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“Давидов псалом. Йеова рече на моя Господ: Седи отдясно Ми,

докле положа враговете ти за твое подножие. Господ ще простре от

Сиона скиптъра на силата Ти; владей всред враговете си. В деня,

когато събереш силата Си, Твоите люде ще представят себе си

доброволно, в свята премяна; Твоите млади ще дойдат при Тебе, като

росата из утробата на зората. Господ се закле, (и не ще се разкае),

като каза: Ти си свещеник до века според чина Мелхиседеков.

Господ, стоящ отдясно ти, ще порази царя в деня на гнева Си. Ще

извърши съд между народите, ще напълни земята с трупове, ще

смаже главата на неприятелите по широкия свят. Ще пие от потока

край пътя; затова ще дигне глава високо...” 1

1 (Псалом 110)
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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Пред очите на сърцето ми все още стоят виденията с реките на Вавилон.

А вятърът от ярост и злоба, които седемте зли духа на Антихриста насочиха

против мене, е възможно най-голямото гонение и страдание, което Исус

допусна в живота ми за Него. Аз благодаря на моя Спасител за това, че е

направил невъзможни контактите ми по плът с когото и да е от нашите

приятели. Защото тогава те биха видели в мене човек, достоен за окайване

и съжаление. С дълбоки сенки под клепачите, с подпухнали от безсъние

очи, с постоянно главоболие и сърдечно притеснение. И като сложат ръка

на устата си, тогава мнозина биха казали:

“Този ли е служителят на Исус, чрез когото Той ни говори?”

Но аз те моля, скъпи ми братко, никак да не се съблазниш от това, че

в книгите си споделям за атаките на нечестивия и за собственото си

състояние. Правя това, не за да се оплаквам, нито пък да се хваля със

страданията си за Исус. Но за да знаят всички, че ако Бог не спестява

дяволската ярост и омраза на слугата Си, нито пък ще ги спести на ония,

до които идва пророческото слово. Тъй че и изворът, и пиещите от него,

ще участват в еднакъв дял от страдание за Бога. За да се изпълнят в

живота на всеки от нас думите на Божия страдалец, които гласят:

“Но това ще ми бъде още утеха, (Да! Ще се утвърдя всред

скръб, която не ме жали). Че аз не утаих думите на Светия…” 2

Разбери, братко мой, че ако има залог, за който си струва да положиш

живота си, то това е залогът да не утаяваш думите на Святия Божий Дух,

но да ги изявиш като Светлина на света. И ако мнозина биха ти казали, че

това ще ти донесе прекомерно страдание, то кажи на такива, че не е важно

страданието за Бога, но истински важна е сетнината на това страдание.

Както казва и Апостол Яков в посланието си:

“Братя, вземайте за пример на злострадание и на твърдост

пророците, които говореха за Господното име. Ето, облажаваме

2 (Йов 6:10)
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ония, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Йова, и

видели сте сетнината въздадена нему от Господа, че Господ е много

жалостив и милостив...” 3

Ето затова аз споменавам в началото на много книги за злостраданието,

наложено ми от Всемогъщия. За да бъде като пример за ония, които искат

да се утвърдят в скръбта и гонението заради Правдата на Праведния.

В тези дни, когато стрелите се сипеха като дъждовни капки върху гърба

ми, аз започнах да чувам все по-ясно и категорично думите на пророк

Исайя в сърцето си. Думи, с които той изяви на поколенията видението

против река Ефрат. Затова нека сега ти припомня тези думи, защото те

бяха причината Исус отново да ме посети в Благостта и Милостта Си:

“Тежко видение ми се откри; коварният коварства и грабителят

граби. Възлез Еламе, обсади Мидио; спрях всичките й въздишания…”
4

И докато аз не знаех как да обясня думите на пророка в сърцето си,

част от тези думи не просто звучаха в мислите ми, но буквално кънтяха,

като удари от чук върху наковалня.

“Възлез Еламе, обсади Мидио!”

Каква беше тази заповед?

Какви бяха тези имена и какви духове стояха зад тях?

Несъмнено - самата заповед в пророчеството беше покрита от дълбока

и неизявена тайна. А и думите след заповедта идваха някак не на място,

защото се губеше връзката им с предишните стихове. “Спрях всичките й

въздишания…” - говореше стихът.

Но кой на кого е спрял въздишането?

И каква е тук ролята на Елам и Мидия?

Несъмнено - Бог е Този, Който се е обещал да избърше сълзите ни и да

спре въздишките ни, според чудесните Му думи:

“Изкупените от Господа ще се върнат, и ще дойдат с

възклицание в Сион; вечно веселие ще бъде на главата им; ще

придобият радост и веселие; а скръб и въздишане ще побягнат…” 5

3 (Яков 5:10-11)
4 (Исайя 21:2)
5 (Исайя 35:10)
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Но ето, че стиховете от пророчеството на Исайя против река Ефрат

кънтяха все така в сърцето ми, а устните ми започнаха да призовават моя

Господ и да Го молят, казвайки:

“Моля Те, Господи Исусе! Говори на сърцето ми и ми дай да разбера

защо ми даваш товар с думите на древния Ти пророк…”

В отговор на молитвата ми Господ се яви пред сърцето ми и започна да

ми говори, като казваше:

“Ако ти дръзна да се възправиш против най-силната власт на

дявола, осветявайки чрез Божието Свято Миро седемте реки на

Вавилон, то има ли защо да се чудиш на товара над сърцето си?

Ето казвам ти, че днес е година на въздаяние по Сионовото

състезание. В това състезание твоят Бог и Отец е заповядал да бъде

осъществена една знаменателна щафета. Щафета при която

Неговите последни пророци ще разпечатат и изявят казаното от

древните Му пророци. И понеже ти пристъпи към пророк Исайя и

взе видението му против Ефрат, като го изяви на Божиите чеда, то

и затова сега в сърцето ти стоят най-дълбоките думи от словото на

пророка против нечестивата река. Усещаш ли тези думи?”

“Да, Господи мой! Усещам в сърцето си думите:

“Възлез Еламе, обсади Мидио!”

А след тях и многозначителният стих:

“…спрях всичките й въздишания…”

Но при все, че напрягам всичката си вяра, за да разбера тези думи на

пророка, пак умът ми не дава плод…”

На последните ми думи Исус се усмихна сърдечно, а след това ми каза:

“Спомняш ли си писаното от Моя Апостол Павел? Спомняш ли

си думите му, че мнозина тичат на игрището, а само Един получава

наградата?”

“Да, Исусе! Прекрасно си спомням тези думи. И не просто тях, но и

видението с Игрището на Живота, което Ти ми даде в книгата против духа

на Ахан…”
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“Как мислиш тогава? Кой трябва да поеме щафетата от Исайя и

да я прогласи на последните поколения? Не е ли Този, Който тича,

за да вземе наградата Си?”

“Исусе! Без всякакво съмнение Ти Си Пророкът, Който събира в Себе

Си всички Божии пророци. Аз сега Те моля да направиш сърцето ми

способно да разбере дълбоката тайна, скрита в думите на пророк Исайя. Ти

вземи щафетата, Исусе! А аз ще Те последвам с всичката вяра на сърцето

си!”

В следващия миг Исус протегна ръцете Си към мен и ме вдигна, като

ме положи на рамената Си. А след това ми каза:

“Нека сега Пророкът да направи състезанието вместо тебе. А ти

просто се наслаждавай в Силата на Святия да издирва най-големите

Божии дълбочини…”

След тези Свои думи Исус протегна напред десницата Си, а пред очите

ми се разкри видение. Вече виждах Божият пророк Исайя, наведен над

пергамент. Той държеше с ръце побелялата си глава, а лицето му беше

обляно в сълзи. Над самия пророк беше се явило Господно сияние и лъчите

на това сияние докосваха сърцето му, карайки го да ридае в непосилна

скръб. А аз чух пророкът да повтаря на глас словата на Всемогъщия:

“Тежко видение ми се откри; коварният коварства и грабителят

граби…”

След тези думи риданието на Исайя се усили. Но тогава от Господното

сияние се усилиха и Божиите лъчи. И в следващия миг пророкът извика:

“Възлез Еламе!”

А след това добави:

“Обсади Мидио!”

И ето, че очите на Исайя мигом се успокоиха, тъй че той тихо каза:

“Спрях всичките й въздишания…”

А точно тогава Исус протегна ръката Си и взе свитъка от ръцете на

Исайя, като ми казваше:

“Аз съм Алфа и Омега. Пророкът-Алфа и Пророкът-Омега. Затова

ти гледай на щафетата, която Алфата предава на Омегата…”
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Докато Исус говореше, свитъкът в десницата Му заблестя със

светлината на слънцето, когато свети във всичката си сила. И Господ, като

се отдели от пророк Исайя, въздигна ме нагоре, към Святото Небе на Отца,

а очите ми отново видяха Божието Светилище… Там Исус ме хвана със

силните Си ръце, като ме сваляше от рамената Си и вече ми казваше:

“По Волята на Оня, Който те е призовал в Своята Святост и

Слава и те е посочил според намерението на Сърцето Си, ние сега

ще пристъпим пред Него. И ти падни на коленете си пред Него,

защото ще получиш посвещение, за да станеш настойник на

Божиите Святи тайни, заключени до последното време…”

Така аз паднах на колене пред Светилището на Отца, като закрих с

ръце очите си. А Исус, като пристъпи към Бога и Отца, вече Му казваше:

“Отче Святи! Слугата Ти беше посветен от Сина Ти, за да

прониже и посече с Меча на Истината създателите на Вавилонските

реки. И така вярата му стигна до предела в познаването на Твоята

Воля. И Аз сега Те моля, Отче Мой, да посветиш слугата Си в онези

Святи тайни на Сърцето Си, които Си държал заключени до това

последно време. Защото Твоите люде, Отче, преживяват на земята

скръб и въздишане, твърде големи и страшни.

Спри въздишането на Моята Невяста, Отче Мой! И дай на слугата

Си, пророка, да види как възлиза Елам и как го обсажда Мидия. За

да дойде освежителна утеха над чедата Ти и мир за всички, които

Те любят…”

В отговор на Исусовите думи, към сърцето ми дойде Гласът на

Всемогъщия. И Отец, с Глас, като водите на водопад, вече ми казваше:

“Сине човешки! Днес очите ми виждат възлизането на Елам по

земята. Черен и страшен, като огън и дим на вечното разорение и

погибел, той поглъща с всичката си сила ония, които са му били

предадени от ръката Ми.

Но ето, Началникът на всеки дух и всяка твар, Господ на Силите

и войнствата, гледа нечестието на възлизащия Елам. И като простира

ръката Си, заповядва:
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Мидио! Обсади Елам с могъщата Сила на Господ, твоя Бог! И

като го пронижеш и съкрушиш, дай му да разбере, че нечестието

му ще достига само нечестивите, и злото му ще преследва само

злите. Но ония, които Ме любят и приемат слугите Ми, Милост и

Вярност ще ги окръжат. Защото ще им дам да познават дълбочините

на Сърцето Ми. За да видят Закона на Оня, Който е без изменение

или сянка от промяна.

Възлез Еламе, за да те обсади Мидия! Защото когато тя го

стори, Аз вече ще съм спрял всичките въздишания на людете Си.

Ето, сине човешки! Аз те изпращам до Вярната Църква на Моя

Син! Ония, в чиито сърца царува Троицата, непременно ще разберат,

че те изпращам Аз! Тръгни след Сина Ми и виж всичко, което ще ти

бъде открито…”

Гласът на Отец спря да говори, а чудните Божии думи пулсираха в

сърцето ми, като разпален огън. Тогава Исус се приближи до мен и

протегна ръката Си, като ми казваше:

“Ела и пребъдвай върху рамената Ми! За да видиш тайната на

всички тайни. Тайната на Авраам и Мелхиседек! Тайната на Даниил

и Дарий! Дори тайната на оня надпис “М’не, М’не, Т’кел, Упарсин”,

който ръката Господна написа в двореца на Валтасар. Защото в

тази тайна всякога светят думите на Отца Ми:

“Възлез Еламе, обсади Мидио!”…”
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1. ВИДЕНИЯТА С ИЗЯВАТА НА МИДИЯ И ЕЛАМ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз се моля на моя Господ с всичката любов в сърцето си, за да имаш

нужното смирение и вяра, за да приемеш едно от най-дълбоките духовни

послания, които някога Исус ми е заповядвал да проглася. Нуждата от това

послание днес е толкова голяма, щото ако си представиш как мнозина

живеят в пустинята и сърцата им изсъхват под палещото слънце, то именно

това послание е дъждът, който ще ги съживи и възвърне към Бога. Това ме

прави да бъда твърде много развълнуван и разтърсен, поради тайната,

която Исус изяви на сърцето ми. А Той, като дойде отново към мен, вече ми

казваше:

“Имай силната вяра да Ме последваш в онова, което ще ти

разкрия. Защото днес към Небето се издигат хиляди молитви на

човеци, които изсъхват в сърцата си и не знаят как да превъзмогнат

над злото. И мнозина се въртят в омагьосания кръг на едно страшно

и умножено беззаконие, без да знаят, че са станали пленници на

Елам. Без да знаят, че Отец Ми отдавна е заявил против неговото

нечестие и е дал изходен път за чедата Си. Ето затова Моята Църква

въздиша. Ето затова онези, които са чисти по сърце, се огъват като

житни класове под напора на изсушителния вятър.

Но ти сега Ми кажи:

Какво е въздишката? И какво е някой да въздиша поради Злото?”

“Исусе! Когато някой въздъхне, то той отново и отново вика към Бога с

всичката скръб в сърцето си. И аз сега си спомням за думите на псалома,

които гласят:

“Въздават ми зло за добро, за да бъде в оскъдност душата ми. А

аз, когато те боледуваха, аз се обличах във вретище, смирявах с

пост душата си, и молитвата ми се връщаше в пазвата ми и се

повтаряше…” 6

И ето това повторно връщане на молитвата в скришното на сърцата

ни, излиза през устните ни като повторен дъх, сякаш за да кажем на Теб,

6 (Псалом 35:12-13)
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на Святия Дух и на Отца, че твърде много сме уморени от чакането на

Твоето велико избавление…”

“Точно така е, момчето Ми. Ти наистина си разбрал в сърцето си

какво е въздишането. Но виж сега и разбери, че Отец Ми се е

обещал към чедата Си с твърде верни думи. Това въздишане, което

имат Моите, непременно ще се прекрати. И самото прекратяване ще

се случи тогава, когато се сбъднат думите на пророка:

“Възлез Еламе, обсади Мидио!

Спрях всичките й въздишания…”

А ти сега отново Ми кажи:

Как разбираш духа на тази заповед “Възлез”? Какво значи

някой да възлезе?”

“Господи мой! Имам думи в сърцето си и не мога да не ги изговоря,

понеже Ти Си ги поставил там. И аз сега зная, че когато Отец заповядва на

някого да възлезе, Той всъщност заповядва на такъв да стане явен. Той

може да е бил скрит и невидим в делата си. Но Твоето Слово ни е обещало,

че няма нищо тайно, което да не стане явно и нищо скрито, което не ще се

открие. И ето това - тайното да стане явно и скритото да се открие - Отец

заповядва с думата “Възлез”…”

В отговор Господ погали главата ми. А след това протегна ръката Си

напред, като ми казваше:

“Нека тогава тайното да стане явно пред теб, и скритото да се

открие. А ти Ме последвай във виденията, с които ще ти разкрия

Мидия и Елам…”

Исус още говореше, когато пред сърцето ми се разкри твърде прекрасно

видение. Моят Господ беше прицелна точка в това видение. Той стоеше

във всичката Си Слава и великолепие на Господния Хълм. В десницата Си

Исус държеше скиптър, от който излизаха лъчи, подобни на светкавици. И

самите светкавици се стрелваха надолу, като от сблъсъка им лумваха

пожари по цялата земя. И ето, че Исус ме погледна от Славата Си, като ми

казваше:
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“Гледай сега на онова, което Отец Ти е силен да извърши за

Славата на Сина Си. Защото Аз стоя в Силата Си и чакам Моите,

които ще се съберат при Мене…”

Докато Господ ми говореше, аз забелязах как Сърцето Му заблестя

твърде силно, а лъчите Му тръгнаха по земята. И една зора, един червен и

пламенен изгрев започна да гали заспалата от мрак земя. А тогава от ония

места, където бяха лумнали пожарите от светкавиците на скиптъра Му,

започнаха да прииждат човеци. Те светеха издалеч и аз пожелах да ги

зърна отблизо. Така Силата на Святия Дух ме грабна и приближи досами

тях. А очите ми виждаха млади и силни хора, облечени в бели дрехи.

Всеки от тях имаше сърце, като сълза или бисер. И всички те, с усмивка на

лицата си, се приближаваха към Господния Хълм, за да се съберат при

Исус. Не след дълго, Господният Хълм се напълни с множество млади хора,

които сияеха в белите си дрехи и гледаха към Лицето на Господ. А Исус

протегна към тях десницата Си, държейки скиптъра Си. И от самото Небе

над Спасителя се отвори врата. И Гласът на Отец прокънтя като гръм над

Исус и събраните с Него, тъй че Отец казваше на Сина Си:

“Ти Си свещеник довека според чина Мелхиседеков. Ти ще

поразиш Елам в деня на Гнева Си. Ще извършиш съд между

народите! Ще напълниш земята с трупове. И ще смажеш главите на

еламците по широкия свят…”

Едва чул думите на Отца, аз вече знаех, че това видение беше един

твърде дълбок духовен прочит на 110 псалом. Но тогава отново погледнах

към Исус и събраните с Него млади, понеже след Гласа на Отец настъпиха

знамения. Защото от скиптъра на моя Господ излязоха хиляди светкавици,

много по-мощни от предишните. Всяка от тях вече се забиваше в сърцата

на всичките млади, събрани на Господния Хълм. И онези сърца, подобни на

сълзи, заблестяха със силата на слънцето. А Исус, като погледна на Своите,

заповяда с твърде властен Глас:

“Ето, Елам вече е възлязъл! Обсади го, Мидио! И въздай на

нечестивите с острите лъчи на Моя скиптър…”

След тази заповед на Исус, Неговите млади мигом се разгърнаха, като

образуваха огромна дъга със сърцата си. И самата дъга тръгна надолу от
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Господния Хълм, за да издири и въздаде на Елам от пламенния Божий

Гняв. Гледайки всичко това, аз все още не разбирах. А тогава Исус

погледна към мен и протегна ръката Си, като ме призова при Себе Си. И

когато Силата на Святия Дух ме приближи до Него, Той започна да ми

говори, казвайки:

“Имай вяра в Мене! И Ме приеми така, както Ме приеха

всичките Ми млади, които дойдоха при Мене, като росата из

утробата на Зората. Защото всички те приеха от Мене най-великото

и славно Свещенство, което е възможно пред очите на Отца Ми.

Свещенството в Духа и Силата на Мелхиседек. И понеже Аз съм

Свещеник до века според чина на Мелхиседек, то затова Моите

млади ще се подвизават в същото свещенство и в същата сила…”

Думите на Исус бяха твърде тежки, за да ги понеса, а камо ли да ги

разбирам. Затова, като наведох глава пред Него, попитах Го:

“Но какво е това свещенство, Исусе? И що ще рекат думите Ти, че Ти

Си свещеник до века според чина Мелхиседеков…”

В отговор на въпроса ми, Исус хвана мантията Си с двете Си ръце като

разкри гърдите Си. И ето, че от Исусовото Сърце мигом бликнаха мощни

лъчи, които ме заслепиха, тъй че не можех да видя нищо. А Гласът на

Господ отново дойде към сърцето ми, като ми казваше:

“Ето това е свещенството според чина Мелхиседеков. Да служиш

на твоя Бог и Отец със Закона, който Той е положил в сърцето ти.

Защото този Закон е написан не с ръка човешка, но с ръката на

Всемогъщия, Който е създал всяко човешко сърце по Образа и

Подобието на Своето Сърце. Сега разбираш ли кой е този Закон?”

Докоснах с ръка собственото си сърце. И след това, като погледнах на

него, видях същите лъчи, които излизаха и от Сърцето на Исус. Затова Му

отговорих:

“Исусе! Сега разбирам, че този е Законът, който Отец е положил в духа

на човека, за да бъде светило Господно. Както казва това и служителят Му:

“Духът на човека е светило Господно, което изпитва всичките

най-вътрешни части на тялото...” 7

7 (Притчи 20:27)
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Този е Законът, на когото Ти, Исусе, стана служител. Защото е Закон

не на земната скиния, но на скинията на сърцето, където Ти влезе като

Предтеча, за да ни дадеш едно ново свещенство и едно ново служение…”

След тези мои думи Господ отново дръпна мантията пред гърдите Си,

тъй че Светлината Му вече не ме заслепяваше. И тогава Той отново ми

каза:

“Дадох това видение на сърцето ти, за да разбереш, че днес

Отец Ми събира по цялата земя всичките Ми млади. За да се

съберат при Мене и да Ми свещенодействат в чина на Мелхиседек.

И ето тези млади са Мидия пред очите на твоя Отец.

Именно млади, Стефане!

Именно млади, защото младостта е зрелост, а там, където се

събират зрелите, там се явява Съвършената Сила на написания Закон

в сърцата. Защото на този Закон свидетелства съвестта, която

говори според писаното в сърцето.

Но ти сега се приготви да видиш и видението с Елам. Защото

както има млади и зрели в Бога, които се събират при Мене в духа и

силата на Мелхиседек, така има млади и зрели в нечестието на

лукавия, които се събират при него в духа и силата на Елам...”

Думите на Исус ставаха все поясни на сърцето ми. Ето защо Го

попитах:

“Исусе! Не ще ли да рече Елам “младост”? И не олицетворява ли Елам

всички, които са узрели за нечестието на дявола?”

“Нещо повече, Стефане! Този Елам е духът, който събира в себе

си всички пленници на умноженото беззаконие. И днес е време

всички Мои да разберат, че последната битка на земята е между

Господния Закон в сърцата на Верните и умноженото беззаконие в

сърцата на нечестивите. Битка между Мидия и Елам!”

“Да разбирам ли тогава, Господи, че това е битка между осветената

съвест и прегорялата съвест?”

“Точно така го разбирай, момчето Ми. И сега за свидетелство на

всички Мои виж видението с еламците…”
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След последните думи на Исус пред очите ми се разкри разтърсващо

видение. Аз виждах самият дявол на дъното на една страшна долина. Той

стоеше пред черна пещера и протягаше крилата си, като призоваваше

всичките си служители. И ето, че служителите му започнаха да се явяват

пред него. Това бяха многобройни пълчища от човеци, чиито сърца горяха

от опустошителни пламъци. В очите на тези човеци можеше да се види

злоба, ярост, завист, и най-вече - прекомерна амбиция. Събирайки се пред

черната пещера, те лично заставаха пред дявола и коленичеха пред него.

А той, протягайки ръцете си към мрака на пещерата, изваждаше за всеки

от тях по един лък и колчан с огнени стрели. А след като даваше лъка и

колчана на коленичилия пред мантията му, изкрещяваше му с ужасен и

дрезгав глас:

“Иди и се подвизавай за мене по земята, която ти подарявам…”

Ужасът в това видение бе толкова огромен и непоносим, че погледнах

към моя Господ, като Го попитах:

“Господи мой! Такива ли са еламците?”

А Исус ми отговори:

“Словото на твоя Отец отдавна е видяло тези, които се

подвизават в духа на умноженото беззаконие. И като ги е видяло,

заявило е против тях:

“Така казва Господ на Силите: Ето, ще счупя лъка на Елам,

тяхната главна сила. Ще докарам върху Елам четирите ветрища от

четирите страни на небето, и ще ги разпръсна по всички тия

ветрища; та не ще има народ гдето да не отидат изпъдените

еламци. И Аз ще разтреперя еламците пред неприятелите им, и

пред ония, които искат живота им; и ще докарам върху тях зло -

пламенният Си гняв, казва Господ; ще пратя и нож подир тях докле

ги довърша…” 8

И ти сега, като гледаш на лъковете и на колчаните с огнени

стрели, които Сатана дава на еламците, кажи Ми:

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

предупреди всички ви в посланието, като каза:

8 (Еремия 49:35-37)
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“А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще

можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия…” 9

Ако вие наистина сте взели вярата за щит, та да угасите

всичките огнени стрели на еламците, то кажи Ми:

Какво пази щитът на вярата?

Защото мнозина са решили да пазят вярата си, без да разбират,

че вярата служи за пазене.

И тъй, защо вярата служи за щит? И какво пази този щит?”

“О, Господи мой! Сега разбирам, че с вярата в Теб ние пазим Господния

Закон, написан в дълбочините на сърцата ни. Така ние пазим чистата си

съвест…”

Исус се усмихна на думите ми и продължи да ми говори, като казваше:

“А колко от Моите знаят, че ето това е беззаконието на греха -

да нарушите повеленията на Господния Закон в сърцата си? Колко

от Моите знаят, че Денят на Страшния Съд е Ден, когато Отец Ми ще

съди тайните дела на човеците, сиреч, ония грехове, които Законът

в сърцата ви вече е осъдил? И ако някой не може да търпи съвестта

си, поради това, че тя постоянно го изобличава, то такъв няма ли да

потърси огън, с който да изгори неудобната си съвест? Няма ли да

потърси огъня на нечестивия, който е силен да прегори Господния

Закон в сърцето?

Но ето това са потомците на Елам! Човеци, които са прегорили

съвестта си, за да станат зрели за нечестивия и силни да извършат

всичките му внушения! Ето такива са човеците, които коленичат

пред мантията на дявола, за да вземат лъковете и огнените стрели.

Защото Господният Закон е написан, за да преследва беззаконието.

Но когато съвестта е прегоряла и Законът е бил унищожен, то тогава

ти вече ще видиш не просто беззаконие, но умножено беззаконие.

А такива човеци, с умножено беззаконие в сърцата си, стават най-

силните в сатанинския план, понеже в сърцата им няма никаква

опозиция на Злото, което са силни да извършат. И може ли някой

да влезе в къщата на силния, ако преди това не върже силния? Но

9 (Ефесяни 6:16)
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ако не просто го върже, но го умъртви, то тогава тази къща

непременно ще се разграби и в нея довека ще живеят коварният,

който коварства и грабителят, който граби…”

Слушах думите на моя Господ и една скръб, като водите на преляла

река, изпълни очите ми и задави гласа ми, тъй че плачейки Го попитах:

“Какъв е изходът за нас, Исусе? Къде да се спасим? Как да превъзмогнем

над умноженото беззаконие?”

В отговор Господ прекрати видението с еламците. А след това отново

разтвори мантията пред гърдите Си, като ми казваше:

“Аз съм Изходът! Аз съм Спасението! Аз съм Превъзмогването!

Аз ще бъда Изход за онези, които искат да Ми служат с чиста

съвест и непорочни помисли! Защото такива ще станат служители

по Закона на сърцето, както беше Мелхиседек!

Аз ще бъда Спасението за онези, които любят не Закона на

земната скиния, но Закона Господен в сърцата си! Аз ще бъда

Превъзмогването за онези, които имат смирението и вярата да Ме

последват в най-живите и прекрасни видения от Словото Ми.

Видения, в които непременно ще видите колко превъзходна е

Мидия и колко посрамен е Елам. Затова Ме последвайте с цялото си

сърце и се радвайте на верността, с която ви посещавам и избавям

от силите на Злото…”

След последните Си думи Исус ме погледна с такава усмивка, щото

разбрах в сърцето си, че има мигове от Господния Живот, когато Сърцето

на Исус се радва повече от всякога. И това са миговете, когато човешкото

сърце и Неговото Сърце се срещнат на точното време и на точното място

според Съвършената Му Воля.
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2. ВИДЕНИЕТО С АВРААМ И МЕЛХИСЕДЕК

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Има мигове в живота на човека, когато умът му е удивен, а сърцето му

- прекомерно развълнувано. А удивлението и вълнението идват само тогава,

когато Исус реши да ни докосне с Дух на мъдрост и на откровение. Тогава

очите на сърцата ни се просветляват и ние разбираме, че Той е слязъл от

неизмеримо високите небеса. За да ни погали с ръцете Си и да ни съживи с

усмивката Си. Да, казвам ти! За мен няма по-голямо щастие от това - да

видя с вярата на духа си всичката Благост, Милост и нежност, които светят

върху Лицето на Спасителя. Така и сега, когато все още размишлявах над

дълбоките Му видения, Спасителят стоеше до мен и търпеливо изчакваше

обновяването на ума ми и покорството на сърцето ми. А аз, пълен с

въпроси, се обърнах към Него, като Го попитах:

“Господи! Всичко, което Ти показа пред сърцето ми, е твърде дълбоко

и твърде високо познание за Съвършената Воля на Отца. Но аз все още не

разбирам защо Той е погледнал на Своите и ги е нарекъл “Мидия” в

пророчеството на Исайя. И сега, когато сърцето ми с трепет очаква да

приеме видението с Авраам и Мелхиседек, аз Те моля да ме просветиш и

направиш мъдър относно този избор на Отца, свързан с името “Мидия”…”

Исус внимателно слушаше думите ми, а след това започна да ми

говори, като ми казваше:

“Знай от твоя Господ, че името “Мидия”, дадено от твоя Бог и

Отец, е за да имате разума да разделите законослушателите от

законоизпълнителите. И тук ти си спомни какво гласяха думите на

Моя Апостол Павел относно тези две поколения, свързани със Закона

Господен…”

“Исусе! Павел заяви в посланието си, като каза:

“Защото не законослушателите са праведни пред Бога; но

законоизпълнителите ще бъдат оправдани...” 10

10 (Римляни 2:13)
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“Значи, както сам се убеждаваш, пред Божиите очи са важни

онези, които изпълняват Закона, а не тези, които са решили само

да го слушат. Така ли е?”

“Така е, Господи мой!”

“Погледни тогава на още по-дълбокото, което Павел записа в

посланието си. Защото на него Отец Ми даде да доведе Божията

тайна до познаване от всичките човеци. А какви бяха думите му?”

“Исусе! Думите му бяха свързани с езичниците на този свят. И той

заяви за тях, като каза:

“…(понеже, когато езичниците, които нямат закон, по природа

вършат това, което се изисква от закона, то, и без да имат закон, те

сами са закон за себе си, по това, че те показват действието на

закона написано на сърцата им, на което свидетелства и съвестта

им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги

оправдават)…” 11

“Разбираш ли тогава, че без значение дали са езичници или

вярващи, всички човеци имат Закона Господен, положен в сърцата

си? И ако Павел ви каза, че не законослушателите са праведните,

но законоизпълнителите ще бъдат оправдани, то ето тук можеш да

видиш причината Отец да нарече поколението от законоизпълнители

“Мидия”. Защото в Стария Завет Отец имаше един народ, на когото

даде Закона Си чрез пророка Моисей. И този народ беше Израил.

Но Той също така имаше Своя Избор върху някои от езическите

народи, които също слушаха Волята Му и я изпълняваха. Ето такива

народи бяха мидяните и персите. И ако Израил имаше служение

спрямо Закона по плът, то мидяните и персите служеха на този

Закон по дух. И ако Израил беше поколението на законослушателите,

мидяните и персите бяха поколението на законоизпълнителите.

Едните слушаха Закона по плът, а другите изпълняваха Закона по

дух. И ето затова твоят Отец даде на Сина Си свещенически чин не

според Закона, даден на Израиля, но според извечно написания

Закон в сърцата, на когото беше свидетел свещеникът Мелхиседек.

11 (Римляни 2: 14-15)
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Помисли тогава! Народът Израил, когото Бог призова в Святостта

Си, какъв беше от самото си начало, от самите си извори? Не беше

ли езичник? И не каза ли Отец Ми чрез пророка Си Езекиил за

Ерусалимската дъщеря думите:

“Произходът ти и рождението ти е от Ханаанската земя; баща

ти бе амореец, а майка ти хетейка…” 12

И ако Авраам послуша Закона в сърцето си, та да последва

Бога, то всички ли Авраамови потомци вършат стореното от него?

Не се ли възгордя Израил именно по причина на това, че стана

народ от законослушатели, когато Отец Ми всякога е копнял да има

народ от законоизпълнители? Спомни си най-сетне за онези сатрапи,

които решиха в сърцата си да измамят мидянина Дарий. Какво му

казаха те, за да изпълнят заговора си против Даниил?”

“Исусе! Те се явиха пред Дарий, като му казаха:

“Сега, царю, утвърди забраната и подпиши писмената й форма,

за да не се измени, според закона на мидяните и персите, който не

се изменява…” 13

“А кой е този закон, който никога не се изменява, ако и

сатрапите да поискаха с измама да го изменят?”

Отговорът просто светеше в устните на Исус и затова аз Му отговорих:

“Господи мой! Това е Законът, който е написан от Оня, Който е без

изменение или сянка от промяна…”

Чул отговора ми, Господ продължи да ми говори, като казваше:

“Сега разбираш ли, че наистина има причина Отец да нарече

поколението от законоизпълнители с името “Мидия”?

Ти и всички Мои ще видите това във видението с Даниил и

Дарий, но сега нека да ти покажа видението с Авраам и Мелхиседек.

Защото именно оттам започва сблъсъкът между Елам и Мидия...”

След последните Си думи Исус докосна главата ми, тъй че пред очите

ми се разкри самото видение. Аз виждах земята от твърде високо, сякаш

поставен на облаците. И ето, че очите ми видяха многобройни пълчища от

въоръжени човеци, които се събираха в черна долина, за да воюват
12 (Езекиил 16:3)
13 (Даниил 6:8)
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помежду си. И ако върху пълчищата от едната страна беше паднала сянката

на убийствения мрак, то върху пълчищата от другата страна беше пламнал

огънят на вечното разорение и погибел. Така двете воюващи страни

твърде много се различаваха една от друга и това вече беше впечатлило

сърцето ми. Другото, което забелязах, бе това, че огнените пълчища

превъзхождаха по силата си другите, върху които беше паднала сянката на

мрака. И ето, че сблъсъкът между самите пълчища започна. Огнените, като

нападнаха сенчестите, погълнаха ги и ги избиха на място. И като си

тръгнаха от долината, заграбиха всичко по пътя си и побързаха да се

отдалечат. Тогава Исус, като ги посочи с ръката Си, ме попита:

“Как мислиш? Защо силата в огнените беше по-голяма отколкото

силата в сенчестите, при все, че и едните и другите бяха под

властта на дявола?”

“Исусе! Тук явно става въпрос за поклон пред Сатана. И тези, огнените,

явно, че са му били по-угодни…”

“Виж тогава самите библейски стихове, които ти разкриват това

видение…”

Господ ми говореше, а аз вече знаех стиховете в сърцето си и затова

Му казах:

“Исусе! Без всякакво съмнение това е войната на царете, записана в

четиринадесета глава на “Битие”. Сега ясно виждам, че огнените пълчища

бяха на Сенаарския цар Амарфал, Еласарския цар Ариох, Еламския цар

Ходологомор и Гоморския цар Тидал. Но тук най-голямо впечатление прави

именно царят Ходологомор, понеже в стиха от “Битие” се казва, че другите

пет царе са живели именно под неговата сянка и затова те във видението

изглеждаха сенчести. Както е и писано:

“Дванадесет години се бяха подчинявали на Ходологомора, а в

тринадесетата въстанаха…” 14

“А какъв цар беше Ходологомор?”

“Исусе! Той беше Еламски цар. И явно, че потисничеството му е било

твърде страшно, понеже останалите пет царе въстават против него и

против съюзниците му…”

14 (Битие 14:4)
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“А какво се случи, след като по-малкото зло въстана против по-

голямото? Или каква е сетнината на сянката, която въстава против

огъня?”

“Господи мой! От само себе си е видно, че огънят погълна сянката,

понеже еламецът Ходологомор смаза въстаналите против него. И е явно, че

дяволското благоволение е било върху него…”

“А защо дяволът благоволеше върху еламеца Ходологомор?

Защо не благоволеше върху Содом и Гомор? Понеже, както ще

прочетеш в Писанието, Ходологомор плени Содом и Гомор, а с тях и

Авраамовия братанец Лот…”

“Исусе! Явно е, че става дума за степени на беззаконие. Защото ако

беззаконието на Содом и Гомор е било голямо, то беззаконието на еламеца

Ходологомор е било умножено. Понеже във видението, което Ти ми даде,

Содом и Гомор бяха сянка, а Елам беше огън…”

“Точно така е, момчето Ми! И нека сега всички Мои да знаят, че

беззаконието на Содом и Гомор е беззаконие против плътта, докато

беззаконието на Ходологомор е беззаконие против духа. В единия

случай се унищожава и осквернява телесната хижа, а в другия -

оня, който живее в нея.

Как мислиш тогава? Защо Авраам се реши на битката срещу

Ходологомор? Защо той събра своите триста и осемнадесет смели

войни и отиде да разбие войските на Ходологомор и съюзниците

му? За хижата на Лот ли мислеше Божия Приятел или за оня, който

живее в хижата?”

“Исусе! Авраам отиде да освободи племенника си от огъня на еламеца

Ходологомор. А освобождавайки него, той освободи и Содом и Гомор…”

Исус се усмихна на думите ми, а очите Му заблестяха с необикновена

светлина. И Той отново ме попита:

“Не ти ли се струва странно това? Не е ли странно Авраам да

освобождава Содом и Гомор, след като знаеш каква е сетнината на

тези два града?”

“Не е странно, Исусе!” - отговорих аз и усещах как Господната Светлина

ме завладява все повече и повече. Затова продължих:
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“Както не са странни и Твоите думи против ония, които се подвизават

в нечестието на Елам:

“И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? До ада ще

слезеш! Защото, ако бяха се извършили в Содом великите дела,

които се извършиха в тебе, той би и до днес останал. И казвам ви,

че в същия ден наказанието на содомската земя ще бъде по-леко

отколкото на тебе…” 15

“Виж тогава какво беше първото въздаяние върху еламците от

Господ твоя Бог. Защото ако някъде възлиза Елам, то непременно

ще го обсади Мидия...”

Отново гледах видението от твърде високо. И ето, че всред тъмната земя

се появиха човеци с Божията Светлина в сърцата си. Те, като се разпръснаха

във вид на дъга, подгониха огнените пълчища на Ходологомор. И като ги

настигнаха, превъзмогнаха над тях, тъй че ги унищожиха. И като ги

унищожиха, възвърнаха всичките пленени с всичките им домочадия и

имоти. Това беше бляскава победа на Божията Светлина, която беше силна

да изтръгне всички от огъня на еламеца Ходологомор. А когато битката

вече беше приключила, Исус посочи надолу с ръката Си, като ми казваше:

“Нека сега да те приближа в това видение. За да видиш какво

ще стори Авраам след самата си победа над Ходологомор…”

Сърцето ми вече виждаше твърде ясно пристъпващия Авраам и

вървящите зад него войни. Той бе отпуснал меча в ръката си, а сърцето му

светеше от Божията Светлина. Край него мнозина го възхваляваха и му

благодаряха за постигнатата победа и освобождението си. Но Авраам

никак не слушаше хилядите гласове около себе си, а вместо това беше

вдигнал погледа си към Небето и чакаше знак от Оня, Който го призова да

излезе от Ур Халдейски. Ето, че Небето над Авраам мигом просветля. И лъч

Господен се стрелна от облаците, като докосваше главата на бавно

приближаващ се свещеник. Самият човек беше олицетворение на благостта и

смирението. Облечен в бели одежди, той държеше в ръцете си поднос с

хляб и вино и бавно се приближаваше със слугите си към Авраама. Видял

как Господният лъч гали лицето на свещеника, Авраам остави меча в нозете

15 (Матея 11:23-24)
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си и се завтече към Божия избраник. След това, за удивление на всички

около него, падна в нозете на свещеника и му се поклони, целувайки

мантията му. А тогава свещеникът хвана с едната си ръка хляба, а с

другата чашата с вино. И като ги кръстоса с ръцете си, постави ги на

Авраамовата глава, казвайки:

“Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Създател на

небето и на земята…” 16

След това, въздигайки хляба и виното от Авраамовата глава, свещеникът

вдигна очите си към Небето, като казваше:

“Благословен и Всевишният Бог, Който предаде неприятелите в

твоята ръка…” 17

В този благословен миг сърцата на Авраам и Мелхиседек се сляха от

Божията Светлина, тъй че Сам Отец потвърждаваше с Печата Си както

единия, така и другия. И аз, във вълнението си, не знаех дори какво да

кажа на моя Господ. А Той, посочвайки ми хляба и виното, ме попита:

“Как мислиш, Стефане! Ако Човешкият Син стана свещеник до

века според чина Мелхиседеков, то какво са в ръцете на Мелхиседек

Хлябът и Виното? Защо Мелхиседек постави Хляба и Виното върху

Авраамовата глава?”

“Господи мой! Аз вярвам, че точно така Писанието изяви предварително

благовестието на оня, който Отец щеше да направи отец на множество

народи. А всички ние, които се вдъхновяваме от Авраамовата вяра и

живот, да виждаме в тях Твоята Вяра и Твоя Живот…”

След тези мои думи Исус погали главата ми и тихо каза:

“Точно така е! И ето, Аз днес призовавам всичките Си млади да

Ме познаят като свещеник в чина на Мелхиседек. За да възлюбите

Закона Господен в сърцата си. И като се изпълните с Моя Дух, да

бъдете последното поколение от законоизпълнители. Поколението

на Мидия, която е готова да обсади Елам. И ако Авраам даде

десятък от всичко на Мелхиседек, то вие бъдете готови не на

десятък, но на Свят принос. На стопроцентово отдаване в мислите,

думите и делата си към Всевишния Бог. Само така Моят Отец ще
16 (Битие 14:19)
17 (Битие 14:20)
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направи да спрат въздишките ви и ще въздаде от Пламенния Си

гняв върху нечестието на хора и демони…”

Господ спря да ми говори, а сърцето ми - възхитено и запленено от

Авраам и Мелхиседек, се усети младо и пълно с онази вяра, с която всички

ние ще пристъпим към скиптъра на Исус, дошли като росата из утробата на

Зората. Амин и Амин!



26

3. ВИДЕНИЕТО С ДАНИИЛ И ДАРИЙ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Разбираш ли посланието, което Исус ти дава с тази книга? Разбираш

ли пророческия прицел на думите, свързани с Елам и Мидия? И проумяваш

ли, че всички ние днес живеем във времето на умноженото беззаконие?

Време, за което Исус предупреди:

“Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на

мнозинството ще охладнее. Но който устои до край, той ще бъде

спасен…” 18

Как мислиш тогава? Ако Исус е видял, че се умножава беззаконието,

то Той не е ли погледнал към последните дни на света през Светлината на

Господния Закон в Сърцето Си? Защото умножено беззаконие има там,

където мнозина са престъпили Господния Закон. И ако ти си мислиш, че

Исус е имал предвид Закона на земната скиния, а не Закона, положен в

дълбочините на сърцата, то тогава наистина не си разбрал, че на земята е

излязло поколението на Елам. И не просто това. Ти не си разбрал, че

говорейки за умноженото беззаконие, Исус е имал предвид това беззаконие

като умножено във всяко, отстъпило от Бога сърце. Не просто това, че като

събереш мнозина беззаконници, то ще се умножи и беззаконието им. Но

другото - че като събереш всичките лъжи, хитрости и коварства на дявола

- то непременно от тях прегаря отделната човешка съвест. Тъй че

умноженото беззаконие се явява като печат на отделното сърце, а не на

мнозината беззаконници.

Аз неведнъж съм слушал как адвокатите на дявола са бързали да

приспиват съвестите си, като са казвали:

“Нека не се притесняваме от беззаконието. Защото ние не сме под

Закон, а под Благодат!”

Кой ви излъга, че не сте под Закон? И кой ви измами, та никак да не

видите и проумеете, че Законът на земната скиния приключи служението

си пред Отца с разпъването на Христос на Голготския Кръст. Защото тогава

завесата на Храма се раздра през средата и там вече нямаше Пресвято

18 (Матея 24:12-13)
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място, където да влиза първосвещеникът. Но това, че Отец премахна Закона

на земната скиния, никак не означава, че Законът престана да действа.

Напротив - от този миг Законът намери една друга скиния - човешкото

сърце. И самата Благодат от Бога беше Силата, с която да изпълняваме

Господния Закон в сърцата си. За да се сбъдне в живота ни писаното от

Апостол Павел:

“Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа

Исуса от закона на греха и на смъртта. Понеже това, което бе

невъзможно за закона, поради туй, че бе отслабнал чрез плътта,

Бог го извърши като изпрати Сина Си в плът подобна на греховната

плът и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят

изискванията на закона в нас, които ходим, не по плът, но по

Дух…” 19

Разбираш ли тогава, че Законът на животворящия Дух е същият, който

беше и в Авраам, и в Мелхиседек, и в Господ Исус Христос? И ако Исус ни

е дал да ходим по Дух, а не по плът, то Той ни е призовал чрез Кръвта Си в

живот на Святост, в живот на духовно изпълнение на Господния Закон в

сърцата ни. Защото именно така се изпълняват изискванията на Закона в

нас, които ходим не по плът, но по Дух.

Аз отново ще ти напомня думите на Исус, че днес е времето на

умноженото беззаконие. Време, когато човеците бързат да коленичат пред

Сатана и да прегорят съвестите си, за да получат един кратковременен пай

от тортата на сатанинското благоденствие.

А после? А в сетнината на това умножено беззаконие? Какво ще се

случи тогава? Какво ще се случи с онези, които са стъпкали всяка искрица

от морал и достойнство, чест и принципност в сърцата си? Какво ще се

случи с човеците, които са бързали да четат модните каталози на светския

просперитет, а никак не са прочели думите на Христовия Апостол:

“Защото дойде времето да се започне съдът от Божието

домочадие; и ако почне първо от нас, каква ще бъде сетнината на

тия, които не се покоряват на Божието благовестие? И ако

19 (Римляни 8:2-4)
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праведният едва се спасява, то нечистият и грешният где ще се

явят?” 20

Аз не мога да стоя спокоен, когато Апостолът ни задава такива въпроси!

Най-малкото - защото Божият съд започва от Божието домочадие. И ако ти

си мислил, че този съд ще започне след Второто пришествие на Исус, то

отново не си разбрал, че от мига, когато Отец ти е дал Святия Дух, започва

и самият съд. Защото това е съдът на осветената ти съвест, на Закона

Господен в сърцето ти, с който Бог те съди и наказва, за да намериш в

самото наказание и Божието опрощение. Защото Бог наказва оня, когото

люби и бичува чрез Закона Си всеки син, когото приема. И блажени ония,

които в страданието на самото наказание имат сила да извикат към Съдията:

“Добре ми стана, че бях наскърбен, за да науча Твоите

повеления. Законът на Твоите уста е за мене по-желателен от

хиляди злато и сребро…” 21

Започнах с всички тези думи към сърцето ти, за да имаш вярата да

приемеш видението с Даниил и Дарий. Защото това е видение за онези,

които любят Закона Господен в сърцата си. Ето думите, които Господ говори

на сърцето ми, миг преди самото видение. Той ми каза:

“Има един Закон в сърцата ви, който никога не се изменя. Той е

написан, за да промени вас, но самият той остава вечен и

неизменен. И Аз сега ще ти дам видението с Даниил и Дарий, за да

вземат от него поука всичките Ми братя и сестри. И да видят със

сърцата си каква е сетнината на ония, които никак не се покоряват

на Божието благовестие, но дръзват да изменят онова, което не

може да се изменя. А ти сега виж онова, което ти показвам…”

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

виждах пророк Даниил в цялото духовно превъзходство и Светлина, които

му бе дал Всевишният Бог. Сърцето на пророка светеше като някой твърде

скъпоценен диамант и Божията Светлина докосваше всички, които биха

стояли в присъствието на Даниил. А Исус, като ми посочи Божия пророк,

побърза да ме попита:

“Какво виждаш?”
20 (I Петрово 4:17-18)
21 (Псалом 119:71-72)
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“О, Господи мой! Аз виждам онова старозаветно светило на Отца, което

пленяваше всеки разум да се покорява на Божиите думи и на Небесната

мъдрост. Ето защо сърцето ми е възхитено от Даниил и аз не намирам

думи, с които да опиша този диамант от Сион…”

“Хубаво го нарече диамант, момчето Ми. Защото Даниил

наистина беше един от скъпоценните камъни на Отца. Но както

можеш да предположиш, блясъкът на този диамант е твърде силен,

за да не раздразни глинените гърнета, пълни с пръст и червеи.

Виж сега как изглеждат князете и сатрапите, които Дарий беше

назначил като управители в царството и в какво те се съвещават…”

В следващия миг аз вече виждах едно множество от човеци, в чиито

сърца нямаше и искрица от Божията Светлина. Но наместо това сърцата им

горяха от огъня на лукавия. И в този огън аз видях змии на завист, алчност

и коварство. Самите змии се измятаха в огнените пламъци на сърцата им, а

краищата на опашките им плющяха върху собствените им устни, тъй че

сатрапите си казваха един на друг:

“Какво да правим с този Даниил? Мидянинът Дарий е решил да го

постави над цялото ни царство? Как ние да спрем това? И как да осуетим

царското решение?”

В този миг дяволският огън се разгоря още повече в тях и те вече

единодушно се съгласяваха, като си казваха:

“Няма да намерим никаква причина против тоя Даниил, освен

ако намерим нещо относно закона на неговия Бог…” 22

И след като бяха наумили нечестието си, цялото множество от князе и

сатрапи вече се възкачваше по каменните стълби на царския дворец, за да

отиде при мидянинът Дарий и така да утвърдят коварството си. А докато аз

гледах тичащото множество, Исус ми даде знак с ръката Си като ми каза:

“Нека сега да те въведа при самия цар Дарий. Защото искам да

видиш сърцето му…”

Така Господ ме въведе при самия престол на мидянина. И ето, че аз

виждах как Законът Господен трептеше в сърцето му, а искри от него

припламваха в очите и в главата на Дарий. И ето, че Исус ме попита:

22 (Даниил 6:5)
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“Виждаш ли сърцето на Дарий?”

“Да, Исусе! Аз виждам, че в това сърце свети Господният Закон. Той не

е толкова изобилен и могъщ, колкото е в сърцето на Даниил, но аз никак

не мога да оспоря истината, че в това сърце има съвест и тя е жива...”

“Виж тогава какво ще сторят князете и сатрапите, като влязат

при цар Дарий…”

Докато Господ ми говореше, в присъствието на Дарий се изсипа цялата

процесия от князе и сатрапи. Стъпвайки бавно и гледайки важно, самите

човеци коленичиха пред царя, тъй че Дарий се изненада от появата им. А

след това ги попита:

“Защо идете при мене? И каква е причината, та да гледам всичките си

князе и сатрапи, събрани в тази процесия?”

Тогава най-злите от множеството пристъпиха към Дарий, като му казаха:

“Царю Дарие, да си жив до века! Всичките князе на царството,

наместниците и сатрапите, съветниците и управителите като се

съветваха, решиха да поискат от царя да издаде указ и да обяви

строга забрана, че който, до тридесет дена, би отправил някаква

просба до кой да било бог или човек, освен до тебе, царю, той да се

хвърли в рова на лъвовете. Сега, царю, утвърди забраната и

подпиши писмената й форма, за да не се измени, според закона на

мидяните и персите, който не се изменява...” 23

Слушах коварните думи на човеците и самото Божие негодувание се

надигна вътре в мене, тъй че казах на Исус:

“Господи мой! Какво е това ужасно коварство? Та тези човеци искат

Дарий да подпише забрана в писмената й форма и тя да не се изменя,

според Закона, който не се изменява? Но така тези князе и сатрапи вече

дръзват да изменят Закона, който не може да се измени? Не е ли това опит

на тези зли човеци да помрачат съвестта на цар Дарий? Защото ако той до

този ден се е водил по Закона на сърцето си, който не се изменява, то сега

ще трябва да прибави към него и тази писмена забрана, която коварно се

прицелва против пророк Даниил?”

В отговор Господ ме погледна с острите Си очи, като ме питаше:

23 (Даниил 6:6-8)
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“Знае ли някой от тези сатрапи и князе, че Законът на

Данииловия Бог и Законът в сърцето на Дарий, който не се изменя,

са едно и също нещо?

Ето, казвам ти, че не знаят, понеже са излъгани от духа на

Елам, сиреч, от умноженото беззаконие. Затова ти продължи да

гледаш на видението…”

Отново гледах на самото видение. Така забелязах, че сърцето на царя

се подведе и духовният натиск на цялото множество натежа върху него.

Ето, че Дарий даде знак на писаря си като му издиктува изречената

забрана и побърза да я подпише. Тогава в сърцето на Дарий се яви сянка,

която сякаш се готвеше да погълне Закона. И аз, твърде развълнуван в

сърцето си, казах на Исус:

“Господи мой! Виждам сянка в сърцето на Дарий, която се готви да

погълне Закона…”

А Исус, като завъртя главата Си в знак на несъгласие, ми каза:

“Не, Стефане! Сянката може да попречи на Закона за известно

време, но не и да го погълне. Огънят е този, който поглъща Закона

и прегаря съвестта, но ти сам виждаш, че Дарий не допусна този

огън до сърцето си. Затова продължи да гледаш видението, понеже

ще му дам развитие…”

Отново гледах към видението. И ето, че за втори път процесията от

князе и сатрапи се събираше при Дарий. Но този път сърцата на князете и

сатрапите бяха твърде гневни и злобни. Най-злите измежду тях отново

пристъпиха към Дарий, като му казваха:

“Не подписа ли ти забрана, че всеки човек, който до тридесет

дена би отправил просба до кой да било бог или човек, освен до

тебе, царю, ще се хвърли в рова на лъвовете?” 24

В отговор на гневните им въпроси, царят отговори:

“Това е вярно, според закона на мидяните и персите, който не

се изменява…” 25

А тогава злите човеци започнаха буквално да бълват огън из устните

си, като казваха на Дарий:
24 (Даниил 6:12)
25 (Даниил 6:12)
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“Оня Даниил, който е от пленените юдейци, не зачита ни тебе,

царю, нито подписаната от тебе забрана, но принася молбата си три

пъти на ден…” 26

При все, че огънят от яростта им блъсна сърцето на Дария, той махна с

ръка и заповяда на князете и сатрапите да напуснат присъствието му, като

никак не допусна злобата на нечестивия вътре в себе си. А тогава Исус,

като посочи с ръка към сърцето на царя, отново ме попита:

“Забелязваш ли какво става в сърцето на Дария?”

“Да, Исусе! Забелязвам, че Законът Господен започва да свети още по-

силно в сърцето му, тъй че Сам Отец дава отпор на огъня на лукавия. И

това за мен е славно и пречудно…”

“Никак не е пречудно!” - ми каза Господ и продължи:

“Защото, ако четеш внимателно “Книгата на пророк Даниила”

сам ще видиш, че този цар е бил прицел на могъщото Божие

благоволение. И Отец Ми е изпращал към сърцето му твърде силен

помощник. Както е и писано:

“А в първата година на мидянина Дария, аз, Гавриил стоях да

го укрепя и уякча…” 27

Ако Отец праща към Дарий дори Архангела Си Гавриил, то е, за

да устои в мидянина именно Законът, който не се изменява, понеже

е написан от Оня, Който е без изменение или сянка от промяна. Но

ти отново гледай на видението. Защото нещата там следват именно

заповяданото от Всемогъщия…”

Отново гледах на видението. И ето, че за трети път дяволските човеци

се събираха при цар Дарий. Този път думите на устата им бяха не просто

гневни, но дори заплашителни. И те вече му казваха:

“Знай, царю, че е закон на мидяните и на персите, сиреч,

никаква забрана или повеление, което царят постави, да не се

изменява…” 28

Гледах самите човеци и в този миг разбирах, че те искаха да поставят

на везни самият царски авторитет и тежестта на указа, който той беше

26 (Даниил 6:13)
27 (Даниил 11:1)
28 (Даниил 6:15)
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подписал със собствените си ръце. Но тогава Дарий мигновено реагира. И с

твърд глас заповяда на стражите да заловят Даниил и да го хвърлят в рова

на гладните лъвове. И ето, че Господ пренесе самото видение, тъй че аз

вече виждах Божия пророк, блъскан от царските стражи. Но не това беше

най-удивителното в самото видение. Нещо друго удиви сърцето ми и ме

изпълни с благоговение. Защото там, до цар Дарий, стоеше Архангел

Гавриил, ако и царят да не го виждаше. И в мига, когато стражите вече

хвърляха Даниил в рова на лъвовете, Дарий протегна ръка, та прегърна

Божия пророк. И с всичката любов и светлина на сърцето си му каза тихо:

“Твоят Бог, Комуто ти служиш непрестанно, Той ще те отърве…”
29

В този миг Божият Архангел отпусна сърцето на Дарий и вече докосваше

сърцето на Даниил. А когато Божият пророк вече падаше в рова с лъвовете,

Гавриил простря Божият жезъл в ръцете си, като докосваше с него

челюстите на освирепелите лъвове. А докато ставаше всичко това, цялото

множество от князе и сатрапи, доволно от победата си, викаше неистово:

“Запечатай рова, царю Дарие! Сложи камък и го запечатай, за да не се

осуети Закона, който не се изменява!”

Гледайки с дълбоко сърдечно презрение на коварните князе и

сатрапи, Дарий заповяда на слугите си, тъй че донесоха огромен камък. И

като го поставиха на устието на рова, царят сам го запечата с печата си, а

след това погледна към сатрапите, като им казваше:

“Сложете и вие печатите си, за да не се измени никакво намерение

относно Даниил…”

И ония князе и сатрапи, доволни в сърцата си, също слагаха печатите

си, като гледаха доволно към рова на лъвовете и Даниил сред тях. В този

миг, подбуден от Исус, аз отново погледнах към мидянина Дарий. И ето, че

сълзи се стичаха от очите му, а той, гледайки пророка в рова, прехапваше

устните си, сякаш не можеше да понесе мисълта за евентуалната гибел на

Божия слуга. А Исус, като се приближи до царя и протегна ръката Си към

него, отново ме попита:

“Какви са тези сълзи? Какво е това въздишане в царя?”

29 (Даниил 6:16)
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“О, Исусе! В живота на този Дарий възлезе Елам с всичкото нечестие

на умноженото си беззаконие. Затова сега царят плаче и въздиша…”

“А там, където възлиза Елам, не го ли обсажда Мидия? И когато

Мидия обсади Елам няма ли Отец да спре всичкото въздишане на

царя?”

“Да, прекрасни мой Господи! Отец непременно ще го стори…”

“Гледай тогава каква е сетнината на Елам и нека с тебе да

гледат всичките Божии чеда…”

Докато Исус ми говореше, видението се промени. И аз вече виждах

плачещия Дарий, който в самата зора на утрото се приближаваше към рова,

където беше хвърлен пророкът. С очи, зачервени от безсъние и скръб, той

се наведе над самия ров. И с всичкото ридание на сърцето си извика:

“Данииле, служителю на живия Бог, твоят Бог, Комуто ти служиш

непрестанно, можа ли да те отърве от лъвовете?” 30

А Божият пророк, с лице, което светеше повече от всякога, се надигна

от рова, като казваше на Дарий:

“Царю, да си жив до века! Моят Бог прати ангела Си да затули

устата на лъвовете, та не ме повредиха, защото се намерих невинен

пред Него; още и пред тебе, царю, не съм сторил никакво

прегрешение…” 31

Докато Даниил отговаряше на Дарий, Исус застана до пророка Си,

като ме попита:

“Забеляза ли какви са първите думи на Даниила към Дария?”

“Да, Господи! Той му каза:

“Царю, да си жив до века!”...”

“А защо пророк Даниил каза тези думи на Дария? Ако това са

думи, изречени от пророк, то не са ли те пророчески?”

“Пророчески са, Исусе!”

“Колко от Моите тогава ще видят, че самите думи на Даниил

идат да прославят Закона, който не се изменява? Защото кой живее

до века, та така да го благославят пророческите устни?”

30 (Даниил 6:20)
31 (Даниил 6:21-22)
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“Исусе! Ти Си Свещеник до века, според чина Мелхиседеков! Ето

затова цар Дарий стана в самата зора на деня! За да се поклони на Тебе и

на Твоя пророк! И да покаже, че сърцето му устоя на огъня на Елам…”

“Точно така е! И нека сега всички Мои да разберат, че няма по-

велика благословия от тази, с която Даниил благослови сърцето на

мидянина Дарий! Защото ето това, да живеете до века, ще рече да

вършите Божията Воля и станете изпълнители на Закона, който не

се изменя, ако и дяволът да се опитва да го измени.

Виж най-сетне края на самото видение…”

Отново гледах видението, когато забелязах как Дарий вече плачеше

от радост и заповядваше на слугите си да отмахнат камъка от рова и да

освободят Даниил. А когато Даниил излезе от рова, царят го прегърна с

ръцете си и от устните му беше изчезнало всяко въздишане. Но колкото

топли и сърдечни бяха очите на Дарий при прегръщането от Даниил,

толкова гневни и намръщени станаха те, когато той извика:

“Докарайте ми всички, които наклеветиха Даниил и с коварство се

опитаха да променят Закона на мидяните и персите, който не се изменя…”

Ето, че според царската заповед, там пред рова с освирепелите лъвове,

възлязоха всичките князе и сатрапи, послужили на дявола.

Елам беше възлязъл, за да го обсади Мидия!

И царят, с гняв и презрение към Елама, заповяда, като каза:

“Хвърлете на лъвовете тези, които престъпиха Закона, който не се

изменя! Хвърлете тях, и всичките им домочадия!”

Така всичките Еламови поклонници вече падаха в рова, а лъвовете с

мощни скокове счупваха костите им още във въздуха. А Дарий, гледайки с

всичката си строгост и авторитет, се обърна към хилядите мидяни във

видението, като им казваше:

“Мир да се умножи на вас! Издавам указ, щото в цялата

държава, над която царувам, да треперят човеците и да се боят

пред Данииловия Бог; защото той е живият Бог, Който е утвърден

до века, и Неговото царство е царство, което няма да се разруши, и

властта Му ще трае до край. Той избавя и отървава, и върши
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знамения и чудеса на небесата и на земята; Той е, Който отърва

Даниил от силата на лъвовете...” 32

И в този миг, докато гледах на всичката Божия Слава върху Даниил и

Дарий, Господ докосна с ръка главата ми, като ме попита:

“Сега разбра ли защо Божиите чеда са “Мидия” пред очите на

Отца Ми? Сега разбраха ли Моите, че докато служите на неизменния

Господен Закон в сърцата си, то непременно ще преживявате

съкрушаването на Елам. Защото съдбата на Елам е да възлиза, за

да го обсажда Мидия! Защото съдбата на всяко умножено беззаконие

е да бъде предмет на Божия гняв и на справедливото възмездие от

Небето!

И ето, Господ вашият Бог посочва разкъсаните потомци на Елам

в рова на лъвовете, като казва на всички ви думите на псалома:

“Това е пътят на безумните, но пак идещите подир тях човеци

одобряват думите им. Назначават се като овце за преизподнята;

смъртта ще им бъде овчар; и праведните (като цар Дарий) ще ги

обладаят призори; и красотата им ще овехтее, като остава

преизподнята жилище на всеки един от тях...” 33

Искате ли да въздадете на Елам?

Тогава се съберете при Мен призори! С чиста съвест и непорочни

помисли! За да приемете от Мен свещенството в чина на Мелхиседек!

И така да владеете всред враговете си!”

След последните думи на Исус видението с Даниил и Дарий се прекрати,

а Господ заведе сърцето ми на последното от чудните Си видения.

32 (Даниил 6:25-27)
33 (Псалом 49:13-14)
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4. “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН…”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Моето сърце ликува и тържествува във вярността и могъществото на

Живия Бог. Защото ако и против слугите Му да се възправя цялата сила на

врага, пак Той последен има решаващата дума. Днес много от Божиите

чеда са навели главите си поради силата на нечестивите. И мнозина нямат

нито разума, нито мъдростта да видят, че Бог допуска надигането на

беззаконните, само за да ги съкруши и изличи от земята.

Преди няколко години аз написах една книга под Божието Съвършено

водителство. В нея Исус ми даде да видя колко голямо е нечестието на

Валтасар и днешните му духовни потомци. И при все, че Божието Свято

изобличение стана явно на всички църкви и пастири, пак потомците на

Елам никак не се посрамиха, нито се покаяха и обърнаха към Бога. Вместо

това с още по-голямо усърдие продължиха да вършат мерзостите си на

Божието Свято място. Продължиха с търговиите си, с теологията си, с

интригите си, с грабителството си, с гордостта си, и с всичките останали

нечестиви дела, които водят до погнуса и отвращение. Те сякаш бяха

решили в сърцата си, че са незаменимите помазаници и че Небето не би

допуснало такава голяма “трагедия” - да ги лиши от свещенството им пред

Бога. Всъщност - свещенство има там, където има свещеници. А свещеници

са ония Божии човеци, които съвършено са осветили духа, душата и тялото

си и са предали сами себе си като жертвени юнци пред Божия Свят Олтар.

Но каква жертва у оня, който бърза да пълни джоба си с жертвите на по-

бедните от него? Какво свещенство у човеци, които подобно на князете и

сатрапите, бързат да пишат всякакви устави, укази и религиозни забрани,

само и само да оковат сърцата в оковите на всякакво доктринерство и

човекоугодничество? Каква съвест у тези, които са готови да хвърлят на

лъвовете оня, който чете пророческото слово от Хълма Мория?

Нека ти кажа, братко мой, че подобни злодеи не могат да изненадат

Бог, но всякога изненадват себе си. Понеже са приели да служат на бащата

на лъжата, а дяволът, като техен баща, никак не им е казал истината за
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сетнината им. Тъй че бащата е излъгал синовете си, а те са се залъгвали в

искреността на баща си.

“Той беше открай човекоубиец!” - ни говори Спасителят за дявола

и продължава:

“И не може да устои в истината, защото в него няма истина.

Когато говори лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и на

лъжата баща…”

Ето този лъжлив баща е излъгал осиновените от него, че нечестието

им е правда и зловонието им е благоухание. Но ти сега имай смирението

да послушаш думите на Истинския Си Баща. Този, Който те възлюби и даде

Сина Си за твоето изкупление и Вечен Живот. Защото Исус отново ме

въведе в Божието Светилище пред Отца Си. И като пристъпи към Него, а аз

паднах по лицето си, каза Му:

“Отче Мой! Слугата Ти видя Сина Ти като Оня, Който е Свещеник

до века според Мелхиседековия чин. И Аз, Отче, му дадох да види

как възлиза Елам и как го обсажда Мидия. Благослови чедата Си,

Отче Мой! Спри въздишките им и им дай да чуят гръма на Гласа Ти

и да видят величието на Силата Ти…”

В отговор на Исусовите думи към сърцето ми дойде Гласът на Отец,

Който ми казваше:

“Сине човешки! Иди при чедата Ми и ги предупреди, че Аз

въздигам разрушителен вятър против Вавилон! В челните редици на

този вятър ще бъдат именно мидяните и персите, сиреч, поколението

на тези, които пазят Закона Господен в сърцата си. Защото на

всичките ви гонители и притеснители от Вавилон, Аз, Отец на

духовете и Господ на Силите, отреждам неизменимата им съдба:

“Ще накажа света за злината им, и нечестивите за беззаконието

им; ще направя да престане големеенето на гордите, и ще смиря

високоумието на страшните. Ще направя човек да е по-скъп от

златото, да, хората да са по-скъпи от офирското злато. Затова ще

разклатя небето, и земята от търсене ще се премести, при гнева на

Господа на Силите, в деня на пламенната Му ярост. Те ще бъдат

като гонена сърна, и като овце, които никой не събира; ще се
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връщат всеки при людете си, и ще бягат всеки на земята си. Всеки,

който се намери, ще бъде пронизан; и всичките заловени ще паднат

под нож. Младенците им също ще бъдат смазани пред очите им;

къщите им ще бъдат ограбвани и жените им изнасилвани. Ето, ще

подбудя против тях мидяните, които не ще считат среброто за

нищо, а колкото за златото - няма да се наслаждават в него. Но с

лъковете си ще смажат юношите; и не ще се смилят за плода на

утробата (който е мерзост), окото им няма да пощади децата (които

са мерзост). И с Вавилон, славата на царствата, красивия град, с

който се гордеят халдеите, ще бъде както, когато разори Бог

Содома и Гомора; никога няма да се насели, нито ще бъде обитаван

из род в род…” 34

И ако някой има сърце да слуша думите Ми и да проумява

Волята Ми, такъв нека си спомни надписа, който ръката Господна

написа в двореца на Валтасар:

М’не, М’не, Т’кел, Упарсин! М’не, М’не - Аз съм преброил дните

на вашето царство и съм ги свършил. Т’кел - Претеглени сте били

на везните на Моята Святост и на Закона Господен и сте били

намерени недостатъчни. Упарсин (п’рес) - Отнех Царството от вас и

го дадох на мидяните и персите. Защото последната Мидия позна

Сърцето Ми, вършеше Волята Ми и опази Закона Ми в сърцето си.

И на нея дадох привилегията за въздаянието над Вавилон.

Възлез, Еламе! Възлезте вие, чеда на разбойници и престъпници,

които ограбвате вдовицата и не показвате милост към сирачето!

Възлезте вие, влюбени в княза на този свят! Възлезте с похотите си

и алчността си! Възлезте с коварствата си и гордостта си! Възлезте

с омразата си против слугите Ми, пророците! Възлезте с лъковете и

стрелите си! Възлезте с огъня на Молох в сърцата си! И така станете

явни във всичкото си нечестие пред Господ и чедата Му!

Яви се, Мидио, за да обсадиш Елама! Явете се вие, които пазите

сърцата си чисти! Явете се всички вие, които проливате сълзи на

ходатайство и състрадание! Явете се вие, които обичате Гласа Ми и

34 (Исайя 13:11-20)
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няма да го размените за всичките блага на света! И като видите

Зората, която изгрява от изток, станете Мои свещеници и царе, с

които ще въздам на Елам и ще изтребя спомена му от земята!

Защото думите на Сина Ми стоят пред Престола Ми! И те са духовният

превод на надписа в двореца на Валтасар!

“Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас, и

ще се даде на народ, който принася плодовете му…” 35

И този е народът на последните мидяни и перси, които ще

дойдат от изток и запад, докато изхвърля блудницата в огъня на

ония, които е любила! М’не, М’не, Т’кел, Упарсин!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

35 (Матея 21:43)


	КЪМ СЪРЦЕТО ТИ
	1. ВИДЕНИЯТА С ИЗЯВАТА НА МИДИЯ И ЕЛАМ
	2. ВИДЕНИЕТО С АВРААМ И МЕЛХИСЕДЕК
	3. ВИДЕНИЕТО С ДАНИИЛ И ДАРИЙ
	4. “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН…”

