Видението беше толкова живо

и разтърсващо, а вратите - толкова реални и привлекателни, щото като

вдигнах ръка и посочих към тях, казах на Господ:

“Исусе! Не са ли прекрасни тези врати? Та аз виждам, че те са седем

на брой и с преминаването на всяка молителят се приближава все повече

до Сърцето на Отца…”

А Исус, като се усмихваше с всичката Благост на Сърцето Си, ми каза:

“Помниш ли думите на Апостола Ми Павел? Помниш ли как той

предупреди всички ви, че мнозина тичат по игрището, но само един

получава наградата?

Ето така и ти, през годините в които те посещавах, се

подвизаваше в доброто войнстване на Вярата, като търсеше онова,

което е горе. И при все, че достигна с вярата си до Небесните

селения на Сион, пак Отец запазваше наградата за отпосле. И ето

това е наградата, момчето Ми - да кажеш на твоя Небесен Баща

“Отче мой!” и Сам Той да ти отговори:

“Сине Мой!”

А всеки човек, до когото достигнат тези думи на Преблагия и

Превъзвишен Отец на небесата, вече е бил записан в Книгата на

Живота и сърцето му е било запечатано с Духа на Вечния и Святия.

Нека тогава сега тръгнем с теб през седемте врати, които са

седемте молитви на Вечния Живот, събрани в молитвата “Отче наш”!”

След тези последни думи Господ хвана ръката ми и тръгна напред, а

аз Го последвах с разтуптяно от вълнение сърце. И ето, че ние вече се

приближавахме към седемте врати на Отца. Така забелязах, че със самото

приближаване, останалите врати зад първата, просто се скриха зад нея,

тъй че пред очите ми се извисяваше и светеше първата врата.
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2. МОЛИТВАТА ЗА ОСВЕТЯВАНЕ НА БОЖИЕТО ИМЕ

“Отче наш, Който Си на небесата, да се свети Твоето Име...”

Докато гледах самата врата, вече знаех в духа си, че моят Небесен

Отец е твърде ревнив Бог, Който допуска в Сърцето Си само онези, които

изпълнят думите на Сина Му с Дух и Живот. Защото тази врата, която беше

първата от молитвите към Бог Отец, беше Дух и Живот. И Исус, като

наблюдаваше вълнението, което ме залива, ми каза:

“Приготви се да влезеш през тази врата. Защото Отец Ми е,

Който отдавна те е посочил, за да преминеш през нея. И като

пристъпиш към вратата, виж кои са думите, с които тя се отваря…”

Отново погледнах към вратата, която блестеше като злато, огряно от

слънцето. Така забелязах как на нея бяха изсечени думи, написани не от

човешка ръка. А думите гласяха:

“Отче наш, Който Си на небесата, да се свети Твоето Име!”

Усетих дълбоко в сърцето си Сила от Святия Дух. И като паднах на

колене пред самата врата, повторих думите на Вечния Живот. А самата

Небесна врата плавно се отвори. И Исус, като премина пръв през нея,

подаде ми ръка като каза:

“Отец Ми те е видял като един, който е достоен, за да се свети

Името Му. И затова ти дава достъп към Себе Си. За да видиш и

проумееш що ще рече да се свети Името на Отца в сърцето ти…”

Миг след тези думи на Исус пристъпих напред след Него, като държах

здраво ръката Му. И сърцето ми видя едно удивително в красотата си

Небесно сияние. То преливаше във всички цветове на дъгата и засеняваше

всички помисли, чувства и представи на онзи, който го гледа. А от самото

засеняване вече знаех, че от първия ми дъх след майчината утроба, та и до

мига на самото съзерцаване, аз съм търсил това сияние и то също ме е

търсило. Разбрах също, че нищо не може да се сравни по красота с него,

нито по насладата да го докосваш и притежаваш. Защото самото сияние

докосваше не само очите ми, но и целия ми дух…

В следващия миг казах на Исус:
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“Господи мой! Зная в сърцето си, че това сияние е Името на Отца! И

Небесният ми Баща е готов да го даде на всеки, който би искал да го

освети и пази в живота си. Защото това е Името, Което събира в себе си

смисъла на целия ни живот и съществуване…”

Господ се усмихна на думите ми и ми отговори, като казваше:

“Точно така е! Това сияние е Името на Отца! То е пълно с Дух и

Живот, с Благодат и Светлина, с Милост и Любов. Но ти сега виж

какво ще сторят с това сияние двама човеци. Защото именно за

това си бил посочен от Отца Ми и извикан тука…”

След думите на Господ видях как към сиянието наистина се

приближиха двама човеци. Те дойдоха откъм Елеонския Хълм. И като

влязоха през отворената златна врата, простряха ръце към самото сияние.

Но ето че първият от човеците каза на другия:

“Братко мой! Благословен да е Господ! Аз цял живот съм търсил Името

на Отца. И по Неговата Воля сега имам достъп до Името Му. Затова, като го

взема, ще го положа в сърцето си и ще го утвърдя завинаги…”

На тези думи вторият отговори:

“Така е, приятелю мой! Ние наистина намерихме Хълма на Божията

Молитва. А сега Отец ни дава да разберем как се молеше Синът Му. Но ето,

че на самата врата аз виждам как пише:

“Отче наш, Който Си на небесата, да се свети Твоето Име!”

Кажи ми тогава! Достойни ли сме ние, за да осветим Името Му?

Достойни ли сме, за да носим достойно Неговото Име всред свят, пълен с

развала, поквара и хиляди мерзости? Умряхме ли за нашите имена, за да

ни стане скъпо Неговото?”

Думите на втория учудиха първия. И той, като протягаше ръцете си

към самото сияние и вече го слагаше в сърцето си, каза на втория:

“Ти наистина ме учудваш със страховете си. Та не виждаш ли, че ние

сме достойните да носим Името Му? Ето, аз вече го положих в сърцето си.

И не нещо друго, но Славата Божия ме изпълва! О, Слава, Слава, Слава!

Благодаря Ти, Отче!”

След тези думи първият побърза да излезе от вратата. И като вдигаше

тържествено ръцете си, извика към втория:
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“Хайде, не се бави! Взимай Името на Отца в сърцето си и да тръгваме!”

Думите на първия никак не накараха втория да бърза. И той, като

падна на нозете си пред самото Небесно сияние, тихо каза:

“Отче мой! Аз зная в сърцето си, че Името Ти е велико и страшно. Аз

помня, че ако е грях напразното споменаване на Името Ти, то колко ли по-

голям грях ще е напразното носене на Името Ти! Моля Те, Отче Святи!

Преди да положиш Твоето Име в сърцето ми, дай ми да нося достойно

Името на Твоя Син! Защото зная от Евангелието, че Единственият, Който

съумя да прослави и опази Името Ти докрай, беше Твоят Син Исус! Затова,

Отче Мой, яви Благостта Си и Славата Си не към мен, но към Исус, Който

живее в сърцето ми. Защото вярвам и зная, че Той, Който умря заради мен

на Кръста, е Единственият, достоен да носи Твоето Име...”

След тези последни думи на молителя моят Господ се приближи към

него. И като вдигна ръка към Своя Отец, казваше Му:

“Отче, ето един от синовете Ти, който се молеше с Духа Ти! Ето

един от тези, в които пребъдва страх и почит към Името Ти. Затова,

благослови го Отче, с Вярата, която Ти положи у Сина Си, за да

издържи докрай. Защото Аз ще бъда в него, за да нося Святото Ти

Име и да го опазя съвършено докрай!”

Миг след тези думи Исус протегна ръка към сиянието. И като го

положи в сърцето на молителя Си, отдели се като Светлина от Самия Себе

Си и се вля в сърцето на Божия угодник. Така човекът се изправи, а в

сърцето му аз вече виждах Сина, Който носеше Името на Отца. А след

това, като се приближи до мен, Исус ми каза:

“Виж сега тези двамата. Защото Името Божие в тях ще има

различна съдба. Единият непременно ще го освети, а другият ще го

омърси…”

Действително, че след като излязоха от Небесната врата и тръгнаха по

склона на Елеонския Хълм, с човеците се случиха знамения. Защото към

двамата налетяха демони от царството на мрака. И като гледаха сиянията в

сърцата им, поискаха да ги угасят. А тогава молителят, който пръв взе

сиянието в сърцето си, започна да се огъва и прекършва в духа си. И като

гледаше към втория, му извика:
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“Нещо не е наред с нас! И в нещо не сме доктринални. Защото ходим

двамата с теб и никак не можем да си намерим мястото, нито да се

определим какви сме. Кажи ми какви сме, а? Кажи ми!”

На тези думи вторият вдигна ръката си към Отца на светлините, като

казваше:

“Мой Баща е Небесният Отец и аз съм Негов син, роден от Благостта

Му! Какво по-добро за един син от това - да носи Името на Баща си?”

Тези думи никак не се харесаха на първия, който вече губеше сиянието

в сърцето си. И той, като започна да ръкомаха възбудено, отново каза:

“Защо се правиш, че не ме разбираш? Аз искам да ми отговориш към

коя църква принадлежим? И кой ни е пастирят? Защото има петдесятни,

баптистки, адвентни, методистки, протестански, лутерански, евангелистки,

епископални, католически и православни църкви, а ние с теб никак не

можем да се определим. Не разбираш ли, че това не е доктринално?”

На тези думи вторият положи ръка на сърцето си. А след това каза на

първия:

“Братя, родени от Единия Баща, се познават по това, че носят Неговото

Име и го осветяват в живота си. Моят Баща не се казва Петдесят или

Баптист, нито Адвент или Методист, нито Протест или Лутер, нито Евангел

или Епископ, нито Католик или Православ. Ето затова всред такива църкви

аз не мога да намеря братята си. А да се свети Името на моя Баща ще рече

да пребъдвам в общение с онези, които достойно носят Неговото Име, а не

всякакви други имена. Защо са ми тогава всякакви други църкви, когато

Отец чрез Сина Си има Своята Небесна Отеческа Църква?”

Тези думи сякаш, че наляха масло в огъня, който вече подпалваше

другия. И той, като размаха гневно ръце против спътника си, му кресна:

“Ти ли си най-праведният, та ще пращаш цялото християнство в ада?

Явно е, че един от нас се е извратил и това си ти. Ти си нечестив и с теб не

искам повече да ходя по пътя на вярата…”

На тези думи, които се забиха като остри и отровни стрели в сърцето

му, вторият тихо каза:

“Защо ми е Християнство без Христос или име без Дух? Ти си следвай

твоя път и аз ще си следвам Неговия. Но не забравяй, че на Елеонския
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Хълм заяви на Отца, че цял живот си търсил Неговото Име. А Неговото Име

не е като човешките имена. Не е дадено на човеци да осветяват Името Му,

но само и единствено на Христос, Който живее в сърцата. Защото, когато

имаш силата да заявиш като Павел:

“Вече не аз живея, но Христос живее в мене…”

…едва тогава наистина си започнал да осветяваш Името на Отца всред

грешния свят и да го пазиш чисто и неопетнено в сърцето си…”

На тези думи спътникът му махна с ръка, като се отдалечи от него,

понеже демоните вече бяха извършили поругаване с Небесното сияние в

сърцето му. А тогава Господ, като ми посочи към човеците, ме попита:

“Сега разбра ли какъв е изпитът с осветяването на Божието

Име? Сега разбра ли как падна единият и как се утвърди другият?”

“Да, Исусе! Сега разбрах, че всяко име носи духа си. И ако някой иска

да носи Божието Име, то такъв трябва да се отрече от духа на всички други

имена. Защото ето това разделя християнството от Христос. Защото Ти Си,

в Когото Отец положи Името Си и Духа Си! А всичката религия, назована

“християнска”, си измисли всякакви други имена, дошли чрез всякакви други

духове…”

На тези мои думи Исус отговори с твърде строг и страшен Глас, като

каза:

“Как тогава ще намерят Небесното Царство онези, които се

спъват още в първата от седемте врати към Отца Ми? Или как

Небесният Баща ще познае като Свои синове човеци, които с радост

носят всякакви други имена, но не и Неговото? Не знаете ли, че

всеки син носи името на баща си? Или не помните ли думите на

Апостола Ми, с които каза на всички ви:

“…вие сте Христови, а Христос Божий...” 2

И ако някой е решил в сърцето си да носи други имена, освен

Името на Отца и Сина, то такъв не е ли бил роден от друг дух, друг

Исус и друго благовестие? Но ето, Аз заявявам против всичките

наименувани, които днес модерно зоват себе си “деноминации”:

Отречете се от вашите имена, за да намерите Божието!

2 (1 Коринтяни 3:23)
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Защото оня, който не осветява Името на Отца Ми, е изгубил

всякакъв достъп до Вечния Живот. Защото докато се зовете с всяко

друго име, а не зачитате Божието, то и дотогава сте далече от

гонението, с което се възвеличава и прославя Божието Име. И ето

затова сте станали толкова сигурни в спасението си, понеже сте

престанали да търпите гонение поради Името, което сте изгубили.

Но когато намерите Божието Име и поискате да го осветите в

живота си, то едва тогава ще разберете, че с Божието Име идва и

хуленето спрямо вас. Защото откъм тях се хули, но откъм вас се

прославя! С Божието Име идва гонението, а тогава сте блажени,

понеже ви гонят заради Моето Име! С Божието Име идват и кръстните

Ми рани, без които няма да позная нито един от вас, като Мой брат

пред Моя Свят Отец! Защото да осветите Името на Отца Ми ще рече

да приемете в живота си всичкото зло, което ще дойде против

Небесното сияние в сърцата ви…”

След тези последни думи Исус ме погледна с такива очи, щото разбрах,

че имам да видя още в тази първа Небесна врата. И в отговор на догадката

ми, Исус отново посочи с ръка към Небесното сияние, като ми каза:

“Тази първа врата е най-важната за Вярата на всичките Божии

чеда. Защото това е вратата, свързана с Божието Име. И когато вие

се молите да се свети Името на Отца Ми, то тогава дълбоко в

сърцата си вече сте били просветени как се изявява Божието Име и

какъв е начинът да го осветите. Виж тогава знаменията, които сега

ще извърши Божието Име пред сърцето ти. Защото това сияние

непременно намира своите приносители и свидетели…”

След думите на Исус аз започнах да гледам на Името на Отца, Което

светеше с всичката си сила. И ето, че там, зад самата Небесна врата, се

появиха трима човека, които изглеждаха различно един от друг. Първият

беше облечен в кожени дрехи и държеше в дясната си ръка меч. Вторият

беше облечен в светъл и чист висон и държеше в ръката си палмова

клонка. А третият беше малко дете, което беше облечено в пелените си и

държеше в ръката си биберон. Така, докато наблюдавах тримата, аз вече

знаех, че Божието Име ще извърши знамения всред тях. И изпълнението на
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очакването ми не закъсня. Защото светлото сияние влезе първо в човека с

кожените дрехи, след това - в този със светлия висон, и накрая - в малкото

дете с пелените. Така сърцата на тримата заблестяха от Божията Светлина.

А Исус, като се приближи до мен и посочи към тримата, ме попита:

“Как си обясняваш това, което наблюдаваш? Какви са тези

трима човеци? И защо Небесният ти Отец постави по такъв ред Името

Си в тях?”

Отново гледах на тримата човеци във видението. И ето, че сърцето ми

вече прекрасно ги разпознаваше. Затова отговорих на Исус:

“Господи мой! Това са трите Божии поколения на земята, в които Отец

благоволи да постави Името Си. В първото поколение разпознах Божиите

пророци. Понеже те са, които носят кожени дрехи и въртят Меч в ръката

си. Във второто поколение разпознах Божиите праведници. Понеже на тях

е дадено да носят светъл и чист висон, както и палмова клонка в ръката

си. А в третото поколение разпознах Божиите младенци. Понеже те са, които

имат да пият от чистото духовно мляко и от Живата Вода на Спасението, та

да пораснат в познаването на Истината…”

“А как Моите биха разбрали защо е такъв Отеческият Избор?

Или с каква мъдрост Аз ви посочвах как избраните от Отца прославят

Неговото Име?”

Слушах въпросите на Исус и те ми се сториха много дълбоки. Затова,

като се замислих и отново гледах към сиянието в сърцата на тримата,

стигнах до просветление, което побързах да изговоря пред Господ, като Му

казах:

“Исусе! Сам Ти каза в Евангелието на Своите Апостоли, в които Отец

беше поставил Името Си:

“Който приема вас, Мене приема; и който приема Мене, приема

Този, Който Ме е пратил...” 3

Понеже, ако някой приема човеци с Божието Име, то такъв непременно

приема и Самият Отец, Който е поставил Името Си в Своя Избраник…”

“Виж тогава как продължават думите Ми към Моите. Виж как

им казвам, че:

3 (Матея 10:40)
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“Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще

получи; и който приема праведник в име на праведник, награда на

праведник ще получи. И който напои един от тия скромните само с

една чаша студена вода, в име на ученик, истина ви казвам, никак

няма да изгуби наградата си…” 4

Разбираш ли тогава какво са тук името на пророка, името на

праведника и името на ученика? Не са ли всички те Божието Име,

явило се в живота им, за да извършат Божията Воля? Как тогава си

обясняваш изявата на Божието Име всред тях? Какво е Божието Име

в пророка? Какво е Божието Име в праведника? Какво е Божието

Име в ученика?”

“Исусе! Отец ще прослави Името Си по един начин чрез пророка, по

друг начин чрез праведника и по трети - чрез ученика! Но аз вярвам и

зная, че събрани заедно - пророкът, праведникът и ученикът ще осветят

съвършено Божието Име. Защото Сам Отец избира сърцата на слугите Си,

пророците и осветява Името Си в тях. Тъй че Божиите пророци се явяват,

за да се освети Името на Отца всред праведните. А праведните се явяват,

за да се освети Името на Отца всред учениците и младенците! И ето такъв

ще да е пътят на Божието Име всред човешките чеда…”

Исус се усмихна на думите ми и очите Му заблестяха радостно. А след

това ми каза:

“Иди тогава и дай това свидетелство на всичките Ми братя и

сестри. За да се слави и осветява Божието Име всред всички вас.

Защото, ето, устата Господни се отварят да ви дадат най-дълбоките

съдби, идещи чрез Името на Отца. И на всички вас казвам:

Чрез пророка се осветява Името на Отца, като Бог на ненарушим

Избор и Вечен Суверенитет. Чрез праведника се осветява Името на

Отца, като Бог на Освещението и Изкуплението. Чрез ученика се

осветява Името на Отца, като Бог на Познанието, Откровението и

Мъдростта.

Който приема пророк в името на пророк, ще получи и наградата

на пророка, сиреч - осветеното Име на Отца в слугата Му, като Бог

4 (Матея 10:41-42)
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на Собствения Си Избор и Суверенитет! Който приема праведник в

името на праведник, ще получи и наградата на праведника, сиреч –

осветеното Име на Отца в служителя Му, като Бог на Освещение и

Изкупление! Който напои един от малките в името на ученик, ще

получи осветеното Име на Отца, Което ще го пълни с Познание,

Откровение и Мъдрост. И ако все още не разбирате думите Ми, нито

ги проумявате, то побързайте да осветите Името на Отца в сърцата

си. И така непременно ще видите, че Божията Праведност се е

възцарявала само там, където се е въртял Мечът на пророка и се е

издигал жезъла му. А Божиите потомства са се въздигали там,

където научените от Божията Праведност са раждали и хранили

чедата на благовестието! И в тези трите - пророкът, праведникът и

ученикът - се осветява съвършено Името на Моя Отец!”

След тези последни думи Исус вдигна ръката Си и ми посочи втората

от седемте врати към Сърцето на Отца.
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3. МОЛИТВАТА ЗА ИЗДИГАНЕ В БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ

“...да дойде Твоето Царство...”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Удивлението ми от вратите към Божието Сърце е толкова голямо, щото

с подтик от Святия Дух непременно трябва да те въведа в самата атмосфера

на предстоящото видение. Аз не мога да си представя в какво би се

превърнал пътят на нашата вяра, ако всеки от нас не се стремеше към

Божието Царство. За свят, пълен с лъжи и беззакония, това Божие Царство

е единственото Спасително прибежище на човешкото сърце. Затова Господ

Исус, като се молеше на Отца на Елеонския Хълм, изговори и това:

“…да дойде Твоето Царство, Отче Мой…”

Можеш ли да си представиш това, братко мой? Можеш ли да усетиш

онази вътрешна жажда в устните на Исус, с която Той е дал полет на Своя

прекрасен копнеж? Защото наистина няма нищо по-прекрасно и блажено в

съдбата на човека от това - да се намери в Божието Царство. За съжаление

сърцата на мнозина днес са помрачени. И те не могат да видят нищо друго

около себе си, освен малки и дребни царства на жалки и дребни царчета,

събрали по една шепа поклонници и готови да ги обират ежедневно и

всякога да се превъзнасят над тях. На такива някога Апостол Павел с

право записа в посланието си:

“Защото вие, като сте разумни, с готовност търпите безумните;

понеже търпите, ако някой ви заробва, ако ви изпояжда, ако ви

обира, ако се превъзнася, ако ви бие по лицето...” 5

Аз благодаря на Исус, че заедно с изобилната Благодат, която

напояваше сърцето ми, Той не ми даде никакъв шанс да събера около себе

си човеци по плът, та постепенно да се превърна в царче, лежащо на стари

лаври. Благодаря Му затова, че опази сърцето ми от силата на светското

богатство, което е най-лесният трамплин за земните царе. Но едновременно с

това настоявам пред Божието Лице с цялата ревност и болка на сърцето си

Сам Бог да строши престолите на човешкото първенствуване и да предаде

5 (2 Коринтяни 11:19-20)
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на разорение всичките ялови амвони. Защото всред човешките царства се

родиха най-извратените тълкувания на Словото и най-очебийната неправда

на земните царе. И понеже Господ е Същият, вчера, днес и завинаги, Той

още от начало е знаел, че Неговият паднал противник всякога ще търси и

намира човеци, с които да владее над душите.

Но къде тогава е Божието Царство? И защо на втората от вратите към

Божието Сърце е написано със златни букви:

“Да дойде Твоето Царство!”

Не е ли това Божият повелителен вик?

Не повелява ли Господ Исус на Святия Си Дух, тъй че Утешителят

наистина да установи това Божие Царство с човешки сърца и души?

Разбира се, че Исус е повелил това. И понеже без Неговите благодатни

думи няма да разберем и проумеем нищо, то затова сега ще продължа с

видението на Елеонския Хълм пред онези седем врати, които са седемте

молитви на Вечния Живот, събрани в молитвата “Отче наш”. Аз вече

пристъпвах към втората златна врата, когато чух как Исус ми казва:

“Сега Сърцето Ми е развълнувано, тъй като твърде много съм

желаел да те доведа до тази врата. И като я покажа пред сърцето ти

- да призова всичките Си братя и сестри да влязат през нея. Защото,

ето, очите Господни гледат към човешките чеда. И клепачите Му ги

изпитват. А в това последно време земята натъжава твоя Отец. И

светът прекомерно Го наскърбява. Защото онова Божие Царство,

Което слезе със Святия Дух на Петдесятница, за да възцари Любовта

Божия в сърцата ви, вече е било плячкосано и ограбено от

мнозина, които отдавна са посочени на това дело. И за будните и

Верните, за искрените и честните, не е останало друго, освен да се

скитат по върховете и долините, без да могат да намерят онази

древна Благодат, дадена от свише на човеците. Кажи Ми тогава:

Престанал ли е Бог да посещава чедата Си? И има ли все още

Негово Царство на земята, тъй близо до сърцесъкрушените и до

изтерзаните, щото да направят крачка на вяра и да влязат в него?”
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Слушах думите на моя Господ и сърцето ми се запали от Неговата

скръб. Но после, като размислих над въпросите Му, ме осия вътрешна

Светлина, тъй че Му отговорих:

“Господи мой! Когато Ти се яви като Светлина на света, то тогава беше

Ден. И в този Ден Царството Божие блестеше със Силата на Слънцето. И

всичките люде, сиромаси и болни, слепи и куци, немощни и прокажени,

бързаха да влязат с вярата на сърцата си в Божието Царство. Сам Ти им

казваше, че това Царство не идва така, щото да се забелязва. Но ако чрез

Божия Дух Ти отнемаше греховете им и болестите им, то значи, че Божието

Царство беше всред тях.

Но после дойде друго време. Време на нощта, когато никой не може да

работи. А онова ясно видимо Царство, където човеците бяха братя и се

обичаха с искреност и чистота, видимо се скри. За да изпъкнат пред очите

на света едни други човешки царства, където вярата и Твоето Име стояха

само като паравани, зад които действаха човешки и демонични власти и

сили. Ето защо си мисля, че сега Божието Царство би намерил оня, който

вдигне очите си от земята, за да погледне нагоре. Защото, при все, че е

нощ, пак на небесния свод блестят звездите на Отца…”

Исус слушаше думите ми с голямо вълнение. А след това, като ме

прегърна, тихо ми каза:

“Ето затова Аз ще посоча Верните и чистите, които обръщат

мнозина в Правдата на Отца Ми. И като ги запечатам с Духа Си, ще

ги нарека Господни звезди за вечни векове. Защото, при все, че

мракът е голям, пак те не се отчаяха, нито пък престанаха да

свидетелстват за Мене на човешките чеда. И в това последно време

на умножено беззаконие, тези са, които ще доведат Моите на

Сватбената Вечеря на Агнето и ще положат живота си пред Бога и

Отца, за да може Невястата на твоя Господ да облече бялата си

рокля. Защото всички вие трябва да гледате с очите на вярата по-

далеч от земното битие. За да забележите, че е останало последното

поколение на Божията Правда, а тези преди вас са вече горе. И те,

подобно на вас, работеха в мрака и нощта на света, за да явяват

Божието Царство всред човеците. И ако вие днес сте малко стадо,
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то е, понеже Божиите всякога са били малко на своето си време. Но

там, на Моята сватбена Вечеря, малкото днес ще се събере с

малкото вчера, а малкото вчера - с всичкото малко от времето на

Човешкия Син. За да станете онова неизброимо множество от люде,

народи и езици, видяно от Йоан в Откровението, което Сам Отец е

приготвил за Славата на Сина Си.

И каква друга вяра да вдъхна на Моите, освен вярата, която

Елисей вдъхваше на уплашения си слуга? Какъв друг поглед да ви

дам, освен този, че онези откъм вас струват повече от онези против

вас? Не се ли моли днес цялото Небе за успеха на последното Божие

Царство на земята? Не ходатайстват ли най-великите в Небесното

Царство за всяка ваша стъпка и победа на Вяра? Не сте ли

заобиколени от облак свидетели, който е по-силен от облаците на

Вавилон? Разбирате ли тогава, че сте поколение, родено за Божията

Слава във времето на умноженото беззаконие?

Ето на това поколение искам да дам вратите на Моята Молитва

към Отца. За да влезете, докато те все още са отворени и ви чакат.

Затова, ти сега пристъпи към самата златна врата и виж със сърцето

си какво пише на нея…”

След последните думи на Господа аз усетих как към сърцето ми дойде

една прекрасна увереност. Затова, като коленичих пред самата врата,

вдигнах поглед към написаното на нея и го изговорих, казвайки:

“Да дойде Твоето Царство, Отче мой!”

Миг след думите ми, вратата плавно се отвори. И Исус, като мина

преди мен, ми каза:

“Влез сега след Човешкия Син. За да видиш как се превземат

територии за Божието Царство...”

Побързах да се изправя и да вляза след моя Господ. А така очите ми

забелязаха нещо, което трудно можех да приема. Вместо царска обстановка

от красота и великолепие, аз виждах как Исус беше застанал пред едно

рало, чиито остри плугове бяха забити в земята. Самата земя изглеждаше

твърде отблъскващо. Защото по цялото й протежение бяха пораснали
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бурени, а пръстта й изглеждаше спечена от дълга суша. И аз, потресен от

гледката, с вълнение извиках:

“Господи мой! Какво е това Божие Царство, което ми показваш? Та тук

е пустош, обрасла с бурени и трънаци. А и самата земя е спечена и твърда

като гранит...”

Исус се засмя на думите ми и смехът излезе из устата Му толкова

искрено и неподправено, тъй че вече знаех, че Той е щастлив да бъде на

това място. А аз все още не разбирах. Затова отново Го запитах:

“Какво е смешното, Исусе? Та аз очаквах да видя Божието Царство!”

Точно в този миг Господ вдигна ръка нагоре. И като посочи Небесния

свод, ми каза:

“Ти не можеш да очакваш Царството да дойде просто ей така!

Ти трябва да работиш, за да дойде това Царство!

Понеже кой цар би имал царство, без да го е построил? И с кои

други да го построя Аз, ако не със Своите приятели и слуги?

Но ти виж нагоре и разбери онова, което ти говоря…”

След тези думи на Господ аз погледнах нагоре. И очите ми видяха

прекрасна картина. Защото Божието Царство плуваше като облак над

самата земя. Всред него очите ми виждаха величествени крепостни стени и

река, която течеше във вътрешността му. В този миг желаех това Царство

повече от всичко. Бях готов да умра за него, само и само то наистина да

слезе на земята. А Исус, като гледаше с остър поглед в помислите на

сърцето ми, каза:

“Остави за отпосле умирането за Божието Царство. А сега ела

при Мен, за да живееш за Божието Царство. Защото тази корава и

негостоприемна земя трябва да се обнови. И тези пластове, твърди

като гранит, трябва да омекнат, тъй че бурените да се оплевят и да

поникнат растенията на Правдата. Понеже, кажи Ми, би ли заградил

територия за нещо Свято, ако мястото не е очистено от мерзост и

запустение? И би ли сял Семето на Небесното благовестие в тази

твърда почва и всред тези тръни?”

“О, Исусе! Да не бъде! Защото тогава това царство би приело всичките

белези на Злото в себе си. И то не би било Божие Царство…”
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“Разбираш ли тогава защо тридесет и три години твоят Господ

работи за Божието Царство? Разбираш ли защо нозете Ми прекосиха

с Моите Апостоли хиляди километри? Разбираш ли защо и в това

видение Човешкият Син стои като Вол на Отца Си пред ралото Си?”

“Да, Господи мой! Разбирам Те! И сега зная, че Отец е Свят и мястото,

където Той би поставил Името Си, трябва също да е Свято. А Святостта

изисква от всички нас да се впрегнем като волове в ралото на Твоето

благовестие. Защото само тогава ще подготвим почвата за Божията Правда!”

В отговор на думите ми Исус протегна ръката Си към мен и бавно каза:

“Ела при Мене! Сложи ръката си на ралото и започни да

разораваш коравата земя. Защото такъв е Гласът на Земеделеца в

сърцето ти …”

С вълнение се приближих до моя Господ. И като застанах до Него, се

наведох, тъй че и двамата натиснахме ралото. Тогава усетих в сърцето си

що ще рече съпротива от лукавия. Защото почвата вече се обръщаше, но

тръните бодяха и разраняваха нозете ми. А Исус, като слушаше пъшкането

и охкането ми, вдигна ръката Си, за да спрем. След което Той ми каза:

“Нека развия това видение пред теб. За да разбереш, че това

пъшкане и охкане не е най-добрият съветник за вярата…”

След тези думи Господ погледна към Небесната врата, през която

бяхме влезли и аз погледнах след Него. А очите ми видяха служител, който се

приближаваше към Неговото рало. И като стъпваше внимателно в разораните

буци с лачените си обувки и скъпия си костюм, държеше библия, допряна

до гърдите си, като викаше на Исус:

“О, Господи мой! Аз идвам, за да работя за Божието Царство! Да, така

е! Аз казвам “Амин” на това Царство! Нека дойде, Исусе! Защото сега Ти се

посвещавам с цялата си сила! О, алелуя!”

В отговор на тържествените думи, Исус му посочи ралото, където беше

поставил и мен. А служителят, като прибра библията си в джоба на сакото

си, се наведе и застана до мен. И Исус, без да каже и дума, отново се

наведе и заора земята, а аз и служителят натиснахме ралото с всичките си

сили. Така съпротивата на лукавия отново стана явна и тръните и бурените

отново зажулиха нозете ми. Но този път, имайки изобличението на Исус
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като светлина пред очите си, аз не отроних и дума, колкото и да ме

болеше. Вместо това вече наблюдавах служителя до мен. А той, като

подскачаше като заек и се стараеше да не омърси костюма си, с ужас

забелязваше как луксозните гънки на панталона му се покриват с тръни и

петна от самата пръст. Това го накара трескаво да навие крачолите на

панталона си, за да го опази. Но тръните вече започнаха да драскат нозете

му и да разплитат нишките на чорапите му…

Гледах на лицето на този служител и знаех, че в този миг това бе най-

измъченото лице, което съм виждал. То се кривеше в противни гримаси и

един ужас от непоправима загуба вече се запечатваше на него. И ето, че

нещата имаха развитие. Защото към пъшкането си служителят прибави и

извръщане на главата си назад… Той вече съжаляваше, че е сложил ръката

си на Господното рало! Той вече шумно оплакваше костюма си, който с

всяка изминала минута се превръщаше в дрипа! Той вече не буташе ралото

с Господ, но се подпираше на него, разчитайки, че друг ще изработи дела

му и небесната му заплата от Вечен Живот. И като беше извил главата си

назад, вече никак не гледаше, нито участваше във вършеното от Исус.

Така дойде миг, когато нозете му се спънаха в огромна буца пръст. И той,

като залитна от ралото, падна на земята. А след това се изправи и направи

крачка назад. И още една. И още една. Докато накрая вече не просто

тичаше, но препускаше, за да се върне в света, от който беше дошъл…

Искаше ми се да оплача този служител. Защото скъпият му костюм бе

за него по-ценен от ленената Дреха на Исус. И лачените му обувки - по-

желателни от Господните сандали. А тогава Исус се спря. И като посочи

към препускащия назад човек, твърдо ми каза:

“Никой, който е турил ръката си на ралото и гледа назад, не е

годен за Божието царство...” 6

И след тези думи Той ме запита:

“Как мислиш? Защо сърцето на този човек отпадна? Защо той

не издържа на съпротивата на дявола? Защо погледна назад, когато

ти и твоят Господ вървяхте напред?”

6 (Лука 9:62)
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“Исусе! По подтик от Святия Дух аз наблюдавах лицето на този човек.

То беше пълно с невероятна загуба и скръб по света. Той не се радваше,

че иде Твоето Царство. Той съжаляваше, че губи земното си царство. И

той, подобно на Лотовата жена, погледна назад, понеже сърцето му не

беше при Теб, ако и с думите си лицемерно да Ти заяви, че Те обича и ще

Те следва...”

В следващия миг Гласът на Исус се напълни с огромна скръб. И Господ

със сълзи в очите Си ми каза:

“Сърцето Ми плаче за малките във Вярата. И гърдите Ми се

пълнят с мъка, като гледам как Храмът на Отца Ми днес е пълен с

костюмирани царе и лъскави проповедници. Те, които никак не са

годни за Божието Царство, успяха да излъжат мнозина, че Сион е

модна агенция за скъпи костюми! Те, които не искат да направят и

крачка след Мен, са готови да навъртят хиляди километри с

луксозните си лимузини, за да гледат света и всичко, що е в света!

Те, които никак не са годни за Божието Царство, взеха библии в

ръцете си и накараха мнозина да повярват, че кариеризмът и

връзкарството са стълповете на Божието Царство, а дипломите и

титлите - основа на Божия Престол. Те, които никак не могат и без

час от блясък и без ден от разкошество, създадоха своите земни

царства и приковаха погледите на земните към себе си, за да ги

отведат при червеите в тъмнината, от която са родени! Те, чиито

ризи са от най-скъпа коприна, а под ризите туптят сърца, пълни с

тиня и зловоние, направиха очите на плътта по-силни от очите на

Вярата. Понеже малцина разбраха, че са паднали в капаните на

човешката заблуда и измамителни хитрости.

Питам тогава всички ви:

Преминахте ли вие през много скърби, за да влезете в Божието

Царство? Намерихте ли Божието Царство така, както го намериха

първите Ми Апостоли? Намерихте ли онези Святи слуги на Царя,

които да пасат Стадото само за Небесна заплата, а не за гнусно

сребролюбие? Намерихте ли онези, изложени на смърт, като най-

последни от човеците, които станаха измет на света, за да бъдете
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вие въведени в Царството Божие без петно и бръчка? Намерихте ли

онези, които цял ден бяха убивани заради Мене, тъй че вие да

живеете в Мене?

Но ето, Аз сега заповядвам на всички вас с божествена ревност

и Небесна строгост:

Последвайте Ме във второто видение, което ще разкрия на

слугата Си при тази втора Небесна врата. Защото е доволно времето,

когато очите Ми са търпели рода на грешните, царуващ над рода на

праведните…”

След тези думи Исус вдигна ръката Си нагоре. И като посочи плуващото

в небесата Божие Царство, ми каза:

“Нека те издигна горе! За да видиш и предадеш на братята и

сестрите Ми що ще рекат думите на Моята Молитва и какво е

Царството, Което Отец Ми обеща на малкото Си Стадо…”

След тези думи Исус ме прегърна със Силата Си и така двамата

полетяхме нагоре. А сърцето ми вече съзерцаваше онзи неизразим и

прекрасен копнеж, сътворен от Небесния Отец. Аз виждах величествени

крепостни стени, на чиито кули стояха стражи. А вътре, в самото Божие

Царство, течаха водите на Божия река. И понеже силно желаех да видя

Божието Царство от още по-близо, Исус просто постави духа ми в самото

Божие Царство, всред стотици хиляди хора, чиито прекрасни лица и усмивки

нямаше да забравя никога. Защото онези води на Божията река, течаха

сред Царството, а вътре в нея се веселяха чедата на Всевишния. И ако

едни се радваха, то други намираха спокойните кътчета на реката, която

изпълваше сърцата им с изобилен мир…

Не можещ все още да намеря думите за собственото си вълнение, аз

вдигнах ръка, като казах на Исус:

“Господи мой! Как да опиша това, което виждат очите ми? Как да го

предам на братята и сестрите си, след като думите в сърцето ми са толкова

малко?”

Господ докосна с показалец гърдите ми и ме натисна леко, като каза:

“Всичко е тук вътре! И въпреки, че твоите думи са малко, пак

думите на Моето Слово са доволно много. Защото това, което сега
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виждат очите ти, го видя някога и Апостолът Ми Павел, тъй че

записа свидетелството си с думите:

“Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и

радост в Святия Дух...” 7

И за всичките, които биха търсили именно това Царство, той

добави, като каза още:

“Понеже, който така служи на Христа, (търсейки именно такова

царство) бива угоден на Бога и одобрен от човеците…” 8

Виждаш ли тогава тук Правдата, Мира и Радостта в Святия Дух?

Можеш ли да Ми ги посочиш?”

Можех ли да не посоча на Исус онова, от което сърцето ми ликуваше и

тържествуваше? Разбира се, че не! Затова с вълнение отговорих на Господ:

“Скъпоценни мой Спасителю! Виждам Правдата Ти! Виждам и Мира, и

Радостта Ти. Защото, ето, величествените крепостни стени на самото

Царство са Божията Правда, която го обгражда като щит. А слугите, които

стоят като стражи на самите стени, несъмнено са пророците на Отца, които

не замълчават ни денем, ни нощем, но пазят крепостта на Истината. И като

погледна на тази прекрасна Река, която тече всред Божието Царство, то

тогава водите й извират и в моето сърце с думите на прекрасния псалом,

който казва за Отец и за нея:

“Бог е нам прибежище и сила, винаги изпитана помощ в

напасти, затова няма да се уплашим, ако би се и земята поклатила,

и планините се преместили всред моретата, ако и да бучат и се

вълнуват водите им, и планините да се тресат от надигането им.

Има една река, чиито води веселят Божия град, Святото място, гдето

обитава Всевишният. Бог е всред него; той няма да се поклати…” 9

И ето, че сега сърцето ми се радва с всичката радост на Божиите чеда, и

с всичкия мир и пълнота, с които ги дарява Небесният ни Баща…”

Слушайки внимателно думите ми, Исус отново реагира, като ми каза:

“А виждаш ли с какви думи говори псаломът за Святото място,

където обитава Моят Отец?”

7 (Римляни 14:17)
8 (Римляни 14:18)
9 (Псалом 46:1-5)
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“Да, Исусе! Псаломът говори, че това място няма никога да се поклати,

понеже Бог е всред него…”

“А какво Царство ви завещах Аз? Към какво Царство трябваше

да се стремите всички вие? Към такова, което се клати или към

непоклатимото? Към Правда, Мир и Радост в Святия Дух или към

ядене и пиене?”

Този път думите на Исус бяха като кремък, от който блесна искра, тъй

че в сърцето ми заблестяха думите на Апостола в “Посланието към Евреите”.

И затова Му отговорих:

“Господи мой! Твоят Апостол Павел писа на всички ни, като каза:

“Внимавайте, да не презрете Този, Който говори; защото, ако

ония не избегнаха наказанието, като презряха този, който ги

предупреждаваше на земята, то колко повече не щем избегна ние,

ако се отървем от Този, Който предупреждава от небесата! Чийто

Глас разтърси тогава земята; а сега Той се обеща, казвайки: “Още

веднъж Аз ще разтърся не само земята, но и небето”. А това “още

веднъж” означава премахването на ония неща, които се клатят,

като направени неща, за да останат тия, които не се клатят. Затова,

понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем

благодарни, и така да служим благоугодно Богу с благоговение и

страхопочитание...” 10

След последното ми позоваване на Апостол Павел Гласът на Исус стана

строг и страшен. И Той, като ме гледаше с огнен и ревнив поглед, каза:

“Защо тогава днешните презряха Този, Който говори от Небето?

Защо се поругаха с кръвта на Авел, която им говори от земята? Или

защо хилядите църкви по земята се превърнаха в земни и клатещи

се царства, вместо с вяра в Мен да намерите Царството, Което не се

клати? Не обеща ли Моят Отец, че ще премахне всичките неща,

които се клатят? И докато човешки учители ви водят по човешките

си страсти, за да сеете в човешките им сметки, то не сте ли дотогава

блъскани и завличани от всеки вятър на учение? Или ако вятърът

на заблудата клати сърцата на маловерците, то как ли виното на

10 (Евреи 12:25-28)
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Вавилон клати нозете на наемниците и търговците? Виж тогава

онези човешки царства, които са далече по-долу. Защото тяхното

време е “днес и сега”, за да изчезнат завинаги “утре и отпосле”…”

Думите на Исус ме смутиха, понеже разбрах, че видението с Царството

ще се прекрати, но именно такава беше изричната Му Воля. Затова двамата

с Него, като възлязохме от Божието Царство, слязохме отново долу, където

очите ми вече виждаха една изкусна имитация на Божие Царство. И това

царство също имаше крепостна стена. Но камъните й бяха така наредени,

че между тях зееха огромни дупки. През самите дупки духаше силен вятър

и твърде често пропълзяваха змии. Затова, потресен от първото впечатление,

казах на Исус:

“Господи мой! Защо сърцето ми трябва да гледа всичко това?”

А Господ с твърд Глас ми отговори:

“Защото и Моето Сърце го гледа! А Божиите пророци имат една

едничка съдба, колкото и горчива да им се струва тя:

Да бъдат зеници Господни и да гледат натам, накъдето иска да

гледа Оня, Който ги е пратил! Защото, ако над вас не беше дошла

Милостта Господна, та да ви покаже мерзостите на Вавилон, то не

би се спасила и една човешка душа. А Отец знае кого е посочил и

защо го е посочил, кого изпраща и защо го изпраща. Затова, като

оставиш назад погнусата си от мерзостта, имай внимателните очи

на чистата и проницателна вяра, която изпитва нещата, които се

различават. И според онова, което сега вижда сърцето ти, Ми кажи

по какво се различава тази крепостна стена от стената на Божието

Царство?”

Знаех отговора в сърцето си и затова казах на Исус:

“Господи мой! Апостолът Ти Петър казваше за Божиите чеда, че са

като Святи камъни, които се вграждат в Духа за Божие обиталище. Но

Святите камъни, освен всичко друго, са изящно шлифовани и гладки,

понеже имат в себе си Любовта, Която свързва всички тях в съвършенство.

Съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Така в Божието Царство

се изгражда крепостта на Правдата в Святия Дух. Ни дух, нито вятър от

света, ни змия отровителка не може да пробие през Святите камъни, защото
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те са плътно един до друг. А като взема в предвид и това, че на самите

стени стоят и Божиите стражи, то тогава Царството наистина е станало

непоклатимо…”

Исус одобрително поклати главата Си на думите Ми, а след това отново

ме попита:

“А защо между тези камъни на това човешко царство са зейнали

такива дупки? Какво са тук дупките?”

“Исусе! Това е размяната на Твоята Любов за духа на религиозното

лицемерие. Всеки от тези камъни лицемерно заявява на другия, че го

обича, въпреки че никога няма да даде живота си за него в миг на напаст и

в ден на нужда. Така никога между тези камъни не може да има спойка от

Твоята Любов. Защото между тях ще стои духът на света, на човешкия

интерес, на алчността и сребролюбието, на егоизма и апатията, на завистта

и съмнението. И отстрани тези камъни ще изглеждат като крепостна стена,

но само до мига, в който ги погледне сърце, което е било просветено и

очистено от Святия Дух, та да различава нещата на света от нещата на

Бога. И подобна крепостна стена е обречена всякога да пуска духа на света

в църковните събрания…”

“Нека тогава те отведа вътре, зад самата стена. За да видиш как

цар в подобно царство е станал самият дявол, а поклонниците му са

станали князе и принцове. Защото дяволът е майстор на фасадите и

измамните паравани…”

След тези думи аз и Господ влязохме зад самите стени на човешкото

царство. И ето, че очите ми видяха нещо като пикник. Защото вътре сред

човешкото царство беше опъната дълга маса, на която имаше всевъзможни

ястия и питиета. Всички места на масата бяха заети от елегантно облечени

принцове и князе. Другото, което поразяваше погледа по изключителен

начин, беше това, че по подобие на реката в Божието Царство, тук също

имаше река, която беше пълна. И между седящите на опънатата дълга маса

и онези, които бяха в реката, имаше видима разлика. Това ми се виждаше

чудно и затова попитах Исус:

“Господи мой! Как да разбирам тази река? Защото, колкото до масата с

лакомствата и питиетата, то това е сигурен сигнал, че на нея седят онези,
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които са счели в сърцата си, че Божието Царство е ядене и пиене. Но кои

са тези в реката? И защо за тях няма място на масата при принцовете и

князете?”

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

“Нима имаш къса памет? Нима си забравил видението с богаташа

в пророческата книга за бедния Лазар, която дадох на сърцето ти?

Не разбираш ли тогава, че на масата с дявола седят само онези,

които са посочени от него за царе?

А колкото до човеците в реката - те са поданиците. Но ти виж

как един от поданиците ще поиска да седне на трапезата при самите

принцове и как ще му отговорят те…”

Действително, че след думите на Исус един от поданиците излезе от

самата река. И като се приближи до ядещите и пиещите с дявола, се поклони

и им каза:

“Искам и аз да седя на тази трапеза! Искам и аз да ям и пия с Исус в

Божието царство…”

На тези негови думи един от принцовете се обърна и мазно му отговори:

“Това е похвално, братко наш! Това наистина е похвално. Но ти все

още не си утвърден и образован докрай от Господа. Затова, върни се

отново в реката, за да преживееш докрай Божието докосване и изпълване.

И кажи “Амин” на това!”

В отговор на принца човекът направи твърде глупаво изражение с

лицето си, като каза:

“Амин, Амин!”

И като тръгваше отново към реката, дочу как друг принц му казваше:

“Отпусни се, братко! Преживей смеха! Тогава непременно ще ти намеря

място тук до себе си…”

Думите на втория подействаха като наркотик за човека. И той, като се

засили, отново скочи във водата, където стотици като него се тресяха от

смях… Това ми беше много познато, твърде познато. Затова казах на Исус:

“Господи мой! Не е ли това реката на измамното веселие и смях, която

Ти ми разкри преди години в книгата за “Златния човешки образ”? И не
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е ли тази река причината никой измежду стоящите в нея да не преживее

покаяние и скръб по Бога?”

“Точно тази е реката, Стефане! Дяволът твърде хитро е измислил

стратегията си за това човешко царство. Понеже, ако и човеците да

забравят думите Ми, той никога не ги забравя. И не започнах ли Аз

мисията Си с думите, които гласяха:

“Покайте се, понеже наближи Небесното Царство!”

Но как да се покаят човеци, които се кикотят на нечестието на

царете си? Как да се покаят човеци, чиито очи са сухи като сърцата

им, та никак не виждат мерзостта, докарала ги до запустение? Сега

разбираш ли, че тези в реката на измамното веселие и смях са най-

нещастните измежду човеците? Защото при все, че осигуряват на

земните си царе благоденствие и просперитет, а самите те тънат в

бедност, пак като безумни ще се смеят и ще си вярват, че няма

нищо по-добро за църквата от един благоденстващ пастор.

Но ето заявявам на безумните овце, дали всичкото си мляко и

вълна на измамни пастори:

Тази ваша болест няма да се изцели и това ваше беззаконие

няма да се изличи, докато не излезете от човешките царства, за да

видите Истинския Цар и Божието Царство!

Истинския Пастир и Божието Стадо!

Защото за онзи, който е тръгнал по пътя към Сърцето на Отца

Ми и е влязъл през втората от седемте Небесни врати, няма нищо

по-важно от това да дава живота си за овцете. Не овцете да дават

живота си за него, но той да дава живота си за овцете!

Това ли е Животът, който пастирите дават за вас? В ден, когато

те трябваше да са последни в благоденствието, но стадото им да е

нахранено и защитено, те се обогатиха и лъщят в нечестието си. В

ден, когато вдовицата трябваше да се чувства като съпруга, а

сирачето - като галено на бащини нозе, те съградиха между себе си

и стадата си разделящата линия на богатството. В ден, когато

трябваше да се хранят на Моята трапеза и да измият с Моята Любов

нозете на ближните си, те се отделиха, за да покажат наяве, че са
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царе, когато трябваше да са слуги. Че са господари, когато

трябваше да заробят себе си, заради мнозината. В ден, когато

оскъдицата на бедняка трябваше да им стане място за жертвен

принос на чиста и Свята Любов, те предпочетоха да трупат излишък,

като тлъстина по сърцата си. И ето такива затлъстели от нечестие

земни царе Аз отсичам с Меча на Божия Пророчески Дух. И ето

такива църковни бизнесмени, продали на дявола човешките души,

Аз изличавам от Книгата на Живота. Понеже, когато стадото им

беше поверено, те биеха с ръце гърдите си и се кълняха, че ще го

пасат с Божията Любов. Но твърде бързо забравиха, че ако и да са

пастири, пак делата им ще прегледа Пастиреначалникът. И като

отвори Святите тефтери на Своята Правда, ще ги осъди за всяка

овца, която са погубили.

А на безумните, които участват в угояването им и никак не искат

да видят измамата, в която са въвлечени, отново казвам:

Излезте от царството, което се клати! Защото сетнината му е

погибел от Гнева на Отца Ми! Ако няма църква, в която да намерите

Чистата и Свята Божия Любов, то заживейте с вяра в Небесната Ми

Църква. И бъдете от онези, за които Моето Слово казва:

“Други пък изпитваха присмехи и бичувания, а още и окови и

тъмници; с камъни биваха убити, с трион претрити, с мъки мъчени;

умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха

лишение, бедствия и страдания; те, за които светът не беше достоен,

се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на

земята…” 11

Защото Аз, вашият Господ, няма да ви оставя, нито да ви

забравя! И като събера прокудените и наранените, ще им дам да се

обичат пламенно, та да превъзмогнат над човешките царства…”

След тези последни думи Исус спря да говори. И когато погледнах на

Лицето Му, видях, че то бе пълно със сълзи на състрадание и съчувствие

към всички нас. Защото наистина днешните биха сметнали за луд оня,

който иска това Божие Царство, съхранено в сърцата.

11 (Евреи 11:36-38)
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Но аз ти казвам, братко мой и те моля да запомниш думите ми:

Няма по-голяма привилегия и по-сигурен белег за Божие благоволение

от тези:

Да бъдеш обявен за луд от човешките царства и техните поклонници и

да бъдеш анатемосан от религиозните им лидери!

Защото луд ще рече “ненормален”, сиреч, човек, който живее в разрез

с нормалните разбирания на общата маса. А когато цялата тази маса е

покварена от дявола и е приела да служи на умиращо и клатещо се царство,

то лудостта, заредена с Любов към Отца, Сина и Святия Дух, е единственият

вход към вратата на Божието Сърце. Вход, който гласи:

“Да дойде Твоето Царство!”
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4. МОЛИТВАТА ЗА БОЖИЕТО БЛАГОВОЛЕНИЕ

“...да бъде Твоята Воля, както на Небето така и на земята...”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Не искам да скрия от теб, понеже сам Господ е свидетел на душата ми,

че след видението, свързано с втората от молитвите на Вечния Живот, аз

преживях жесток натиск от дявола. И няколко дни бях под своеобразна

преса от обстоятелства и угнетяващи мисли, с които принцът на мрака

искаше да спре общението ми с Исус. Стана така, както при писането на

много предишни книги, а именно, че след като вечер си пренощувал с

плач, на сутринта се събуждаш с радост. А аз имах нужда от радост в

Господа. Имах нужда от такова разширяване на сърцето, с което да покажа

на Исус, че Неговото Присъствие е най-големият копнеж на душата ми и

думите Му - въжделение за всичките ми помисли.

Ето, че Той отново беше при мен. А погледът на очите Му подсказваше,

че гонението тепърва ще се засилва и аз трябва да приема това не като

наказание, но като привилегия. Затова с първите Си думи Господ вече ми

казваше:

“Укрепи се! Защото онова, което устата Ми е изговорила чрез

теб в пророческото слово, дадено на сърцето ти, няма да се върне

празно. И всичките Ми думи ще извършат съдба от изгаряне и

очистване. Тъй, че едни ще изгорят, поради изобличението на

Истината, а други ще измият нозете и ръцете си в живите води на

Божията Милост. Защото ето това - да преминете през седемте

врати на Вечния Живот - ще рече самата молитва “Отче наш” да

стане вътре във вас Дух и Живот. Понеже истинското моление

произхожда от делата и от плодовете ви, а не от думите и буквите.

Защото, ако на Отец Ми Му бяха нужни книжници и рецитатори, то

Той не би ви явил чрез Сина вратите към Сърцето Си. И би ви

оставил да говорите много думи и да нареждате много изречения,

докато буквата ви убие и Духът наскърбен се оттегли от вас. Но за

онези скъпоценни чеда на Небето, които са поклонници на Отец Ми
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в Дух и Истина, тази книга ще бъде Божието докосване и лично

потвърждение. Защото тяхното “Отче наш”, изречено с Духа, ще

рече, че са били Божии чеда, живели с Духа. И тяхното “Отче наш”,

изречено с Истина, ще рече, че са били Божии чеда, живели с

Истината.

А каква друга Истина да дам на Моите, освен тази, която сега

им показвам чрез слугата Си? И какъв друг Дух да влея в сърцата

им, освен Духът, Който отключва вратите към Божието Сърце?

Но ето затова сега отново ще продължа с виденията, дадени на

пророка Ми...”

След тези думи Исус ме погледна с дълбоките Си и светли зеници,

като ми каза:

“А сега, момчето Ми, нека те заведа при третата от вратите на

Вечния Живот. Защото това е вратата на Божието благоволение…”

Миг след думите на Господ очите на сърцето ми отново се отвориха

към видението с Божиите врати при Елеонския Хълм. Аз вече виждах

третата златна врата пред самото си сърце. А Исус, като вдигна ръка и

посочи към нея, ми каза:

“Прочети какво пише на самата врата!”

Погледнах към озарената от Божия Светлина врата и очите ми видяха

надписа й, който гласеше:

“Отче мой, да бъде Твоята Воля, както на Небето, така и на

земята!”

Вълнението ми от надписа бе твърде силно, а страхът и благоговението

ми към Всемогъщия ме накараха да падна по лицето си и тихо да повторя

думите на Вечния Живот. А тогава самата златна врата се отвори. И Исус,

като премина през нея, ми подаде ръка, за да ме изправи, като каза:

“Сега си свидетел на онази врата към Сърцето на Отца Ми, за

която се плаща най-голямата цена. Целият Живот на Човешкия Син

на земята е самата цена, която трябва да платите и вие. И ако

някой би се уплашил, че не може да плати подобна цена, то такъв

нека остави Аз да я платя вместо него. Защото Аз, като вляза в

сърцата ви, идвам да живея Моя Живот, а не вашия. Защото Моят
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Живот отваря вратите към Божието Сърце, а не вашият. Но колцина

са човеците изсред вас, готови да живеят в Живота на Човешкия

Син? И колцина са сърцата, готови да приемат това, което ще им се

открие зад самата врата?”

След тези въпроси Господ дръпна ръката ми, тъй че влязох след Него.

И ето, че пред очите ми се разкри поразителна гледка. Аз виждах една

огромна Река, във вид на дъга, чиито води и вълни идваха от Небето. Ако

Началото на Реката извираше от Небето, то Краят й отново се връщаше в

Небето. Тази Река наистина беше като дъга, обърната надолу. Самият връх

на дъгата докосваше земните места, а краищата отляво и отдясно влизаха

в Небесните селения на Отца…

Човешки поглед не би могъл да си представи колко грандиозна и

величествена може да бъде подобна гледка. Може би защото във всичките

си земни впечатления ние сме виждали реки, които текат надолу, но никога

река, която да идва отгоре, за да отиде горе. И аз, все още потресен от

въздействието на видението, попитах Исус:

“Господи мой, да вярвам ли на онова, което ми показваш? Та моето

сърце никога не е виждало такова Небесно могъщество и величие! И не е

ли тази Река самата Божия Воля, както на Небето, така и на земята?”

“Точно това е Божията Воля!” - ми отговори Исус и продължи:

“И ето затова ти виждаш как Изворът на Реката е в Небето и

мястото на нейното вливане - отново в Небето…”

“Значи, ако правилно разбирам, всичко тръгва от Небето и приключва

в Небето! Така ли е?”

“Точно така е. Защото Отец, Всемогъщият, е на Небето. И когато

Той изявява Волята Си, тази Воля тръгва от Небето и се връща в

Небето…”

“А как тогава да разбирам Твоите думи, Исусе? Как да разбирам Святия

Дух на Твоята Молитва? Защото Ти каза на Отца:

“Да бъде Волята Ти, както на Небето, така и на земята…”

Ето, че тази Воля тече като могъща река, без Бог Отец да се вълнува

приемат ли я всички или не. Защо тогава се молим да бъде Волята Му
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както на Небето, така и на земята, след като и Небето и земята просто са

определени да изпълнят всичката Му Воля?”

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

“Ти правилно забеляза, че Волята на Отец Ми е ненарушима. Но

сега искам да видиш и разбереш, че ако Синът се молеше Волята на

Отца да бъде както на Небето, така и на земята, Той нямаше предвид

Волята на Отец заради Него Самия.

Нещо друго имах предвид Аз, а именно - Волята на Отец Ми за

вашият живот! Волята Му за вашите души и сърца, които могат да

отидат там, където е Отец Ми!

Разбираш ли тогава, че Волята на Отец Ми ще постави всеки на

мястото, което търси и което заслужава? Но дали отпосле всеки ще

хареса мястото си? Дали всички ще бъдат доволни на дела, който

им е отредила Божията Воля? Защото е вярно, че дори едно врабче

не пада на земята без това да го е заповядала Божията Воля. Но

земята ли е най-доброто за врабчето, та да му отрежда Отец дял в

земята?”

“Не, Исусе! За врабчето най-доброто е Небето. Защото провидението

го е дарило с крила. Твърде ужасно е да отидеш с крила сред дела на

безкрилите или с вяра сред дела на неверните…”

Исус слушаше внимателно думите ми. А след това вдигна ръката Си и

посочи към могъщата Река, като ми казваше:

“Какво по-добро за врабчето от това да полети към Небето?

И какво по-добро за вярата от това - да се съедини съвършено с

Божията Воля и така да се издигне там, където я иска Отец Ми?

Разбираш ли тогава, че ето това - да се съединиш със самата Божия

Река - ще рече да си спечелил Божието благоволение?

Защото когато Отец Ми прибави на Волята Си Благост, то тогава

Волята Му издирва неспасените и помрачените, за да ги спаси и

освети. Но за да разбереш думите Ми, нека сега двамата с теб да

влезем в могъщата Божия Река...”

След тези думи Исус тръгна към Реката, а аз Го последвах с огромно

вълнение. Колкото повече приближавах развълнуваните води на Божията
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Река, толкова повече трептеше сърцето ми. И едни стихове от Словото на

Отца заиграха вътре в мен, сякаш че подготвяха духа ми за най-чудесната

от всичките Небесни наслади. А самите думи гласяха:

“Бездна призовава бездна с шума на Твоите водопади; всичките

Твои вълни и Твои развълнувани води преминаха над мене…” 12

И ето, че очите ми вече съзерцаваха водите на Реката, когато Исус ми

подаде ръка и ми казваше:

“Хайде, Стефане! Влез във Волята на Отца Ми!”

Погледнах на Исус и нещо от вида Му изненада сърцето ми. Защото

част от Исус липсваше… Това беше онази част от тялото Му, която беше

във водите на Реката. Затова побързах да Му кажа:

“Исусе! За първи път виждам такова нещо. Та част от Тебе липсва!”

А Господ, като се смееше, ми отговори:

“Влез при Мен във Волята на Отца Ми! И ще видиш, че всичко

ще изчезне…”

За първи път в живота си на вяра чувах такива Божии думи. Да вляза

някъде, за да изчезна… Но ето така ме призоваваше Исус. И след като Той

се смееше и ме призоваваше, то какво друго можех да сторя аз, освен да

Го последвам в това сладко и превъзходно познание? Затова, като направих

крачка, потопих единият от краката си и забелязах, че той изчезна. Нямаше

го отвътре във водите на Реката, нито пък съществуваше. След това, изумен

от чудото, се опитах да направя крачка и с другия си крак, но той не

искаше да се помръдне. Колкото и да го дърпах, кракът ми стоеше като

циментиран в земята. Затова, като прострях ръка към Исус, извиках Му:

“Господи мой! Имам голям проблем. Помогни ми да го покоря на Волята

на Отца…”

След тези думи Исус протегна ръката Си, като ми казваше:

“Дръж я толкова здраво, колкото здраво държи въжето давещият

се в морето. Защото този е най-мъчителният изпит за човешките

чеда. И Аз съм, Който им помагам да успеят и да превъзмогнат...”

След тези думи аз стиснах с двете си ръце Исусовата ръка с такава

сила, щото ме заболяха самите пръсти. А Той рязко дръпна ръката Си, тъй

12 (Псалом 42:7)
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че и другият ми крак попадна във водите на Реката, като забелязах, че и

той изчезна. Тогава Исус отново каза:

“А сега нека изцяло се потопим във водите на Реката. За да

изчезнем и ние…”

“Но защо, Исусе?” - недоумявах аз. А Исус ми отговори:

“За да остане само Отец и Неговата Воля!”

А след това, като хвана ръцете ми, Исус ми заговори с най-приятелския

Глас, който някога бях чувал, като ми казваше:

“Ще се потопиш с твоя Господ, нали?”

“Да, Исусе!”

“Хайде тогава! Сега е моментът!”

В следващия миг ние вече бяхме под водата. Нито аз виждах Господ,

нито Той виждаше мен. Вместо това, съединени завинаги от Волята на

Отца, ние бяхме едно. Аз бях в Исус и Той беше в мен. И двамата бяхме в

Отца и Той беше в нас. Ние бяхме една голяма Река, която слушаше с

всичките си вълни как Отец я изпраща на света и едновременно с това

слушаше с всичките си вълни как Отец я очаква в Небето. И Светлина,

прекрасна и невероятна Светлина преминаваше през нас и ние през нея.

Тук нямаше “аз”, нито “мене” и “моето”.

Тук Бог беше всичко във всички!

Самото щастие - да пътуваш към Небето, разтворен с всичките си

фибри в Божията Воля, бе възможно най-голямото блаженство, което духът

ми беше преживявал. Аз не мога да нарека това блаженство мое, защото

във водите на Реката “аз-ът” изчезва. По-скоро бих нарекъл самото

преживяване като “сливане с Отца”, като изгубване в Неговото могъщество

и пълнота. Докато в много предишни видения, давани ми от Небето, имаше

субективно участие на личния ми дух и душа, то тук изживяването бе на

Неговия Собствен Дух, сякаш за да разберем всички, че Волята на Отца е

мястото, където творение и Творец се сливат в едно цяло. И когато Той има

тебе, тогава ти имаш Него! Или когато Той се влее в тебе, тогава ти се

вливаш в Него! За да разбереш с всичките фибри на духа си, разтворен в

Неговия, що ще рекат думите на Сина Му:
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“Не съм вече на света, а тия са на света, и Аз ида при Тебе,

Отче свети, опази в Името Си тия, които Си Ми дал, за да бъдат

едно, както сме и Ние...” 13

и още:

“…да бъдат всички едно; както Ти Отче, Си в Мене и Аз в Тебе,

тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти Си Ме пратил…” 14

Не зная колко дълго продължи самото ми преживяване, но в един миг

усетих могъщите ръце на Господ, Който вече ме издигаше над самите води

на Реката, като ми казваше:

“Сега, когато ти си в Отца и Сина, и Отец и Сина са в теб чрез

Духа Си, трябва да продължиш свидетелството си и да дадеш на

Моите всичко, което ще ти се разкрие пред тази Божия Река.

Защото, ето, когато ти Ме последва, тогава сърцето ти се отрече от

собствената си воля, за да се покори на Божията. Ти се отрече от

себе си, за да преживееш в голяма пълнота Отец Ми и Неговата

Воля. Но сега искам да видиш сърцата на двама служители, които

ще се явят като участници в самото видение…”

След думите на Исус вече виждах самите човеци, които се приближаваха

към Божията могъща Река. Така забелязах как сърцата им бяха уподобени

на чаши, пълни с вода. И като ги посочих, попитах Исус:

“Господи мой! Каква е тази вода в чашите им?”

А Исус ми отговори:

“Това е личната воля на всеки от човеците. Затова всеки от тях

има своя изпит пред Божията Воля...”

Отново гледах към човеците, които се приближаваха към реката. И

ето, че първият от тях каза на втория:

“Братко мой! Чувствам, че съм много близо до Бога. По-близо от когато

и да било. И сърцето ми много се вълнува от тази близост…”

На тези думи на спътника си вторият отговори:

“Божието Слово е верния ни водител. Защото, като се приближавахме

към Бога, приближи се и Той към нас. Затова нека сега да подействаме

според Неговата Воля…”
13 (Йоан 17:11)
14 (Йоан 17:21)
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След тези думи и двамата се приближиха до водите на Божията Река.

А първият отново каза:

“Велика е Божията Воля. Аз виждам с вярата си как се движат вълните

на Всемогъщия. Затова без всякакъв страх ще направя съдбоносната крачка

на живота си…”

След тези тържествени думи първият направи крачка напред, тъй че

кракът му вече влизаше в Реката. Но човекът, като видя, че кракът му

изчезва, дръпна го инстинктивно назад, като каза:

“Нещо тук не е наред. Имам чувството, че съм в плен на собствения си

фанатизъм. За миг си представих нещо, което не мога да приема…”

“Какво не можеш да приемеш, братко мой?” - попита го вторият.

А първият с вътрешно раздразнение каза:

“За един миг реших, че аз съм нищо пред Господа. А това не е така. Аз

съм спасен, освободен и осветен. Аз съм от Божиите праведни, от Неговата

Свята нация. Затова ще ти кажа какво ще направя. Ето какво - ще напълня

сърцето си с Неговата Воля…”

След тези думи човекът бръкна към гърдите си и извади собствената

си чаша. А след това, като я изля, побърза да я напълни с водите от Реката.

Ето, че в него имаше видима промяна. Той се възрадва и почна да подскача,

като казваше на спътника си:

“Напълни сърцето си с Волята Му, братко! Защото само капчица от

Волята Му да имаш, ще си по-силен от целия свят…”

Вторият погледна към веселието на първия и видима тъга премрежи

лицето му. А след това му каза:

“Братко мой! Бог не е ли много по-голям от нас? Волята Му не е ли

много по-голяма, отколкото можем да си представим или приемем? Защо ти

реши в сърцето си, че като напълни тази малка чаша, ще Го последваш

безрезервно? И защо си мислиш, че Волята на Отца може да пребъдва на

друго място, освен в Неговата Река? Не виждаш ли, че тази Река, при която

сме се приближили, е Съвършената Воля на Отца? Не е ли по-добре,

вместо да пълниш сърцето си с малко от Волята Му, на която си се

покорил, да се съединиш с всичката Му Воля? Защото малкото Му Воля в
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сърцето ти ще роди и малко благоволение, но с всичката Му Воля ще се

отключи и съвършеното Му благоволение…”

На тези искрени думи от спътника си първият се раздразни, като каза:

“Ти все много знаеш. И все се опитваш да ме учиш. Но аз направих

каквото направих. Защото по-добре да вършиш малко от Волята на Бога,

отколкото нищо да не вършиш…”

Тук спътникът му отново реагира:

“А не е ли по-добре да се отречеш от себе си и да влезеш целия в тази

Божия Река? Не виждаш ли, че тя идва от Небето, за да заведе в Небето?

Какво ще те ползва твоето сърце, когато не си спечелил Неговото? Нима

мислиш, че ще можеш да съчетаеш Неговото с твоето? Нима мислиш, че ще

задържиш и малкото от Господа без самият Господ? И кой би задържал

Светлината без Слънцето или водата без Извора?

Нека се отречем от нашето, братко! Защото тогава ще умрем и животът

ни ще е скрит с Христос в Бога…”

На тези думи на спътника си първият реагира с думите:

“Сега вече виждам, че си се побъркал и не си на себе си…”

А спътникът му отново каза:

“Да, така е. Не съм на себе си, защото съм на Него. И сега ще пристъпя

към тази Река и ще Го призова за Сила, за да издържа на този изпит…”

След тези последни думи спътникът се приближи към Божията Река. И

като влезе с единия си крак в нея и видя, че кракът му изчезва, призова

Господното Име, като казваше:

“Исусе мой! Цял живот вървях с компромиси и наскърбявах Сърцето на

Небесния Ми Баща. Цял живот си вярвах, че мога да задържа в сърцето си

както Бога, така и света. Но колкото повече се опитвах да върша Волята

Ти, толкова повече разбирах, че ми липсва Силата на Твоята могъща Река.

И защо сега да разчитам на малката си чаша и на водите в нея, когато Ти

Си ми явил колко превъзходна и велика е Твоята Река?

Ето, Господи! Чакам да ми помогнеш! Побързай да простреш ръката Си

към мен, за да стана едно с Тебе. Защото зная, че както водата от малка

чаша изчезва във водите на голяма река, така и слабата ми човешка воля

ще изчезне вътре в Тебе, за да се явиш Ти и Твоята Воля…”
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След тези последни думи на човека Исус го посочи с ръка и ме попита:

“Как мислиш? Угодна ли е на Отца и Сина тази молитва? Печели

ли Божието благоволение този човек?”

“Исусе! Ако има някой, който да го спечели, то това е именно той.

Защото, за разлика от първия, който се излъга в сърцето си, този наистина

е решен да се отрече от себе си…”

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

“Ами нека тогава протегна ръка на този Мой брат. Защото никой

никога не е влизал в Божията Река, без Аз да му протегна ръка...”

Така Той дръпна служителя Си при Себе Си. И като погали главата му

и докосваше рамената му, каза му:

“Потопи се във Волята на Бога. И нека точно сега Отец Ми те

издигне и постави там, където благоволи....”

След тези думи човекът се потопи във водите и изчезна, а Исус отново

гледаше към мен, като ми казваше:

“Виж сега сетнината на другия, който остана вън от Съвършената

Воля на Отца Ми. Защото неговата съдба ще споделят хиляди по

хиляди, които решиха, че могат да вървят към Небето, докато гледат

към земята…”

Погледнах човека, който все така доволен държеше чашата си и се

радваше на праведността си. И като тръгна назад, започна да се отдалечава

от Божията Река. А точно тогава Божиите води от самата му чаша излязоха

навън. И като летяха към Реката, носени от невидима ръка, отново се

съединиха с нея. Това твърде много ме учуди и затова попитах Исус:

“Какво стана, Господи? Как така Божиите води излязоха от чашата на

човека, за да се върнат в Реката?”

А Исус ми отговори:

“Духът Божий се търси с Духа Божий! И малката капчица от

Бога винаги търси Реката, от която е била взета. Но ако някой не

знае, че поривът на капката е към Реката и поривът на Реката - към

Сърцето на Отца, то такъв е измамил собственото си сърце. Така и

този човек измами сърцето си. Защото той реши, че ще държи в

сърцето си от Божия Дух, а ще ходи под властта на лукавия.
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А може ли Божията Воля да свидетелства на мрака и нечестието?

И може ли Божиите води в човешкото сърце да се задържат, след

като самото сърце ги презира и се отрича от Божията Воля, за да

търси своята собствена?

Но ето затова продължи да наблюдаваш този човек. Защото той

все още вярва, че чашата е пълна, без да знае, че Отец е вдигнал

благоволението Си от него…”

Отново гледах към човека, който все повече и повече се отдалечаваше

от Божията Река, понеже нозете му вече стъпваха в сухи и пустинни места.

А край него пламнаха огнени гейзери, извиращи от самата земя. И той,

като държеше чашата в ръката си, размаха я срещу огъня, като извика:

“Назад дяволе! Аз имам в сърцето си Божията Воля!”

В отговор на дръзките му думи изсред самите пламъци се появи демон,

който със зловещ глас му каза:

“А какво търсиш на пътя към ада и осъждението, щом имаш в сърцето

си Божията Воля? Не успя ли да видиш, че Светият Божий вдигна водите

Си от чашата ти точно в мига, когато тръгна към нас? Ти излъга сърцето си,

че Бог е за подиграване и реши, че твоята малка чаша е достатъчна, за да

се побере Волята Му. И затова се уповаваше на себе си, а не на Него. Но

ето, Волята на Този, Който ще съди и нас, и вас, е твърде голяма, за да я

проумеем. И заповедта Му е широка от границите на Небето до краищата

на земята. Ха, ха, ха…”

Гледах със свито сърце сетнината на човека и тя не беше никак

радостна. Защото чашата му, нагорещена от огъня край нея, вече се

изпаряваше и в нея не оставаше дори и капка от собствената му съвест.

Така накрая демонът надмогна над човека и плени сърцето му. А Исус,

като гледаше със строг поглед на ставащото, ми каза с твърд Глас:

“Иди и предупреди всички Мои, че не сте се съпротивили до

кръв в борбата с греха. И мнозина са забравили кървавите капки от

челото на техния Господ, Който в прискърбие до смърт сочеше на

Отец Си угнетеното Си Сърце и Му казваше:
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“Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не

обаче, както Аз искам, но както Ти искаш…” 15

И ако Синът, бидейки Бог, не пожела да съизволява със Своя

Отец, но се смири до смърт на Кръст, то колко повече вие трябва да

се смирите, за да намерите Съвършената Воля на Отца Ми? Колко

повече вие трябва да се отречете от вас и вашето, за да приемете

Отец и Неговото? Когато решите вътре в себе си, че чашите на

сърцата ви са достатъчни за Неговата могъща Воля, то не сте ли по

човешки слаби? За своето сърце ли трябва да мисли поклонникът

или за Сърцето на Онзи, Комуто се покланя?

И ако все още не сте разбрали, че в Съвършената Божия Воля

има съвършени съдби, то побързайте да изчезнете във водите на

Моя Отец! Защото изчезналите нито някой ги вижда, нито някой ги

съди, нито някой ги преследва! И умрелите нямат страх от княза на

света. Защото, като се съединят с Отца Ми, писаното от Апостола Ми

става за тях Дух и Истина:

“Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме

така че, понеже Един е умрял за всичките, то всички са умрели; и

че Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но

за Този, Който за тях е умрял и възкръснал…” 16

И ако някой иска да го принудя, то ето - протягам ръката Си и

го принуждавам да влезе във Волята на Отца Ми! Но ако друг не

желае божественото принуждение, но разчита на собственото си

сърце и сила, то такъв нека помни всякога видението със сродния

му по дух и по копнеж…”

След тези думи на Исус видението с Божията Река се прекрати и Той

ме въведе в следващото Си видение пред четвъртата от вратите на Вечния

Живот.

15 (Матея 26:39)
16 (2 Коринтяни 5:14-15)
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5. МОЛИТВАТА ЗА ЕЖЕДНЕВНИЯ ХЛЯБ

“Дай ни днес ежедневния хляб...”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Нека сега отново да потопим сърцата си във виденията от Елеонския

Хълм. И като оставим всичките си човешки проблеми и грижи, да последваме

Духа и Примера на нашия Господ Исус. Защото Той, като издигна и отдели

сърцето ми в пребъдване и Посвещение, ме накара да проумея и разбера,

че делото на Божия Пророчески Дух трябва да бъде доведено докрай. И

колкото и да е трудно и тежко, да превъзмогна за Него и чрез Него. Започвам

с тези думи, защото нося пред моя Отец тежката отговорност и задължение

за всичко, което съм дал на Божиите чеда. Защото и аз, подобно на всеки

човек, ще се явя един ден пред Лицето Му. И горко ми тогава, ако не съм

опазил онова, което ми е било поверено по Неговата Воля.

Господ отново беше до мен. И като докосна с ръка главата ми, направи

така, щото пред сърцето ми оживяха прекрасните Небесни врати към Сърцето

на Отца. С Божията Благодат и водителството на Исус аз вече бях преминал

три от тях и пред мен се въздигаше четвъртата. Това беше златна врата,

огряна от Светлината на Духа, която теглеше сърцето ми с огромна сила. И

ето, че Исус ме докосна, като ми казваше:

“Ето, че сега си пред вратата, зад която е Божията Сила. Затова,

като се приближиш до нея, виж и прочети думите, които са написани

от Божията ръка...”

Послушах Исус и се приближих до вратата. А очите ми видяха и самият

надпис, който прочетох с огромно вълнение:

“Отче мой! Дай ми днес ежедневния Хляб…”

След тези думи аз паднах на коленете си, а Исус мина преди мен, като

вече отваряше самата врата. А след това, като ми протегна ръка, каза:

“Влез през вратата на Божията Сила. За да видиш и намериш

със сърцето си Хляба, Който ти дава Отец Ми…”

Хванах ръката на Исус и се изправих. Нозете ми вече пристъпваха зад

вратата, когато пред очите ми се разкри прекрасно видение. Аз виждах
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човеци, издигнати високо в небесните места. Те бяха подобни на ангели,

понеже имаха крила над рамената си и ги размахваха плавно. И като

кръжаха, облени от Светлина и Благодат, възхваляваха Името на Отца във

висините. А там, във високото, очите ми вече успяваха да видят две Небесни

ръце, свити в шепа. И целият порив на Небесните човеци бе именно този -

да се доближат до Небесните ръце, за да вземат онова, което им даваше

Отец. Докато гледах в изумление и възторг на самата гледка, Исус ми каза:

“Искам да запомниш и да предадеш на всичките Ми братя и

сестри онова, което ще се случи тук. Защото за онзи, който е дошъл

на Елеонския Хълм, няма по-важно от това - да помни думите, които

Човешкият Син изрече на този Хълм пред последователите Си:

“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и

ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея

и Самария, и до края на земята…” 17

Нека тогава да те заведа при самите Небесни човеци. За да

видиш каква е Силата, която им дава Моят Отец…”

След тези Свои думи Исус ме прегърна и така двамата с Него се

въздигнахме над самия Елеонски Хълм, за да стигнем до Небесните човеци.

Колкото повече приближавахме до тях, толкова повече вълнение и трепет

се разливаха в сърцето ми. Защото онези Небесни ръце станаха твърде

реални, а човеците, кръжащи край тях, пълни с Благодат и Истина. И ето,

че в един миг, когато вече бяхме сред самите хора и Небесната шепа на

Отца запълваше цялото Небе над нас, Исус ми каза:

“А сега наблюдавай и Ми кажи:

Какво дава Отец в шепата Си на Своите чеда?”

Погледнах към огромната Божия шепа, която беше като светъл облак

пред сърцето ми. И така забелязах, че в нея имаше стотици бели хлябове,

от които се издигаше дъхава пара. А Небесните човеци, като хвалеха Отца

с цялата си сила, свиваха крилете си в шепата Му и след това взимаха от

самите хлябове, за да ядат от тях. В мига, когато някой вкусваше от Хляба,

даван му от Отца, то сърцето му се изпълваше с божествени искри, а след

това пламваше от буен огън. Човекът взимаше Хляба от Отца и отлиташе

17 (Деяния 1:8)
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от шепата Му, за да занесе Благостта Му и Щедростта Му на човешките

чеда в земните места. Всичко това продължаваше постоянно. Защото едни

долитаха в Божията шепа, а други отлитаха от нея. А хлябовете в шепата

така и не свършваха. Защото с пристигането на новите Небесни човеци,

хлябовете се увеличаваха според числото им, тъй че шепата оставаше винаги

пълна…

От самото видение едно чувство на благоговение и преклонение заля

цялото ми сърце. И аз казах на Исус:

“Господи мой! Това е Божие изобилие, което никога няма да свърши.

Защото Духът в тази шепа е Същият, с Който и Ти нахрани многохилядните

множества, когато Те следваха на земята. Но ето, че сега очите ми виждат

един по-превъзходен Хляб от земния. Защото това несъмнено е Твоето

Присъствие, даващо Божията Сила на Божиите Избрани…”

Исус се усмихна на думите ми. А след това, като вдигна ръката Си и

посочи към шепата, ме попита:

“А колко от Моите разбраха, че ето такъв е Духът на Моята

Молитва? Колко от Моите разбраха, че да се молят за ежедневния

Хляб, ще рече да се издигнат до Божиите шепи и там да получат

Моето Присъствие? Защото Аз съм Хлябът, Който слиза от Небето.

Ако някой яде от Този Хляб, няма да умре, но ще живее довека.

Разбираш ли това?”

“Да, Господи мой! Разбирам го!” - отвърнах аз, а Исус отново ме попита:

“Искаш ли да разбереш защо мнозина остават гладни и нямат

достъп до Божията шепа? Искаш ли да разбереш защо мнозина

нямат Силата Божия и се скитат по земята слаби и безсилни?”

“Да, Господи мой! Искам да разбера това. Защото едва ли Силата

Божия ще се отприщи само с думите на Твоята Молитва. По-скоро на нас

ни е нужен Духът…”

“Именно Духът, Стефане! Именно Святият Дух, чрез Който Отец

Ми ви дава Хляба от Небето. Затова нека сега двамата с теб да

слезем в земните места. Защото всеки от Небесните тук е платил

цената долу, за да има достъп до Хляба…”
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След тези последни думи на Исус ние слязохме в земните места. И ето,

че Исус вече ми посочваше трима човеци, като ми казваше:

“Тези тримата не са на еднакъв дух. Защото всеки от тях по

своему приема Молитвата на Човешкия Син. Но именно в това

видение Аз ще дам да се огледат всичките човеци на земята, които

наричат себе си християни. Затова наблюдавай какво ще сторят

тримата…”

Погледнах натам, където ми сочеше Господната ръка. И действително,

че сърцето ми вече наблюдаваше човеците, за които Исус ми говореше. Те

изглеждаха твърде различно. Първият беше възпълничък и очите му бяха

мазни и пресметливи. Вторият не беше пълен като първият и по-скоро

изглеждаше нормално. Но той впечатляваше с красивата си дреха, извезана

със злато и сребро. А третият беше слабичък и дрехите му бяха по-скоро

дрипави, отколкото нормални. И така, тези трима човеци бяха на място,

където се разкриваха още подробности. Защото встрани от пътя на човеците

имаше два чувала. Единият чувал беше пълен с хляб, другият беше пълен

с брашно. И докато пълният чувал с брашно беше осветен от Небесна

Светлина, то другият с хляба изглеждаше съвсем обикновен. Това ме накара

да разбера, че самото видение ще бъде изключително свързано с чувалите.

Наистина беше така. Защото тримата човеци вече започнаха да разговарят

помежду си, тъй че дебелият каза на другите двама:

“Откакто съм набожен, няма ден, в който Господ да не се грижи за мен.

А аз имам в сърцето си една молитва. И както е писано, така я изговарям.

Затова Господ се грижи за мен. Защото като вдигна поглед към Небето,

казвам Му:

“Дай ми днес ежедневния хляб…”

И Той, като чуе думите ми, отговаря ми…”

След тези думи дебелият погледна и видя обикновения чувал, пълен с

хляб. И като се завтече към него и го отвори, извади хляб в ръцете си,

като казваше с удоволствие на другите двама:

“Ето, видяхте ли какво ви казвам? Докато още се молех и едва бях

продумал за хляба, той се яви на пътя ми. О, благодаря Ти, Боже! Защото

ми даваш насъщния...”
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На тези възторжени думи от дебелия, красиво облеченият му отговори:

“Какво разбираш ти от вяра в Бога? Защо гледаш живота на корема си,

а не помислиш за спасението на душата си? Защо искаш да ядеш хляб,

който се разваля, а не размислиш, че Божието Слово е Истинският Хляб.

Да, казвам ти, така е! Затова аз, като се моля на Бога, имам предвид

Словото и само Словото. И ето, казвам Му:

Отче мой! Дай ми днес ежедневния Хляб!”

След тези думи красиво облеченият погледна встрани от Пътя. И като

видя осветения чувал с брашно, загреба с шепите си от него, като казваше

на двамата си спътници:

“Ето затова ви говорих. Този е хлябът, който иска душата ми…”

След тези думи той вече поднасяше шепите с брашно към устата си и я

пълнеше, като даваше знак на другите да го последват. Но твърде скоро

лицето му придоби комично изражение, защото брашното в устата му се

превръщаше в тесто и той с мъка го предъвкваше. А това накара дебелият

да се разсмее, като му казваше:

“А бе на такива като теб не им ли става блудкаво от онова, което ядат?

Защото ти ядеш тесто, а не хляб! Ха, ха, ха!”

На думите на дебелия красиво облеченият отговори с пълна уста, като

му казваше:

“Словото е важно, Словото! Защото Божието Царство прилича на квас,

замесен в брашно, докато вкисне всичкото…”

На тези думи дебелият поклати главата си и побърза да му каже:

“Ако трябва да ям тестото в устата ти, за да ти разбирам от Словото, то

довека ще предпочитам хляба за корема си. Той поне е вкусен за разлика

от твоя…”

Слушайки разговора между двамата, третият изобщо не се обади. Вместо

това падна на коленете си, като казваше на Отца:

“Отче мой! Зная, че съм грешен и слаб човек и по тази причина прося

за Твоята Милост и за Твоята Сила. Моля Те, Господи! Дай ми Святия Си

Дух! Научи ме що ще рекат думите на Твоята Молитва! Защото зная и съм

сигурен, че Исусовите думи са Дух и Живот за духа и живота ми. И аз не

бих искал да предъвквам Словото Ти без Святия Ти Дух, защото така
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свидетелството ми би било блудкаво и не бих обърнал езичниците към

Твоето Царство. Но ето - сега падам и коленича пред Лицето Ти, като Те моля:

Яви на мене, недостойния, Своя Благодатен Дух! И дай ми Хляба, Който

слиза от Небето, за да ям от Него и да дам от Него на всичките човеци!

Моля Те, Отче! Нека Самият Хляб Небесен слезе от Небето, за да ме научи

как да Го получавам и давам на ближните си…”

Слушах молитвата на човека с дрипавите дрехи и в този миг разбирах,

че искам моята молитва по всичко да прилича на неговата. Защото очите

му, вперени във високите небеса на Отца, чакаха Отговора от Небето. Той

не смееше да протегне ръцете си към осветения чувал, без да е получил

знак за благоволение от Отца…

Погледнах към Исус, а Той се усмихваше, като ми каза:

“Виждаш ли този Мой брат? Проумяваш ли думите на молитвата

му? Проумяват ли Моите що ще рече искрен страх от Всемогъщия?

Защото, когато отворите Божието Свещено Писание, твърде често

забравяте, че ви е нужно Освещение, за да го четете и разбирате.

Но ето, че този Мой брат, знаещ колко много се нуждае от Божието

Прощение, Освещение и Водителство, все така се моли и чака

Отговорът. Затова Аз ще му се явя, като Хляб от Небето, за да го

науча на Божията Правда…”

След тези думи Исус се приближи към молещия се човек. И като

протегна ръцете Си и докосваше сърцето му, каза му:

“Аз съм Хлябът, Който слизам от Небето. И сега ще науча сърцето

ти на Божията Правда…”

След тези думи Исус се приближи към осветения чувал. И като загреба

с шепите Си от брашното в него, приближи се до молителя Си, като му

казваше:

“Ето Моето Слово, което сега полагам в сърцето ти!”

Така Господ изсипа Словото Си в сърцето на човека. А след това, като

вдигна ръцете Си към Отца, казваше Му:

“Излей, Отче Святи, от изворите на Благодатния Си Дух в това

сърце. И свържи Живата Си Вода с Живото Си Слово…”
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Дочул думите на Сина Си, Отец реагира от небесата. И в Исусовите

ръце бликнаха води. А Той, като се наведе над молителя Си, изля водите

над брашното в сърцето му. След това, като размеси Духа и Словото Си

вътре в него, погледна към молителя Си, като му казваше:

“Въздигни се пред Лицето на Моя Бог и Отец и познай с каква

Любов Той те е възлюбил! Защото Аз кръщавам Моите не само с

Дух, но и с Огън! Въздигни се до Любовта Божия! И като се оставиш

на Огъня на Отца Ми, пребъдвай в Него, докато получиш Хляба от

шепата Му!”

След тези думи на Исус над самите рамена на молителя се появиха

Небесните крила на Духа. И той, с озарено лице и осветено сърце, се

издигна към Огъня на Отца, за да се яви в този Огън и Хлябът на живота

му. А Господ, като се обърна към мен, отново ми каза:

“А сега се приближи до другите двама човеци. За да видиш

какво се случва с тесто, което не се изпича от Огъня на Божията

Любов, и с хляб, който не слиза отгоре…”

Със свито сърце се приближих първом до красиво облечения човек. А

очите ми видяха ужас, който не исках да приема. Защото онова тесто в

устата на човека беше твърде много плесенясало, а червеите сред него

бяха в изобилие. Невиждащ Господ и Присъствието Му, красиво облеченият

продължаваше да дъвче гнусотата си, като от време на време извикваше:

“О, алелуя отче! Благословен да е хлябът ти!”

Извърнах глава от мерзостта, която виждах и погледнах към дебелия,

за да видя друга мерзост. Защото той, без чувство за всякакъв срам, се

облекчаваше. И там, клекнал сред изпражненията си, продължаваше да

яде хляб, като казваше:

“Благодаря ти, господи! Така разбирам аз насъщния ти хляб. Който

ежедневно го яде, той ежедневно го изхвърля през захода…”

Погнусата ми беше твърде голяма, тъй че извърнах главата си към

Господ. А Той, като ме гледаше със строг и страшен поглед, каза с твърде

ревнив Глас:

“Сега разбра ли кои са тримата човеци?”

“Да, Господи мой! Това бяха духовният, душевният и плътският…”
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След отговора ми Исус вече викаше с огнени пламъци в очите Си, като

ми казваше:

“Колко от вас са готови да се отрекат и погнусят от онова, което

сториха плътският и душевният човек? Колко от вас разбраха, че не

трябва да Ме следват за хляб, който се разваля, но само и единствено

за Оня, Който дава Вечния Живот? И докато сте плътски, та да

вярвате, че Насъщният Хляб е за червата ви, то и дотогава Словото

Ми няма да ви ползва. И докато сте душевни, та да се взирате в

буквата, а да презирате Духа, то и дотогава устата ви ще се пълнят

с плесен и червеи. Но ето, предупреждавам ви:

Моето Слово е Дух и Живот, от които не могат да се ползват

плътските и душевните! Защото на едните бог е станал коремът и те

се отричат от Моя Кръст и Моя Дух, а на другите бог е станала

собствената им праведност, понеже те презират всяка мисъл за

покаяние и всяко Слово на изобличение. Затова добре си дайте

сметка кой е насъщния ви хляб. Защото едни ще се въздигнат пред

Лицето на Отца Ми и до Огъня на Светилището Му, за да бъдат

хранени от шепите Му, а други ще имат дял от плесен, червеи и

изпражнения. Те ще ядат и няма да се наситят, ще гледат и няма да

видят, ще слушат и няма да чуят онова, което им говори Господ на

духовете и на всяка твар.

Но на всички Мои, на които Моето Слово е станало Дух и Духът

- Слово, Аз ще дам да намерят Огъня. И като ги кръстя в Огненото

Си кръщение, ще ги направя да пребъдват като Небесни Хлябове в

Божието Светилище. Тъй че да лягат с Хляба и да се събуждат с

Хляба. И като намерят гладните за Правдата - да ги наситят…”

След тези Христови думи видението пред четвъртата от Божиите врати

се прекрати, а Духът на Отца изпълни сърцето ми, за да ме подготви за

следващата.
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6. МОЛИТВАТА ЗА ПРОЩЕНИЕТО НА ДЪЛГОВЕТЕ

“...и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите

длъжници...”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако има видение, чрез което получих най-скъпоценна опитност в моя

живот за Бога, то това беше именно видението с петата от вратите към

Божието Сърце. Тази врата се оказа Божият укор към мен, Божието

изобличение към сърцето ми, както и съвършеното ми освобождение.

В продължение на цяла седмица аз не можех да пристъпя към тази

Божия Врата. Нещо повече – невидими причини и прегради заставаха между

мен и Господ Исус. А това доведе сърцето ми до вътрешно страдание и

чрезмерна скръб. След десетки написани пророчески книги аз се чувствах

като един, който тепърва прохожда в общението си с Бога и все още не

разбирах какво ми пречи, за да застана пред петата от вратите към

Божието Сърце. В крайна сметка единственото, което ми оставаше, беше

да застана на молитва пред Исус и да Го моля за Неговото водителство и

Сила. Затова, като паднах на коленете си, казах Му:

“Моля Те, Господи мой, яви ми в какво съм недостоен пред Божието

Лице. И защо се появява такава съпротива вътре в сърцето ми, та да не

мога да пристъпя към петата от вратите на Твоята Молитва…”

Известно време Господ не ми отговаряше и по този начин Той още

повече засилваше ревността ми за Неговия отговор. Но ето, че накрая Той

отново дойде при мен. И като докосна с ръката Си главата ми, тихо ми каза:

“Без видение от Мен и без Моето Лично водителство ти никога

няма да разбереш на какво се дължи съпротивата вътре в теб, та да

не можеш да пристъпиш към петата от вратите към Сърцето на Моя

Отец. Затова сега се приготви да видиш нещо, което твърде силно

ще изненада сърцето ти. Защото Аз ще отворя петата врата вместо

теб. И ти сам ще видиш всичко, което сега преживява сърцето ти…”
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След тези думи пред сърцето ми се яви петата от Божиите врати на

Елеонския Хълм. А Исус, като се отдели от мен, застана пред самата златна

врата. И като коленичи пред нея, казваше на Небесния Отец:

“Святи Мой Отче! Аз сега доведох слугата Ти при онази от

вратите на Моята Молитва, където посочените от ръката Ти стават

мъже и жени по Сърцето Ти. Затова, Отче Мой, Аз сега Те моля да

простиш дълговете на Своя слуга и пророк, както и той сега ще

прости на длъжниците си…”

След последните Си думи Исус се изправи. И като протегна ръката Си,

отвори самата врата към Божието Сърце. А тогава се случи нещо твърде

необикновено. Защото от отворената врата излезе лъч от Светлина. И като

се стрелна към моето сърце, влезе вътре в мен, тъй че усетих твърде силен

опън към самата врата. И като погледнах на светлия лъч, дошъл от вратата,

аз забелязах, че това беше въже, с което Отец ме дърпаше към Себе Си.

Но колкото и да ме дърпаше, аз не можех да се помръдна от мястото си.

Сякаш, че бях каменен стълп, вкопал се в земята и оказващ съпротива на

Божието привличане. Това ме уплаши, защото все още не можех да си го

обясня. Затова, като извиках към Исус, казах Му:

“Исусе! Аз не разбирам какво става! Та нима съм станал противник на

Отца? Защо, при все, че Неговата Сила ме дърпа към Сърцето Му, пак аз не

помръдвам и сантиметър напред? Нима Бог е слаб да ме издърпа към Себе Си

или аз съм толкова силен, та да Му противостоя? Какво става, Господи мой?”

В отговор на викането ми Исус се приближи към мен. И като докосна с

показалец сърцето ми, каза ми:

“Ти виждаш само въжето, което дърпа твоето сърце, но никак

не виждаш въжетата, с които твоето сърце дърпа мнозина други.

Затова, като се обърнеш назад от Божията Врата, погледни и виж

колко въжета има в сърцето ти. Защото тези са въжетата, които ти

пречат да се приближиш към Божията Врата. Тези са въжетата,

които оказват отпор на Божията Сила…”

С уплаха и ужас се обърнах назад от Божията Врата. Така видях как от

сърцето ми излизаха хиляди въжета, които се губеха в безкрая. Те също

опъваха сърцето ми с твърде голяма сила. Ставаше така, че аз самият бях
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пленник на две сили. Веднъж - на Силата на Бога, която ме дърпаше към

Божията врата напред, и втори път - на силата на въжетата, които ме

дърпаха назад. И като гледах на плачевното си състояние, аз възридах

пред Исус, като Му казвах:

“Господи мой! Аз съм вързан от връзки, които ми пречат да отида към

Сърцето на Отец, Когото толкова много обичам. И при все, че Той ме дърпа

със светлото Си въже, тези стотици въжета оказват отпор. Та кой ме върза

с всички тези въжета? Кой е този, който иска да спре сърцето ми от

вратата към Божието Сърце?”

Отговорът на Исус беше като оглушителна плесница по скулите ми:

“Ти си този, който се е вързал! Това са твоите въжета, с които

оказваш отпор на Божието въже…”

Не исках да повярвам на Исусовите думи и от тях ме болеше. И затова,

като наведох глава пред Него, отново Го попитах:

“Как да разбирам тези въжета, Господи? И как така съм вързал с тях

сърцето си?”

А Исус, като сочеше с ръката Си към хилядите въжета, излизащи от

сърцето ми, твърдо ми каза:

“Това са дълговете на мнозината, които си хранил със Словото

на Божия Пророчески Дух. Всяко от въжетата в сърцето ти е дълг,

който някой има към твоята любов и твоето даване. И понеже той

не е отговорил на любовта ти с любов, на щедростта ти с щедрост и

на даването ти с даване, то и по тази причина мнозина ти станаха

длъжници, тъй че престъплението им пред Божието Лице става

твърде голямо. И ти, понеже държиш всеки от тях да ти се издължи,

си вързал сърцата им и чакаш времето на тяхното издължаване.

Чакаш любовта, която им даде, но те не ти дадоха. Чакаш

щедростта, която прояви към тях, но те не проявиха към теб. Чакаш

в живота на всичките ти длъжници да се изпълни казаното от Моите

устни:

“Даром сте приели, даром давайте!”

Как мислиш сега? Добре ли е да имаш толкова много длъжници?

Добре ли е да настояваш пред Лицето на Отец Ми, тъй че Той да
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помни всякога тяхната коравина и неблагодарност? И иска ли Отец

Ми тези въжета да държат вързани както длъжниците ти, така и теб?”

Думите на Исус бяха страшно изобличение към мен. Затова, като паднах

по лице пред нозете Му, тихо Му казах:

“Святи мой Господи! Прости ми, че толкова години съм увеличавал

длъжниците си, понеже аз съм вързал тях, а те са вързали мен. И ето сега,

моля Те, дай ми Божията Сила, за да срежа всяко от въжетата и така да

остана свободен. Защото, при все, че съм натрупал много длъжници, пак

зная, че самият аз съм длъжник пред Отец. Понеже самото ми отношение

към онези, които са ми станали длъжни, е грях пред Божието Лице…”

Исус протегна ръцете Си и повдигна главата ми. И прекрасните и

дълбоки зеници на моя Господ се изпълниха с такава Милост и Любов към

сърцето ми, щото в следващия миг Той вече ми казваше:

“Готов ли си да простиш многото дългове, които мнозина имат

към теб? Готов ли си да им простиш коравината и неблагодарността?

Готов ли си да им простиш хулите и предателствата и всичкото зло,

което сториха на живота ти? Готов ли си да забравиш за дълговете

им и никога да не напомняш пред Лицето на Отец Ми за техните

злини? Готов ли си да размениш дела от Доброто, което никога не

получи от тях, за това, което ще ти бъде отплатено във възкресението

на праведните? Готов ли си да освободиш всеки от всичко с което

ти е станал длъжен?”

В този миг знаех, че това ще бъде най-съдбоносният отговор, който

съм давал на Исус. И затова Му казах:

“Исусе! Всяко дадено добро и всеки съвършен дар слиза от Отца на

светлините, у Когото няма изменение, нито сянка от промяна. Да държа

човеците длъжни за нещо, което ми е било дадено, то значи да предявя

претенции, че то е било мое, а не Божие. Но аз не мога да нарека мое

онова, което е Божие. И сега се покайвам, че съм държал човеците длъжни

към мен, когато те са длъжни на Отца. И ако Отец е толкова Свят и

изобилен в Любовта Си, щото да е благ към неблагодарните и злите, то аз

сега Му се прекланям и Го моля да ме дари с най-прекрасното възможно
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щастие - щастието да опростиш дълговете на всичките си длъжници и да

станеш мъж по Сърцето Му…”

След думите ми в очите на Исус заблестяха сълзи. И Той, като извади

Меча Си из самата Си мантия, замахна с него върху хилядите въжета, с

които беше вързано сърцето ми. И само след миг вътре в мен нахлу такава

свобода и мир, такава радост и утеха, че за първи път в живота си усещах

колко е близо Сърцето на моя Отец. А тогава, в същия миг, светлото въже

на Отец ме направи буквално да полетя към вратата на Сърцето Му. И там,

в Светлината и в пълнотата от Благост и Любов, чух думите на Отец, Който

ми казваше:

“Ето, Стефане! Сега си мъж по Сърцето Ми и Аз те освобождавам

от дълговете ти! Защото, като освободи всичките си длъжници и

прости дълговете им, отвори врати за Моя Дух, Който ще работи в

сърцата на неблагодарните и злите, за да ги направи благодарни и

добри. Защото и в оня, за който би сметнал, че няма Спасение, Аз

мога да видя завърнал се блуден син. И като го облека с най-бялата

риза и сложа на ръката му най-скъпия пръстен и на нозете му -

най-здравите обуща, скоро бих му дал от тлъстината на Благостта

Си. Защото твоят Отец е силен да възвърне мнозина мъртви и да ги

направи да оживеят. И сега, като последваш Възлюбения Ми Син

Исус, виж как Той ще ти покаже Силата на Отеческата Любов зад

онази врата, където живеят мъжете и жените по Сърцето Ми…”

След тези думи на Отца към мен се приближи Господ Исус. И като ми

протегна ръката Си, казваше:

“А сега нека да дам чрез теб на всичките Си чеда онази мъдрост

от Моето Евангелие, с която ще се научат да следват Човешкия Син

в най-превъзходната вяра и в най-чистото братолюбие…”

След тези думи пред сърцето ми се появи видение от Живото Евангелие.

Аз виждах как до Храма беше събрана огромна тълпа от човеци, които

ръкомахаха и викаха оживено. Някои от тях бяха вдигнали камъни над

главите си и се готвеха да ги хвърлят върху паднала на земята жена. Те я

бяха наобиколили и в очите им се четеше ярост и желание да убиват. А там

Исус ми каза:
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“Виж сега какво ще Ми рекат човеците, уловили тази жена при

прелюбодейство. Защото без всякакво съмнение те искат да я убият!”

Действително, че към Господ се приближиха фарисеи и книжници,

които забутаха и заблъскаха жената пред себе си. И като застанаха пред

самия Него, а жената падна до сами нозете Му, казаха Му:

“Учителю, тази жена биде уловена в самото дело на

прелюбодейство. А Моисей ни е заповядал в закона да убиваме

такива с камъни; Ти, прочее, що казваш за нея?” 18

Погледнах към Исус, но Той не реагираше. Вместо това Той се наведе

и пишеше нещо по земята. А човеците край Него, стиснали камъни в ръцете

си, само чакаха знак, за да убият грешницата. И там Исус ми каза:

“Ела и се наведи до твоя Господ. За да видиш какво пиша по

прашната земя…”

Наведох се до Исус и забелязах, че ръката Му изписваше цифри. А те

ставаха все повече и повече. Затова, като не издържах, Го попитах:

“Какво пишеш, Исусе? Не виждаш ли, че човеците чакат Твоята дума,

за да убият жената?”

А Исус, като ме погледна с дълбокия Си поглед, тихо ми каза:

“Могат ли длъжници да убият длъжница, след като те са много

по-длъжни от нея? И ето тези цифри, които пиша сега по земята, са

дълговете на всеки от онези, които са вдигнали камък в ръката си и

чакат знак, за да извършат убийството…”

Погледнах на цифрите и забелязах, че на повечето места стоеше цифра

от девет хиляди, а само на едно място тя беше петстотин. Затова отново

попитах Исус:

“Господи мой! И все пак - какви са тези цифри?”

А Той ми отговори:

“Отец Ми има десет хиляди правила на Закона Си, според както

изяви числото им чрез пророка Си Осия. И ето, че всеки от човеците

тук, Му е задлъжнял с девет хиляди от тях, а самата грешница - с

петстотин. Но те не виждат своите дългове, а се взират в дълга на

18 (Йоан 8:4-5)
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грешницата. Затова и Аз ще им отговоря според собственото им

безумие…”

Така Исус се изправи пред самата тълпа, а тогава човеците стиснаха

още по-здраво камъните в ръцете си. А Той, като ги изгледа с гняв поради

закоравяването им, каза им:

“Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камъка си върху

грешницата. И който от вас няма дългове към Отца Ми, нека

стовари гнева си върху длъжната…”

Миг след думите на Господ стана знамение. Защото Сам Отец от

Небето простря Небесните Си въжета към сърцата на всичките човеци. И

като ги опъна здраво, смути ги в сърцата им, тъй че те твърде неохотно и

мълчаливо пуснаха камъните от ръцете си и се отдалечиха, без да могат да

кажат и думичка. А Исус, като се наведе над жената, погали косата й. След

това се изправи, като я питаше:

“Жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те

осъди?” 19

А тя, като гледаше на Исус с лице, твърде много смутено от Благостта

Му, рече Му:

“Никой Господи…” 20

И тогава Господ с тих и благ Глас отново й каза:

“Нито Аз те осъждам; иди си, отсега не съгрешавай вече…” 21

А после, като се обърна към мен, Господ каза:

“Аз опростих дълга от петстотинте правила на Закона, които

тази жена не беше спазила. Но сега искам да видиш какво се

случва, когато опростиш някому големия му дълг. Затова тръгни след

жената и я следвай. Виж какво ще стори тя и къде ще те заведе…”

За първи път във видение Исус ми казваше да следвам някого в Живото

Му Евангелие. Затова с вълнение аз тръгнах след самата жена. И тя, като

вървеше, отиде в дома си. А след това, като отмести камък от самата му

основа, извади кесия с пари. И като напусна дома си, отиде на самия

Ерусалимски пазар. Така, съвсем скоро я видях да застава пред сергия на

19 (Йоан 8:10)
20 (Йоан 8:11)
21 (Йоан 8:11)
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търговци, които продаваха благовонно масло и миро за помазване. А

жената, като даде всичките си пари, взе алавастрения съд. И като го покри

с наметалото си, тръгна отново, а аз все така я следвах. Ето, че нозете й я

отведоха пред прага на къща в самия градски център. И тя, като влезе в

къщата, намери определена стая в нея и побърза да я отвори. Там очите

ми отново зърнаха моя Господ, Който разговаряше със Своя домакин. Той

се усмихна, като видя жената. А тя, като коленичи пред нозете Му, заплака

и ги прегърна, като вече възливаше мирото и сълзите си по тях и с дългите

си коси започна да отрива мирото по Исусовите нозе. Това накара фарисея

да извърти главата си. А Господ, като знаеше помислите му, рече му:

“Симоне, имам нещо да ти кажа…” 22

А фарисеят, стреснат от думите Му, отговори:

“Учителю, кажи!”

И тогава Исус започна да говори, като казваше:

“Някой си заемодавец имаше двама длъжника; единият дължеше

петстотин динара, а другият – петдесет. И понеже нямаха с какво

да му платят, той прости и на двамата. И тъй, кой от тях ще го

обикне повече?” 23

Без много да мисли, фарисеят отговори:

“Мисля, че оня, комуто е простил повечето...” 24

Слушайки отговора му, Исус се усмихна и отново му каза:

“Право си отсъдил…” 25

И като се обърна към коленичилата в нозете Му жена, Господ продължи,

като казваше на фарисея:

“Видиш ли тая жена? Влязох в къщата ти, и ти вода за нозете

Ми не даде; а тя със сълзи обля нозете Ми, и с косата си ги изтри.

Ти целувка ми не даде; а тя, откак съм влязъл не е престанала да

целува нозете Ми. Ти с масло не помаза главата Ми; а тя с миро

помаза нозете Ми. Затова ти казвам: Прощават й се многото грехове;

22 (Лука 7:40)
23 (Лука 7:41-42)
24 (Лука 7:43)
25 (Лука 7:43)
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(защото тя обикна много); а комуто малко се прощава, той малко

обича…” 26

След тези думи Исус се обърна към сърцето ми, като ми казваше:

“Иди и кажи на всичките Ми братя и сестри, че от седемте врати

към Сърцето на Отца Ми най-съдбоносната е тази, чрез която да

заживеете думите от Молитвата на Сина:

“И прости нам дълговете ни, както и ние простихме на нашите

длъжници…”

Защото, ето, Господ вашият Бог днес жадува да намери човеци,

които да дадат вода за нозете Му! Тази вода е в сълзите на чистото

покаяние! Господ вашият Бог днес жадува да намери човеци, които

да целуват нозете Му! Тези целувки са в Смирението, с което

коленичите пред Лицето Ми! Господ вашият Бог днес жадува да

намери човеци, които с Миро да помазват нозете Му! Това е Мирото,

което се ражда като плод от Божието Опрощение!

Защото в това последно време има много жени и много невести.

Но Мария Магдалина ще се нарече Моя Жена и Моя Невяста! И тя

ще е тази, която ще помазва и целува нозете Ми! На нея ще се явя

като Възкресението и Живота! Защото онази, на която много е било

простено, тя много и обича! А сълзите, целувките и Мирото са

Съвършеният плод от Божието Опрощение!”

След тези последни думи на Исус видението се прекрати. И аз разбрах

в сърцето си, че целият ми живот на вяра би се превърнал в лъх, ако нямах

Любовта, Която Бащата показва към всичките Си чеда. Целият ми живот на

вяра би бил напразен, ако нямах онази Милост и състрадание, с която да

погаля главите на всичките си длъжници и да им кажа:

“Братя мои и мои сестри! Много таланти имах от Господ, но Самият Той

ми е по-скъп от талантите! Много блага ви дадох от Благодатния, но

Самият Той ми е по-скъп от благата! Живейте за Него! И като намерите

онези, които са ви длъжници, простете им дълговете така, както аз простих

на вас, а Отец прости на мен! Амин и Амин!”

26 (Лука 7:44-47)
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7. МОЛИТВАТА ЗА БОЖИЕТО ВОДИТЕЛСТВО

“...и не ни въвеждай в изкушение...”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Съдейки по натиска от злобата и прелялата дяволска ярост, дошли към

сърцето ми, аз вече бях сигурен, че Исус ще ме заведе в още по-дълбоко и

благословено познаване на Божието Сърце. Защото силата на една врата

не е толкова в самата нея, колкото в достъпа, който получаваш, когато

преминеш оттатък.

Аз имам искрена болка и непрестанна мъка в сърцето си, когато гледам

как много от братята и сестрите ми умират без Божието Водителство. Те

бързат да предоверяват сърцата си на някой, който им казва, че имал

водителство. И като не внимават на делата му и плодовете му, но се

хипнотизират от думите му, малките във вярата тръгват след такъв водач,

за да се сбъдне изговореното от Божиите устни, а именно, че слепецът

води слепците в ямата. През всичките години на моята вяра аз падах

многократно. И ако някой можеше да ме погледне отстрани, може би щеше

да зацъка с език или да се хване за главата. А после да каже в сърцето си:

“Опазил ме Бог от такъв грешник…”

Но виждаш ли, братко мой?!! Било, че падах или се изправях, аз не

престанах да държа ръката на Исус. Било, че я държах като удавник или с

трепета на Невястата, заставаща до Него в Деня на Сватбата, аз нито за

миг не исках да пусна тази светла и прободена ръка. Защото когато моите

пръсти докосваха кръстните рани на Спасителя ми, то тогава в мен се

разливаше такова Опрощение и Благодат, щото аз заобиквах Исус с още

по-голяма сила. И Неговите думи към фарисея Симон, че на когото много

се прощава, той много обича, станаха най-съкровен пристан за всичката

ми вяра и надежда.

Причината да започвам с такива думи видението пред шестата от

вратите към Божието Сърце, не е друга, но тази, че всеки от нас трябва да

погледне дълбоко към сърцето си. За да види всичките си провали и

падения, всичкото си несъвършенство и непълнота. И едновременно с това
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- всичката Благост и Милост, с които Отец окръжава чедата Си. Защото Той

познава Своите Си и те също Го познават. И когато стане въпрос за Неговото

Лично водителство - да разберем, че едни Той ще въведе на Вечерята при

закланото Агне, но други непременно ще въведе в изкушение. За да паднат

и никога да не станат. И като бъдат мамени в сърцата си - да мамят докато

умрат. А в това отношение шестата от вратите към Сърцето на Отца е най-

изобилната откъм Мъдрост, Откровение и Светлина. Затова нека и аз сега

да ти кажа какви бяха думите на Господ към сърцето ми, миг преди Той да

ме заведе при вратите на Елеонския Хълм. Ето какво ми каза Исус:

“Искам много да внимаваш на виденията, които ще се разкрият

пред сърцето ти след шестата от вратите към Божието Сърце.

Защото по отношение на съдба и пророчески белези, тази врата е

единственият спасителен изход в това последно време. Затова нека

сега да те заведа при самите врати на Елеонския Хълм…”

След тези Свои думи Исус докосна с ръка главата ми, тъй че Святият

Хълм на Христовата Молитва оживя пред сърцето ми. И аз вече виждах как

двамата с Исус стоим пред шестата златна врата към Сърцето на Бог Отец.

А Господ, като ме погледна, ми каза:

“Иди сега и коленичи пред самата врата. И като смириш цялото

си сърце, прочети какво гласи надписът върху нея…”

Послушал Исус, аз се приближих при вратата. А след това паднах на

коленете си и наведох главата си. И ето, че след миг усетих себе си твърде

безпомощен и малък. Толкова малък и толкова слаб, щото цялото ми

същество вече знаеше, че мога да стоя само тогава, когато Той ме направи

да стоя. И да бъда силен само тогава, когато Той ме дари със Силата Си.

Затова, като погледнах на надписа на златната врата, тихо казах на Отца:

“Отче мой! Не ме въвеждай в изкушение…”

След думите ми златната врата се отвори. И Исус, като премина пръв

през нея, се обърна към мен и вече ми казваше:

“А сега се възправи и последвай Човешкия Син. Защото чрез

твоето свидетелство Аз непременно ще изоблича и порежа до кръв

мнозина. Понеже тази е вратата, в която те се спънаха. И тук са

изпитите, в които те се провалиха…”
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Хванал силната ръка на Господ, аз се изправих. След това нозете ми

вече преминаваха през вратата, а сърцето ми в твърде силно вълнение

очакваше виденията от Исус. А тези видения наистина се явиха. Защото

пред очите ми вече се простираше една огромна пустиня с бели и горещи

пясъци. Докато се опитвах да отворя устата си и да кажа думи на Господ,

Той се обърна и вдигна ръката Си, като ми казваше:

“Ето, момчето Ми! Сега си на първото от местата, където твоят

Господ беше изкушаван от дявола. И след като Отец Ми е чул

думите на сърцето ти и ти си поискал от Него да не те въвежда в

изкушение, то приготви се да видиш кои биха издържали на

изкушението в пустинята и кои биха се провалили. Защото ето това

- да проумееш с ума си и да повярваш със сърцето си на онова,

което ще ти се покаже - ще рече да стоиш така пред Отца Ми, щото

Той наистина да не те въвежда в изкушение…”

След тези думи Исус тръгна напред, а аз Го последвах. Така известно

време ние вървяхме всред самите пясъчни дюни, докато дойде момент, в

който очите ми съзряха три тъмни силуета в далечината, от които сърцето

ми трепна. Знаех, че и Исус вижда трите силуета и затова Му казах:

“Господи мой! Сърцето ми забеляза трима в далечината. И едно чувство

на неприязън и смут дойде към мен…”

А Господ със съвършено спокоен Глас ми отговори:

“Нали ти казах, че сега те водя на първото от местата, където Аз

бях изкушаван? А там, където има изкушения, няма ли изкусители?

Затова никак не се притеснявай, но гледай и внимавай на всичко,

което ще ти се открие…”

След тези думи Господ усили крачките на нозете Си и аз продължих да

Го следвам. Така онези три тъмни силуета ставаха с все по-ясни очертания,

тъй, че в тях разпознах змеят, звярът и лъжепророкът. И когато ние се

приближихме досами тях, Господ твърдо ми каза:

“Това са тримата, на които е дадено да изкушават. Всеки от тях

има собствено острие на изкушение, с което да напада човешкото

сърце. И когато вие се молите с думите на Моята Молитва и искате

от Отец Ми да не ви въвежда в изкушение, то тогава с очите на
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вярата гледате началото от мисията на Човешкия Син, Който беше

отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола.

Но колко от вас разбраха знаменията на самите изкушения?

Или колко от вас видяха остриетата и самите изкусители? Или колко

от вас имаха Духа на Отца Ми, та да видят защо Той Ме изпрати в

пустинята?

Кажи Ми, Стефане! Защо трябваше да отида в пустинята?  Защо

трябваше да стоя в пост и молитва четиридесет дни и нощи?”

Слушах думите на Исус и едновременно с това гледах към самите

изкусители. И така разбрах, че тези тримата всякога са дразнели Божието

Лице и са били най-омразните на Божието Сърце. Те са, които винаги са

поставяли препятствия пред Божия народ и са връщали назад бунтовните и

непокорните. Колко познато ми звучеше това! И самите въпроси на Исус ме

тласкаха към правилния отговор. Затова Му казах:

“Господи мой! Като гледам на тези тримата аз разбирам, че наистина е

имало причина Отец да Те доведе в пустинята. Защото в същата тази

пустиня някога Го разгневи онова поколение, против което Той негодува

четиридесет години. В същата тази пустиня мнозина Го огорчиха и презряха.

В същата тази пустиня паднаха труповете на Божиите отстъпници. Но ето,

че Ти се яви, за да носиш греховете на света. И дойде в пустинята, за да

покажеш на всички, които Те обичат и Те следват, че с Твоята Сила и с

Твоя Дух могат да превъзмогнат над изкусителя. И ако някога Бог негодува

против бунтовните и непокорните четиридесет години, то четиридесет дни

Сърцето Му гледаше смирението и покорството на Сина Му…”

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

“Правилно си отговорил. Но сега искам да видиш какво беше и

самото изкушение на Човешкия Син. Защото това е изкушението,

което всякога ще преследва човеците, които се наричат с Моето

Име. И от тези тримата, които стоят в пустинята, змеят е, който пръв

идва, за да изкушава сърцата. Аз сега няма да ти показвам отново

изкушението спрямо Човешкия Син, но ще видиш във видението

как Сатана е силен да изкушава днешните…”
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След тези Свои думи Исус вдигна ръката Си към Небето, като казваше

на Отца:

“Отче Мой! Яви сега на слугата Си онова, което трябва да види.

Дай му да проумее кои въвеждаш в изкушение и кои пазиш от

лукавия…”

След думите на Исус видението се промени. Защото там в пустинята,

се приближи тълпа човеци. С шумни възгласи и викове те се приближаваха

към змея, звяра и лъжепророка, което накара тримата от тъмнината да се

усмихват доволно. Колкото повече човеците се приближаваха към тъмната

троица, толкова повече сърцето ми се свиваше от ужас и скръб. Защото

това не бяха светски човеци, та да приема за нормално приближаването им

към дявола. Не! Това бяха човеци, които държаха библии в ръцете си и по

всичкия им шум и веселба имаха претенции да са Божии. Така веселата

тълпа застана досами тъмната троица. И след това, като седнаха в самия

пясък, размахваха библиите над главите си, като казваха:

“Тук е Святият Дух на Всемогъщия! И тук е мястото, където трябва да

построим Храма и да пребъдваме в общение…”

Погледнах към Господ и видях в очите Му скръб. А Той, като сочеше

към веселата компания, седнала на пясъка, ме попита:

“Тук ли е Святият Дух? Тук ли е мястото, където тези човеци

трябва да въздигнат Божия Храм?”

“Не, Господи! Да не бъде! Тук е мерзостта, която докарва до запустение.

Тук е запустителят, който строи собствения си храм с всичките си мерзости!”

“Виж тогава какво ще стори Сатана с онези, които толкова много

се радват на присъствието му…”

Погледнах тъмната троица. И ето, че змеят пристъпи към насядалите

по пясъка. И като разтвори пред тях херувимските си крила направи ги

мигом да се превърнат в каменни статуи. Така веселата тълпа замря

безжизнена, понеже всеки в нея се беше превърнал на камък. Това беше

ужасна гледка. По-ужасна от всичко, което би видял човек. Но тя не беше

нова за сърцето ми. Защото в предишни видения Господ ми беше показал

какво се случи с Лотовата жена. И аз, като посочих окаменелите човеци,

попитах Исус:
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“Господи мой! Не е ли това свидетелство, че Сатана закоравява

сърцата на богоотстъпниците? Не са ли всички тук, като Лотовата жена,

понеже сърцата им гледат на света и неговия княз, а не на онова, което е

горе?”

“Точно така е, момчето Ми. Но ти сега се приготви да видиш и

самото изкушение, което дяволът е силен да стори. Защото тези тук

са по-скоро средство за изкушение, а не самото изкушение...”

След думите на Исус към самото място в пустинята се появиха двама

човеци. А Господ, като ги посочи с ръка, добави към думите Си:

“Гледай сега тези двамата. Защото на тях ще се яви Евангелският

изпит от Живота на Човешкия Син…”

Погледнах приближаващите се човеци и всичко ми стана ясно. Защото

наистина предстоеше първото от изкушенията на Исус. Към сърцето ми

вече идваха думите от разговора между двамата спътници, понеже първият

казваше на втория:

“Братко мой! Сърцето ми отдавна копнее за общение, което все не

намирам. И аз сега се моля на Бога да ми даде човеци, с които да общувам.

Защото, кажи ми, как ще устоим, ако нямаме общение? И могат ли сърцата

ни да издържат в тази пустиня?”

На думите на първия, вторият отговори:

“Където са двама или трима в Името на Исус, там е и Той посред тях.

Ето, свидетелствам ти, че всичко, от което имам нужда, е Исус. И дори тук,

в пустинята, Той е с мен. Защото и сам да остана, пак в сърцето ми има

още трима. И това са Отец, Синът и Святия Дух. А какво повече да искам?”

Докато вторият задаваше въпроса си, първият забеляза окаменелите

човеци. И като подскачаше от възторг, извика към втория:

“Намерих ги, братко мой! Намерих човеци за общение! Гледай, ето

там, сред пясъците. Това, несъмнено е Божия църква. Какво ще кажеш, а?”

На думите на първия, вторият замълча известно време. А след това каза:

“Аз не желая да отида при онези човеци. Защото това сред пясъците

не може да е Божия Църква. Та сам Господ ни е казал, че Неговите

разумни строят дома си на Канара, а не сред пясъка на света…”

Думите на втория раздразниха първия. И той, ръкомахайки, отговори:
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“Защо все искаш да се противиш на думите ми? Не виждаш ли, че тези

човеци държат библии в ръцете си?”

А вторият с твърд глас му отговори:

“Вярата ми не може да се впечатли от библия, която се държи в

ръцете. Защото Бог е дал Словото Си да го държим в сърцето. И твоето

наблюдение нищо не доказва…”

Тези думи накараха първият да се отдели от втория, като му казваше:

“Върви си тогава сам из тази пустиня. А аз ще отида, за да намеря

общението, което ми липсва…”

След тези думи човекът тръгна към окаменелите човеци. Това накара

Сатана да реагира. И той, като се отдели от звяра и лъжепророка, се

приближи до сърцето на човека. И като извади демоничното си острие,

забиваше го в него, като му казваше с мазен и завладяващ глас:

“Ако си Божий син кажи на тия камъни да станат хлябове…” 27

Внушението на дяволските думи беше толкова силно върху сърцето на

човека, щото той не просто ги прие, но вече тичаше към окаменелите.

И като седна сред тях, каза им:

“Благословен да е Господ! Аз най-после намерих хляб за вярата си и

общение за сърцето си. Да, братя мои! Вие сте членове на Божието семейство

и съграждани на светиите и аз съм част от вас…”

Самите му думи имаха своеобразен ефект на запечатване. И след

изговарянето им човекът окаменя като останалите край него. А дяволът,

като се приближи до спътника му, който не го последва, отново извади

демоничното си острие. И като се опита да го забие, му нашепваше:

“Не сбърка ли ти? И не те ли изобличава сърцето ти? Защото кой би

устоял в този свят, ако не е в общение с братя и сестри? Защо не отидеш

при братята и сестрите си? Не виждаш ли, че това са хлябове за твоето

сърце, а ти самият си гладен за общение? Какво повече да сториш, освен

да отидеш при тях и да се наситиш?”

На острието, с което дяволът натискаше сърцето му, вторият отговори:

“Назад от мене, Сатано! Ти няма да ме изкушиш, та да пожелая общение

с тези камъни. Защото кой може да направи меко онова, което Бог

27 (Матея 4:3)



75

закоравява? И при все, че във вярата ми има голяма самота, аз ще заявя

против тебе думите на моя Господ:

“Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза

от Божиите уста…”

Ето затова не желая окаменелите ти. И стига ми, че Словото Господно

ме храни, и Господ е Хлябът, Който общува с мен…”

Тези думи на втория блъснаха Сатана. И той, като се олюля, засъска

при останалите двама, като сочеше с болезнено изражение към Божия

последовател. А самият човек падна на коленете си. И като вдигна ръцете

си към Отца, казваше Му:

“Благодаря Ти, Господи на Небето и земята. Защото Си ме покрил с

благоволение и Твоята ръка ме подпира. И сега, Отче Мой, моля Те! Яви ми

чудесното Присъствие на Своя Син! Защото аз нямам друг Хляб, освен

Него! Няма никога да нарека камъните Хляб, колкото и сърцето ми да е

гладувало за човешкото общение…”

Братко мой! Верни ми приятелю! Много рядко сърцето ми е ставало

свидетел на такава великолепна и превъзходна победа в Божието Име. Но

ето, че именно такъв беше човекът, коленичил пред Отца. Защото думите

му накараха Небето да просияе, а Лицето на Исус да разцъфти в благодатна

усмивка. И Господ, като ми посочи последователя Си, ми каза:

“Иди и кажи на всички Мои да паднат на коленете си пред Моя

Бог и Отец. И като се вдъхновят от онова, което стори служителят

Ми, да престанат да живеят с компромиси. Защото докато приемате

камъните за Хляб, то и дотогава свидетелите на Хляба ще ви се

струват камъни! Вие няма никак да разберете, че ако някой от вас

не общува с Мен, то по-добре нека не общува с никой друг.

Защото ето тази вяра ви е нужна. Вярата на Човешкия Син,

Който не превърна камъните в хляб, ако и да беше гладувал

четиридесет дни. Затова, ето, отварям устата Си и праведни думи

излизат от Сърцето Ми:

Никой не може да превърне в хляб онова, което Отец Ми е

превърнал в камък! Хлябовете ще се съберат при Хляба и камъните
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ще отидат при каменния! Дух ще се събере с Духа и пръст ще се

събере с пръстта!

Ако на някой изсред вас общението с човеците му е по-скъпо от

общението с Бога, то такъв непременно казва на Отец Ми:

“Въведи ме в изкушение…”

И като дойде в пустинята, намира камъните, за да стане един

изсред тях…”

След тези думи Господ ме погледна като каза:

“А сега, момчето Ми, нека те заведа на второто от изкушенията

на Човешкия Син. Защото ако първото беше острието на змея, то

второто е острието на звяра…”

Докато Господ изговаряше думите Си, самото видение се промени.

Пред очите ми вече се въздигаше Божият Храм в Ерусалим. И аз, гледайки

на високите му стени, разбирах, че именно тук ми предстои да разбера за

второто от изкушенията на моя Господ. А Той, като посочи нагоре с ръката

Си, ми каза:

“Виждаш ли, Стефане? Сега двамата с теб ще се качим на

крилото на Храма. Защото ти трябва да свидетелстваш на всичките

църкви и вярващи за онова, което не знаят, нито разбират…”

В следващия миг Исус ме прегърна. И като ме въздигна нагоре,

направи така, че нозете ми вече стъпваха на покрива на Божия Храм. Така

забелязах, че това беше едно Свято и прекрасно място. Защото върху

самия покрив гореше Огънят на Отца. И този Огън, като навлизаше през

самите ми нозе и стигаше до сърцето ми, ме караше да обичам с Божията

Любов. И аз, като се наведох и докосвах с ръцете си Божия Огън, казах на

Исус:

“Господи мой! Това е прекрасно място! Защото тук, на покрива, Божията

Любов е повече от изобилна. Сам Отец ми потвърждава с Духа Си, че

Неговата Воля за нас е да пребъдваме тук…”

Исус слушаше внимателно думите ми и наблюдаваше впечатлението

ми. А след това ми каза:

“Приготви се сега да видиш, че дори и към онези, които стоят

на покрива, Сатана е силен да изпрати изкушение. Затова, като
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стъпиш с нозете си в самия край на покрива, на самото крило на

Храма, погледни надолу…”

Послушах думите на Исус и се приближих до крилото на Храма. А след

това внимателно погледнах надолу. И очите ми видяха тълпи от хора. Сред

самите тях отново бяха тримата от тъмнината. Те не гледаха на човеците,

но към самото крило на Храма, където бяхме аз и Господ. Тогава се случи

нещо, което въведе сърцето ми в страшно изкушение. Защото в един миг

погледът на моите очи се срещна с погледа от очите на звяра. И за ужас на

сърцето ми, там, долу, сякаш, че ме гледаше Исус… Приликата бе толкова

поразителна, а самото изкушение - толкова силно, щото аз не можех да се

окопитя, нито да извърна главата си, та да не гледам на очите на звяра. А

между моят поглед и погледа на звяра - се появи острие. То, като се

стрелна от него към мене, вече пронизваше сърцето ми. И думи, които

знаех, вече изпълваха ума ми. Защото самият звяр ми казваше:

“Ела при мен! Пожелай моя образ и хвърли се долу. Защото тук при

мен е мястото, където ще направиш кариера и ще станеш забележим за

всички човеци. Хвърли се долу, Стефане! Защото аз самият те пазя. И като

заповядам на ангелите си, ще те пазят, за да не удариш нозете си. Ела тук,

долу! Защото мнозина имат нужда от помазанието ти и са готови да те

слушат и последват! Хвърли се долу! Хвърли се долу!”

Гледах на самия звяр, който приличаше на Исус. Гледах протегнатите

му ръце и искрата от настоятелност и копнеж в очите му. Но само след миг

две могъщи ръце хванаха главата ми зад самия мен. И като я извърнаха,

накараха ме да гледам не на звяра, а на нещата около самия него. И ето,

че сърцето ми вече гледаше как досами звяра имаше сергии на търговци и

среброменители. Човеци с мазни и гримирани лица бързаха да се приближат

до звяра и да целуват мантията му. Това доведе сърцето ми до такава

погнуса и отвращение, щото в следващия миг ръцете ми вече хващаха

демоничното острие на звяра, забито в сърцето ми. И като го измъкнаха,

запокитиха го обратно към него. И от устата ми излезе вик, с който му

казвах:

“Не, дяволе! Аз няма да се хвърля долу! Защото ти си от ония, които

са долу, а моят Господ е от тези, които са горе! И аз няма да наскърбя
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Сърцето на моя Отец, та да се хвърлям долу. Защото Той няма да изпрати

ангелите Си да ме носят, след като види, че сърцето ми се е отказало от

Оня, Който е горе, за да следва този, който е долу! Назад от мене, дяволе!

Защото аз няма да изпитам моя Бог! Защото ти не си моят Господ, колкото

и да искаш да приличаш на Него. Защото моят Господ заповяда на всичките

Си Верни, като каза:

“Който се е качил на къщния покрив, да не слиза долу!”

Защото там, долу, при твоя измамен образ, са всичките търговци и

престъпници в Божия Храм. Те харесаха твоя образ, защото той им носи

печалба и лек живот, но аз те презирам. Те се влюбиха в твоя образ,

понеже той ги окичи с титли и човешко уважение, но за мен ти си гнусота

и мерзост. Както моят Господ остана на крилото на Храма, но не се хвърли

долу, така и аз ще остана до Него, колкото и мъка и гонение да ми струва

това…”

Миг след последните ми думи, аз вече виждах как острието на звяра

се забива в собственото му сърце. И той, като се преви от болка, падна на

земята до мнозината си търговци. А Господ мигом ме дръпна назад към

Себе Си, като ми казваше с твърд Глас:

“Е, Стефане! Разбра ли какво беше изкушението на Човешкия

Син?”

“Да, Исусе! Сега разбрах, че това е изкушението на дяволския образ.

Защото той, като простреля с демоничното си острие човеците, възкачили

се на крилото на Храма, кара ги да се хвърлят долу и така да се отрекат от

Твоя Образ. За да получат един друг образ, който ще им даде одобрението

на света и уважението на човеците. Но Ти в преголямата Си Благост и

Милост простря ръцете Си към главата ми. И като я извърна от измамния

образ на звяра, накара ме да видя онези, които са с него. Аз разбрах, че

около звяра винаги ще стоят онези, които са долу. Защото те са старите

човеци, принадлежащи на стария свят. И ако някой се възкачи при Тебе

горе, а след това се хвърли при звяра долу, то такъв непременно ще

строши нозете си, за да не може никога вече да ходи по Твоя Път и в Твоя

Пример…”
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Исус се усмихна на думите ми. А след това, като ме издърпа към Себе

Си, за да не гледам надолу от крилото на Храма, тихо ми каза:

“Иди и предай на всичките Ми братя и сестри, че князът на тоя

свят няма нищо в Мене. Неговият син, който е звярът, носи измамен

образ на спасител, за да поквари и убие всички, които са долу. И

ако вие сте се възкачили на крилото на Храма, та да гледате на

Онзи, Който е горе и да мислите за горното, а не за долното, то как

тогава мнозина бързат да се хвърлят долу? Как мнозина забравят

за първите си сълзи на покаяние и отричане от света, а след това

бързат да се хвърлят всред шайката на търговци и престъпници,

напълнили Храма? Кой ги излъга с измама, че Небесният Отец ще

им даде дял от двата свята? Или кой ги поквари, та да мислят, че

Моя Образ е образ на търговец, теолог, кариерист и насилник? Кой

ги излъга, че Човешкият Син е правил бизнес с вярата в Бога, та да

се стремят да подражават на търговците? Не разбирате ли, че самият

призив “Хвърли се долу” подобава на измамника и изкусителя? Да

гледате ли тогава надолу от крилото на Моя Храм? И да страдате ли,

че само малцина остават горе, докато мнозина се хвърлят долу? Не

знаете ли, че всеки, който се е качил на покрива на Храма, а гледа

надолу, сам казва на Отец Ми:

“Въведи ме в изкушение…”

И Отец Ми заповядва на изкусителя, тъй че демоничното му

острие пробожда сърцето на оня, който гледа надолу. А прободеният,

като се хвърли в безумието си, пада на земята, за да остане със

строшени нозе, които никога повече няма да тръгнат по Пътя на

праведните. Но ето, предупреждавам всичките сърца с тази най-

свята от Святите пророчески книги, които дадох на слугата Си:

Ако някой от вас вече се е качил горе, нека никога не гледа

надолу, защото ще изгуби равновесие. И като му се завие свят, ще

падне всред онези, от които Господ веднъж вече го е избавил! Ако

някой от вас е влюбен в Небесния Образ на Сина, нека забрави

света и всичко, що е в света! Защото целият свят лежи в лукавия и

онзи, който иска да лежи - той се хвърля долу! Ако някой от вас



80

иска да различи Моя Образ от образа на звяра, то такъв нека

помни, че Човешкия Син слезе отгоре, за да възкачи Своите Си горе.

А на всичките, които се влюбиха в оня, който е долу и побързаха да

се хвърлят при него, казвам думите Си:

“Вие сте от тия, които са долу; Аз съм от ония, които са горе.

Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят. По тая причина ви

рекох, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че

съм това, което казвам, в греховете си ще умрете…” 28

След тези последни думи Исус отново се обърна към мен, казвайки:

“А сега тръгни след Мен, за да видиш последното най-голямо

изкушение на Човешкия Син. Изкушението на лъжепророка…”

Докато Исус ми говореше видението с Храма се прекрати. И ето, че пред

сърцето ми се появи една висока планина, която Господ ми беше показвал

и в предишни видения. Това ме накара да реагирам, тъй че Му казах:

“Исусе, Ти Си ми показвал тази планина и в други видения. Защото на

нейния връх се намира Господния Хълм Мория. Как сега да разбирам това

видение?”

А Исус ми отговори:

“Видението все още не е започнало. Но ти си спомни как в

Моето Евангелие е записано, че дяволът Ме заведе на една висока

планина. И тази е планината, която сега вижда сърцето ти. Но когато

се възкачим на самия връх, тогава ще разбереш и най-силното

изкушение на дявола. Затова сега просто Ме последвай…”

Послушах Исус и се оставих на водителството Му. Така ние вървяхме

нагоре и нагоре, докато накрая върхът стана видим и близък. А когато

нозете ми вече стъпваха на самия връх, Господ ми каза:

“Тук е мястото на самото изкушение. И сега Аз ще допусна да

бъдеш изкушен като Мен, но никак няма да те оставя. Защото в

това видение и в самото изкушение ще се огледат мнозина, които

са отпаднали от Моето Спасение…”

28 (Йоан 8:23-24)
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След тези думи Господ вдигна ръката Си, тъй че онези три тъмни

силуета отново се явиха - този път на самия хълм. И ето, че лъжепророкът

се приближи към мен, като ми казваше:

“Отвори очите си, за да видиш онова, което ти показвам. И после сам

прецени как да постъпиш. Защото аз няма да те излъжа в нищо и няма да

скрия нищо от сърцето ти…”

Думите на лъжепророка бяха заредени с такава сила и власт, щото

вътре в себе си разбрах, че ако му беше дадено да изкушава Исус, то и в

това видение той имаше същата власт и сила спрямо мен. Затова му казах:

“Е, покажи ми онова, което има да ми показваш…”

След думите ми лъжепророкът повдигна ръката си, в която беше

демоничното му острие. И като го хвърли към очите ми, направи така, щото

пред мен започнаха да се явяват видения. Аз виждах прекрасни сгради от

мрамор и човеци, живеещи в тях. Самите те бяха преобраз на всичкото

изобилие и земно щастие, което някой би получил. А след това видение

към очите ми дойде и второ. Защото вече виждах безброй много богатства.

Злато и сребро, диаманти и перли, както и пари, които не можеха да се

преброят. И ето, че гласът на лъжепророка започна да нашепва в сърцето

ми, като казваше:

“Ти получи много от Небесният Отец. Аз виждам в сърцето ти изобилие

от знание, мъдрост и просвещение. Но кажи ми:

Как да се ползват твоите братя от всичките ти таланти, когато силата

ти е толкова малка, за да им дадеш пророческото благовестие? Кого ще

нахраниш с бедността си? До кого ще достигнат скъпоценните думи на твоя

Господ без нужните средства? Да, аз зная, че имаш твърде силно видение,

свързано с тази висока планина. Защото тук ще заблести Божият Свят Храм

на последното време. Но ти сам си дай отговор на въпроса:

Изменя ли се твоят Господ?

Ако Той накара древния Египет да даде всичкото си злато на Израил,

който вече излизаше от робството, то няма ли пак Той да даде богатствата

на света за Славата на последния Си Храм? Не са ли всичкото злато и

сребро Негови? Не иска ли Той Храм от злато и сребро, подобаващ на

величието Му? А виждаш ли сега, че е нужна само стъпка на вяра, за да
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изпълниш съвършената Му Воля? Защото и Давид, мъжът по Сърцето Му,

събра злато, за да въздигне синът му Соломон Храма на Божия Свят хълм.

Къде е твоят Давид, Стефане? И не е ли днес денят, когато Всемогъщият

открива пред сърцето ти именно онова, което ти липсва, за да станеш един

от строителите на последния Му Храм…”

След тези думи лъжепророкът засили виденията си, като ми казваше:

“Погледни отново онова, което ти показвам! Погледни как всеки ден

светската суета прояжда и поглъща милиони и милиарди долари, докато

твоите братя и сестри се задъхват от клещите на мизерията и немотията. С

тези бедни и немотни ли искаш Бог да въздигне Храма Си? С тези бедни и

немотни ли искаш Славата Му да заблести по цялата земя? С тези бедни и

немотни ли ще направиш талантите ти да заблестят над целия свят, тъй че

всеки народ и език да прочете и приеме даденото ти от Господа? Не ти ли

каза Неговият служител Павел, че по всякакъв начин благовестието трябва

да стигне до човеците? Ако ти с мизерията си можеш да нахраниш

малцина, то ще се откажеш ли от шанса с огромни богатства да нахраниш

мнозина? Защото пак Словото на Отца казва:

“Разпръсна щедро, даде на сиромасите! И правдата му трае довека!”

Но къде у тебе щедрост в бедността ти? Или къде у богатите щедрост,

когато не познават истинската любов? Нима Бог би осъдил оня, който

взима от богатите, за да даде на бедните? Нима Той би се обърнал против

Собственото Си Сърце, след като Милостта Му се грижи и за едните, и за

другите?”

Слушах думите на лъжепророка и не можех да не реагирам. Затова му

казах:

“Бог не би осъдил оня, който взима от богатите и дава на бедните!

Защото това би била онази съвършена любов, при която онзи, който дава,

няма излишък, и онзи, който получава, не му е оскъдно!”

Слушайки отговора ми лъжепророкът моментално реагира, като ми

казваше:

“Ами вземи тогава всичко онова, което днес ти давам. Защото това ще

ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Само едно изречение искам от

устата ти и всичко ще бъде твое. Не за теб и твоето, но за общата полза на
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много сиромаси. Само едно изречение, Стефане! Падни и ми се поклони, а

след това изповядай, като кажеш:

Вярвам в теб, защото ти си Бог на просперитета и изобилието!

Никак не се съмнявай и никак не се плаши да ме изповядаш. Защото

аз дойдох да имаш живот и този живот да е преизобилен. Защото и моето

сърце вече не иска да гледа как благата се разпиляват, когато могат да

послужат за Божията Слава. Ето, виж какво би отприщила твоята изповед и

твоят поклон...”

В следващия миг към сърцето ми дойде ново видение. Това видение

буквално ме притисна до смачкване. Защото сърцето ми виждаше самият

мен, пълен с изобилие. Аз вървях с изобилието си. И като намирах бедните

и нещастните, докосвах ги, тъй че дрехите им мигом ставаха прекрасни.

Схлупените бараки на мизерията се превръщаха в светли и приветливи

домове. А в ушите ми звучаха думите на докоснатите, които ми казваха:

“Благославяме Бога поради тебе, братко! Ти си преблагословеният!

Защото избави живота ни от злината на мизерията и нищетата. Върви с

този дух и пребъдвай в него. Защото доброто, което ни стори, е голямо и

кой може да го изкаже…”

Ако можеш да си представиш, братко мой, как някъде върви пролетта

и изцелява земята от белезите на зимата - ето такива бяха и виденията от

лъжепророка. С тези видения неговият образ се размиваше, за да заприлича

досущ като Божия. С тези видения сърцето се чувстваше така, сякаш, че

Божието Царство е слязло на земята. С тези видения аз вече се виждах как

строя Божия Храм на Хълма Мория и Царството Божие блести с цялата си

сила на земята. И докато стоях под самото замайване от лъжепророка,

усетих как Господният пръст докосна гърба ми. И Гласът на Исус, строг и

твърд, изговори в сърцето ми думи, като казваше:

“Моето Царство не е от този свят! И никой от богатите и

първенците не го е познал. Защото, ако го бяха познали, не биха

разпнали Господ на Славата!”

В този миг погледнах към ръцете си и се ужасих. Защото моите грешни

ръце държаха чук и черни гвоздеи. Аз бях на път да разпна моя Господ и
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повторно да Го пробода. Затова, като хвърлих разтреперан чука и гвоздеите,

погледнах с гняв на лъжепророка, като му казах:

“Ти наистина си дявол и баща на лъжата. И твоето лъжливо благовестие

звучи примамливо само дотогава, докато превърнеш сърцето на отворен

гроб. Защото къде са тези, които ти си обогатил и те са станали щедри към

бедните? Къде са тези, които ти се поклониха и тръгнаха да работят за

Божието Царство? Не изградиха ли твоите богаташи собствените си земни

царства, за да станат земни царе, пълни с мерзостта и нечестието на

лукавия? И не се ли крие зад измамните ти думи Мамон, духът на светското

богатство? Не, дяволе! Царството на моя Господ и Бог и Святият и Пречист

Храм на Неговия Дух не се намират на земята. Те са високо над нея! И

златото и среброто, които ти ми предлагаш, са пълни с нечистота и измама!

Ето затова ти казвам:

“Махни се, Сатано, защото е писано:

“На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да

служиш”…” 29

И аз самият зная, че съкровищата, които Исус ми даде да събирам с

Него в небесните места, струват повече от всичкото ти злато, от всичките

ти пари и от всичките ти палати. Който е роден от Моя Бог, той няма да се

съблазни от бедността ми, но ще се зарадва в богатството ми, което е горе.

И като го вземе в сърцето си, ще пребъде пред Отца! Който е роден от моя

Бог, той ще разбере, че мизерията е зло, което смирява, докато богатството е

зло, което убива!

Аз не ти вярвам, дяволе!

Защото с твоето фалшиво благовестие ти измами човеците да търсят

богатството на тоя свят и да се наслаждават за кратко време на греха,

вместо да гледат бъдещата си награда! И въпреки, че с бедност по плът аз

не мога да докосна всички по земята, пак с богатство по Дух Сам Бог ще ги

докосне! Защото Божието бедно е по-силно от твоето богато…”

Думите в сърцето ми напираха все повече и повече. И ето, че в един

миг Огънят на Господ започна да излиза от устните ми. И като блъсна

лъжепророка, подпали го, тъй че той изпищя и се скри в тъмнината, от

29 (Матея 4:10)
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която беше дошъл. А Исус докосна с ръка главата ми, тъй че се обърнах

към Него. И видях на Лицето на моя Господ най-прекрасната усмивка и

най-благодатните очи, с които някога ме беше поглеждал. Тогава Той ми

каза:

“Това е видението, което всякога съм искал да преживееш. Но

ти беше нужно време, за да бъдеш утвърден и посветен. И сега,

когато вече си победил лъжепророка в най-силното му изкушение,

иди при всички Мои и им кажи думите, които сега изговарям:

Има две царства и двама царя. Едното царство е горе, а другото

- долу.

Едното зове себе си Христово, и другото зове себе си Христово!

Едното е от този свят, а другото не е от този свят!

Никой от богатите в земното царство не Ме е познал, нито пък

някога ще Ме познае! Защото, като вдигнаха в ръцете си чукът на

измамата и гвоздеите на мерзостта, богатите Ме разпнаха и убиха.

И това дадох за свидетелство на Апостола Ми Яков, който записа

Божият Съд над слугите на лъжепророка:

“Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради

бедствията, които идат върху вас. Богатството ви изгни, и дрехите

ви са изядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха, и

ръждата им ще свидетелства против вас, и ще пояде месата ви като

огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни. Ето, заплатата

на работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте,

вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на

Силите. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте

сърцата си като в ден на клане. Осъдихте, убихте Праведния; и Той

не ви се противи...” 30

И какво повече да ви кажа, когато толкова много съм ви

говорил чрез пророка Си? И как да ви призова към Моя Свят Хълм,

след като не сте подготвени за изкушението на лъжепророка?

Защото докато всеки от вас иска царство на земята, а не пребъдва в

30 (Яков 5:1-6)
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Царството на небесата, то дотогава не подбуждате ли Отец Ми към

ревнивост? Не Му ли казвате:

“Въведи ни в изкушение…”

А Той, понеже знае кои са посочените съдове за Гнева Му, ги

предава на изкушение. Понеже ако и да са чели Словото Му, никак

не са го живели, нито са проумели думите на Апостола Ми Павел,

който заяви именно за тази висока планина и за острието на

лъжепророка, като ви предупреди с думите:

“А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и

в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в

разорение и погибел. Защото сребролюбието е корен на всякакви

злини, към което като се стремиха някои, те се отстраниха от

вярата, и пронизаха себе си с много скърби, но ти, човече Божий,

бягай от тия неща; и следвай правдата, благочестието, вярата,

любовта, търпението, кротостта…” 31

И ето, предупреждавам ви:

Не ламтете за обогатяване, за да не паднете в изкушение!

Защото паднете ли веднъж, ще загинете като роби на собствената

си страст и похот! И никой от вас нека не казва, че Бог го изкушава,

защото Отец Ми не се изкушава от зло. Но който се изкушава, той

се подлъгва и завлича от стария човек, когото не е погребал и от

когото не се е отрекъл...”

След тези последни думи Исус продължи да говори, като казваше:

“А сега нека отново те върна на Елеонския Хълм. Защото за

Моите възлюбени там съм приготвил послание, с което ще ги направя

да устоят. И това е посланието на седмата врата…”

31 (1 Тимотей 6:9-11)
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8. МОЛИТВАТА ЗА БОЖИЯТА СЪВЪРШЕНА ЗАЩИТА

“...но избави ни от лукавия, [защото царството е Твое, и силата

и славата, до вековете. Амин]...”

Братко мой! Верни ми приятелю!

С цялото си сърце те моля никога да не забравяш последните три

видения, които Господ даде на моето сърце, а аз сега дадох на твоето.

Защото змеят, звярът и лъжепророкът са тримата големи в царството на

тъмнината. Те са другият дух, другият Исус и другото благовестие, които

лесно се търпят от маловерните и религиозните християни.

Другият дух - Сатана - е силен да накара мнозина да приемат

камъните му за хляб. И като нарекат закоравените свои “братя” - да се

запечатат завинаги като негово потомство с изповедта на устата си.

Другият Исус - звярът - е силен да привлича мнозина към своя образ.

И като ги хипнотизира да гледат това, което е долу - да приемат в сърцата

си образа на кариериста, търговеца, насилника, книжника и фарисея.

Другият благовестител - лъжепророкът - е силен да привлича мнозина

към своята измама. И като ги накара да повярват в силата на светското

богатство - да ги превърне в римски войници, повторно проболи Господа

на Славата заради лекия и разпуснат живот на гуляите и разкошеството.

Как тогава да се молим ние? И как да молим Отец да не ни въвежда в

изкушение, след като очите на мнозината гледат към тъмната изкусителна

троица? Отговорът на този въпрос е в последното видение, което Исус ми

даде, като свързано със седмата от вратите към Божието Сърце. Затова

нека и аз премина към него.

В мига, в който Исус докосна главата ми, видението с високата

планина и лъжепророка се прекрати. И очите ми отново видяха Елеонския

Хълм и седемте врати на Христовата Молитва. А Господ, като ми сочеше с

ръка към седмата и последна врата към Божието Сърце, каза ми:

“Сега се приготви да видиш каква е Последната Молитва на

твоя Господ. Защото както съм имал Последна Молитва като Човешки

Син, така имам и Последна Молитва като Божий Син. И това е
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Молитвата за превъзмогването и устояването на всичките Ми братя

и сестри в този последен час…”

След тези думи Исус хвана ръката ми и двамата с Него тръгнахме към

седмата златна врата, която светеше на Елеонския Хълм. И пред самата

врата Исус ме запита:

“Ти помниш ли Моя Живот, записан в Евангелията? И знаеш ли

къде е мястото, където беше най-усърдната молитва на Човешкия

Син?”

“Да, Исусе! Помня това място. То отново е на Елеонския Хълм. Защото,

като се отдели на един хвърлей камък от мястото, където бяха учениците

Ти, Ти коленичи пред Отца и Му се молеше…”

“А какво стана с учениците Ми, докато Аз се молех на Отца Ми?

Пребъдваха ли учениците Ми в Моята Молитва? Пребъдваха ли

тогава, когато Човешкият Син се предаваше от Юда в ръцете на

първосвещениците?”

Думите на моя Господ бяха заредени с голяма болка. И от болката Му

аз разбирах, че въпросите Му бяха по-скоро пророчески и не целяха да ми

припомнят онова, което прекрасно знаех. Затова Му отговорих:

“Господи мой! Аз усещам с цялото си сърце колко голяма е болката Ти.

Защото ако някога Твоите заспаха и не пребъдваха в Твоята Молитва, то

същото може да се каже и за днешните…”

В отговор на думите ми Исус вдигна ръката Си и посочи напред, като

ми каза:

“Ето, Стефане! Сега Аз ще се помоля на Отца Ми за последната

Ми Жива Църква на земята…”

След тези думи Исус падна на коленете Си. И като вдигна ръцете Си

към Небето, казваше на Отец:

“Святи Мой Отче! Аз сега се моля и ходатайствам за Моята

последна Невяста. И като издигам ръцете Си към Тебе, моля Те:

Избави от лукавия чедата Си! Защото Царството е Твое! И Силата

и Славата до вековете! Амин! Ти, Святи Мой Боже, изпълни сега

Молитвата на Твоя Син. И дай на слугата Ти да намери онази, която
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Си избавил от лукавия и тя е станала жена по Сърцето Ти. Дай му

да намери будната и да я доведе при Младоженеца!”

След тези думи на Исус златната врата се отвори, а Светлината на

Отца огря лицата ни. А тогава Исус се обърна към мен и с настоятелен

поглед в очите Си ми каза:

“Ти премина през всичките шест врати на Божието Сърце, а

сега имаш достъп и до седмата. Но тук твоят Бог и Отец иска не

само теб, но и цялата Ми Жива Църква! Върви и доведи Невястата

Ми! И нека пророческото слово, което изливах през годините в

сърцето ти, да върви преди тебе. За да подготви онази, която обича

думите Ми и познава Гласа Ми...”

Така аз тръгнах надолу по пътеката на Елеонския Хълм. А едно

Небесно сияние застана пред нозете ми, като осветяваше всичко около

себе си. И ето, че след като бях вървял стотина метра, видях гледка, която

разтърси сърцето ми. Защото там, под клоните на маслинено дърво, лежаха

стотици жени. Всички те бяха заспали, а ръцете им отпуснати небрежно,

бяха изтървали светилниците си. Нито един от светилниците не светеше,

понеже се бяха катурнали и маслото беше изтекло в земята. И въпреки, че

сиянието пред нозете ми освети жените, нито една от тях никак не се

събуди, но всички продължаваха да спят. Погледнах към Небето, осеяно

със звезди, и извиках към Отец, като Му казвах:

“Моля Ти се, Отче мой! Дай ми сила да събудя тези невести! Защото Ти

и Господ ме чакате горе, на Елеонския Хълм, където трябва да доведа

Възлюбената…”

Ето, че лъч от Светлина се стрелна от самите звезди. И като докосна

сърцето ми, накара ме да чуя Гласът на Отца, Който ми казваше:

“Силата, която искаш от Мен, ходи пред нозете ти! И ако тази

пророческа Светлина на Моят Свят Дух не ги събужда, то напусто

искаш от Мен нещо повече от онова, което съм ти дал. Защото Аз

избавям от лукавия само онези, които искат да бъдат избавени…”

Не исках да повярвам думите на Отца. И затова, като се наведох над

невестите, задърпах ръцете им и завиках, казвайки:
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“Събудете се, Божии девици! Събудете се, понеже е последният час!

Час, в който Господ нашият Бог отново е предаден от потомците на Юда!”

Но колкото и да дърпах ръцете им, девиците никак не отваряха очите

си. И аз, в пристъп на огромна мъка и скръб, паднах по лице и възридах

пред Отца, като Му казвах:

“Боже мой! Защо Си ми дал дял от толкова скръб? И защо не виждам

Твоята Избрана?”

В този миг на риданието ми, усетих как над самия мен се простряха

ръце, които нежно докоснаха главата ми. И един скъп и прекрасен на

сърцето ми глас вече ми казваше:

“Аз никога не съм заспивала! Аз с радост и трепет съм чакала моя

Възлюбен. И ето, че когато Светлината на Духа дойде откъм Хълма, аз се

възправих и приготвих светилника си. И ти никак недей да скърбиш, че

спящите не чуха призива ти. Но по-скоро се радвай, че Избраната те

разпозна и прие в сърцето си…”

Обърнах главата си и погледнах над себе си, а сърцето ми видя Мария

Магдалина.

Да, това беше Избраната на Исус! Това беше невястата, на която

Господ много беше простил и тя много беше обикнала! Това беше будната,

която отново беше готова да помазва с миро Исусовите нозе! Затова, като

се изправих, с радост й посочих пътя към Хълма, като й казвах:

“Възлюбена от Отца и Сина! Господ ме прати, за да те заведа на

Хълма, където са вратите към Сърцето на Отца! Нека се възкачим при

Него! И нека бъдем готови да извършим всичко, което Той ще ни каже…”

След тези думи ние тръгнахме отново нагоре. И ето, че очите ми вече

гледаха на Исус, Който се беше възправил. А Мария, като Го видя, затича

се към Него и падна в нозете Му. А Той погали косата й, като й казваше:

“Ти си Моята Избрана, която остана будна докато Божият Син

се молеше със Своята Молитва в последния час преди Своето

завръщане. Ти беше, която научих да бди и да се моли, за да не

падне в изкушение. Ти беше тази, която всякога помнеше думите

на своя Възлюбен, когато казах на всичките човеци:
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“Бдете, прочее, (защото не знаете кога ще дойде господарят на

къщата - вечерта ли, или в среднощ, или когато пеят петлите, или

заранта), да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали. А

каквото казвам на вас, на всички го казвам: Бдете...” 32

Ти беше, която премина с Мене през шестте врати към Сърцето

на Отца Ми, за да влезеш сега и през седмата!”

След тези думи към Своята Невяста Исус се обърна към мен, като ми

каза:

“Иди и кажи на всичките Ми братя и сестри, че ако искат да

получат Божията съвършена защита, за да превъзмогнат над

изкусителя, трябва да разпознаят в Мария Магдалина последната

Ми будна и Вярна Църква.

Защото тя е, на която се явих като Възкресението и Живота! Тя

е, която помаза нозете Ми с миро и ги покри със сълзите си! Тя е,

която последва пратените от Отца Ми пророци и Словото на Божия

Пророчески Дух я въздигна на Елеонския Хълм!

Колкото до другите девици, които заспаха небрежни и

пропуснаха Мига, то такива на дело доказаха, че изкусителят им е

по-скъп от Младоженеца. Защото, при все, че изпратих пророка Си

да ги освети и събуди, те никак не се събудиха, нито се осветиха!

Но Моята Невяста, като знаеше, че е настъпил часът, в който

Младоженецът се връща, бдеше в тъмнината и забеляза Светлината

от слугите на Отца Ми!”

С огромно вълнение и благоговение гледах Господ и Неговата Невяста.

Дълбоко в сърцето си разбрах, че всичко си е струвало цената. И гонението,

и злобата, и яростта, и храчките. Защото да видиш как там - на Елеонския

Хълм - пламти Любовта между Христос и Църквата - това ще рече, че Сам

Отец е превърнал вярата ти в принос и молитвите ти в Дух.

Амин и Амин!

32 (Марк 13:35-37)
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