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ЕЛИУ – БОЖИЯТ
СУВЕРЕНИТЕТ I

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи мой братко! Верни ми приятелю!

С огромно благоговение и трепет аз отново сядам пред белият лист, за

да ти предам едно от най-дълбоките духовни послания, които Господ Исус

Христос е давал на сърцето ми. За себе си зная, че това е книгата, към

чиито истини съм се стремил през целия си живот на вяра и упование в

Бога. Защото вярата идва в сърцето, излиза от сърцето и се стреми да

намери Сърцето на Оня, Който я подари на човешките сърца. И ето този

път на нашата вяра до Божието Сърце Исус ми разкри с всичките

удивителни видения и послания в тази книга.

През последните няколко седмици, преживяващ утеснение от постоянна

демонична ярост, аз  започнах да усещам, че стоя пред прага на ново

откровение от Бога, много по-силно и  завладяващо от всичко, което Той

някога ми беше откривал за Себе Си. И при все, че всяка пророческа книга

е като един бисер, изваден от дълбочините, то този път сърцето ми

усещаше как в Святия Дух има не просто бисер, но цяла броеница от

неземни послания и тайни. Това ме накара в късните вечери да оставам на

молитва и общение с Божието Слово, понеже не знаех точно къде Духът ще

ме докосне и вдъхнови. А Бог наистина работеше в сърцето ми, понеже

мисли, по-различни от всички предишни, започнаха да се възпламеняват в

ума ми и да ме приближават все повече и повече до Святото Му Присъствие.

Така дойде миг, когато паднах на коленете си, като казах на моя Господ:

“Исусе! Усещам Огъня Ти в духа си! Усещам мислите си пламнали,

повече от всякога! Какво искаш да говориш на слугата Си, Господи?”
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В отговор Господ се сниши над сърцето ми. И като ме докосваше с

ръцете Си, каза ми:

“Аз имам много да ти говоря! Имам да ти говоря така, както

Господарят говори на слугата Си и както слугата очаква от

Господаря си. Защото твоето сърце се е стремило към тайните на

тази книга през всичките години, когато те посещавах и докосвах.

И ето, че Отец Ми протегна ръката Си и отново те посочи. За да

станеш настойник на най-святите Му тайни, които трябва да дадеш

на всичките Божии чеда. Защото с разпечатването на тези тайни

вашите сърца ще се слеят със Сърцето на Отца Ми. За да бъдете

едно с Отец Ми, както Аз и Отец едно сме…”

Думите на Исус бяха не просто прекрасни. Те бяха по-живи от всякога.

И последното, което  Той каза за единението на Отец и нашите сърца, ме

накара още по-ревниво да Го попитам:

“Как да Те разбирам, Господи мой? Та нали с всяка книга до сега Отец

е искал да бъде едно с нас и ние да бъдем едно с Него? Какви са тези най-

святи тайни, за които Той иска да ни говори?”

В отговор на думите ми Исус протегна ръка и докосна сърцето ми, като

казваше:

“Ако ти си слуга, а Отец Ми - Господар, то не трябва ли слугата

да познава Волята на Господаря си? Не трябва ли да знаеш върху

каква основа почиват отношенията между Господаря и слугата Му?

Или нека те попитам така:

Ти защо служиш на Отца Ми? И какви чувства и мисли има в

твоето сърце като слуга към Господаря, Който те е пратил?”

“О, Исусе! Аз обичам моя Бог и Отец! Обичам Духа Му, обичам Сина

Му! Обичам Него Самия! И не искам да имам в сърцето си никакви други

чувства и мисли, освен чувствата и мислите на Неговата Любов, която ме

изпълва…”

“А какви са мислите на Божията Любов? И дава ли Отец Ми на

всички да Го обичат с Неговата Любов?”
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“Господи мой! Аз не зная  това, понеже не съм сърцеведец. Но от

виденията, които Ти Си показвал досега на сърцето ми, мога да потвърдя,

че не всички любят Отца с Любовта, с която Той ни люби…”

След тези мои думи Господ посочи с десницата Си нагоре, като ми

казваше:

“Нека сега да те въздигна до Светилището на Отца Ми. Защото

Той лично ще говори на сърцето ти и ще ти каже за тайните, които

ще ти открие...”

Така Исус хвана духа ми и ме въздигна след Себе Си, тъй че не след

дълго пред очите ми заблестяха сиянията на Господния Хълм. И Господ,

като летеше с мен, приближи ме до Божието Светилище на върха на

Хълма. А докато аз чаках Той да отвори вратата от нежен планински

кристал, Исус тръгна някак встрани, като ми каза:

“Влез сам в Светилището, защото Отец Ми те призовава при

Себе Си. А Мене ще видиш отпосле - като прицел, пример и

видение…”

След тези думи Господ изчезна от погледа ми, а аз - с благоговение и

страх натиснах самата врата, за да вляза. И ето, че когато вратата се

отвори, бях облян от Божията Светлина и Огън. И ако Светлината влизаше

в очите ми, Огънят влизаше в сърцето ми. Това ме накара, едва направил

две крачки, да падна на коленете си, защото Славата на Отца беше твърде

голяма. И ето, че сърцето ми вече чуваше Гласа на Отец, Който ми казваше:

“Сине човешки! Аз съм Господарят ти и ти си слугата Ми! Аз

днес те призовах с ръката Си, за да направя явни пред тебе

дълбочините на Моето Сърце. Защото в това последно време Сърцето

Ми жадува да бъде познавано и докосвано от Вярата на чистите, от

Огъня на ревностните, и от Страха на благоразумните. А всички

тези, като избрани от Мене, имат сърца, на които съм дал да

познават Личната Ми Воля и Вечният Ми Суверенитет.

Кажи Ми тогава - позна ли ти Сърцето Ми? Позна ли самотата в

живота си? Позна ли какво е да протягаш ръце, а да няма кой да ги

приеме? Позна ли какво е да въздишаш, а човеците да не чуват
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въздишките ти? Позна ли какво е да любиш онези, които

недолюбват или да храниш онези, които не благодарят?”

Отец говореше на сърцето ми, а Огънят Му стана твърде силен вътре в

мене - като божествена ревност, която беше готова да ме погълне. И аз,

навел още повече главата си, Му отговорих, казвайки:

“Отче мой! Аз копнея да познавам Сърцето Ти! Но сега усещам, че ако

моето сърце се насити на самота, то Твоето се е преситило от нея. И ако аз

протягах ръце, които мнозина не приеха, то колко по-отхвърляни бяха

Твоите Святи ръце, Отче мой! И ако аз  въздишах, докато обичах и хранех

мнозина охладнели, то колко ли повече Твоето Сърце е въздишало, докато

Ти Си изливал сълзите Си?”

В отговор Отец отново ми проговори, като казваше:

“Ето, сине човешки! Сега не съм самотен, защото имам на

земята сърце, което Ме чува и разбира. А такива са само сърцата на

Моите слуги. Защото само сърце на слуга може да чуе Гласа Ми и

да разбере Съвършената Ми Воля…”

“А как, Отче мой, да разбирам сърцата на слугите Ти? С какво тези

сърца се различават от сърцата на всичките други човеци?”

В отговор на думите ми Светилището се раздвижи от Огъня и Светлината

на Всемогъщия. И ето, че из самия Огън аз видях да пристъпва Господ Исус

във великолепна златна дреха и с царска корона на главата Си. А Гласът

на Отец отново ми казваше:

“Гледай на Сина Ми, Исус, сине човешки! Гледай на Тоя, Който

е Бог, но стана Човешки Син. Защото в Него е отговорът за сърцата

на всичките Ми слуги! Ето, поставям те до Него! Защото Той ще ти

открие дълбочините на Сърцето Ми...”

След тези думи на Отца от самото Светилище се простряха огнените

Му ръце. И Той, като ме възправи, понесе ме към Себе Си и вече ме

поставяше до Исус. А само след миг аз и Господ полетяхме през сноп от

Светлина, като падахме надолу към земята. И колкото повече падахме,

толкова повече Исус се изменяше пред очите ми. Защото царската корона

изчезна от главата Му, а дрехите Му мигновено се промениха. Цялото

Небесно великолепие  на моя Господ беше сменено от едно наметало, една
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бяла ленена дреха, кожени сандали и торба. Но въпреки промяната

погледът на Исусовите очи оставаше същият - пламенен, нежен и най-вече

– смирен. А когато моите и Неговите нозе вече стъпваха на земята, Той ме

погледна с дълбоките Си и Святи зеници, като ми казваше:

“Приеми Ме такъв, какъвто Ме виждаш сега! Защото само така

можеш да бъдеш слуга по Сърцето на Отца Ми!”

Гледах на Исус, а сърцето ми все още не беше разбрало всичко.

Затова Му отговорих:

“Господи мой! Ти Си приел не просто образ на Човешки Син! Ти Си

приел образ на слуга, готов да служи на Небесния Господар. Но как Ти,

Исусе, беше готов да се лишиш  от Славата на Бог и Небесен Господар, за

да станеш слуга? Как беше  готов, за да служиш не само на Отца, но и на

онези, при които Той Те изпрати на земята?”

В отговор Исус докосна гърдите Си, а Сърцето Му мигом заблестя. И

Той, като протегна ръце и ме призова, каза ми:

“Докосни Сърцето Ми! Виж Сърцето Ми, за да разбереш

отговора!”

С вълнение се приближих до Сърцето на моя Господ. И ето, че меката

и Свята Светлина на Исусовото Лоно погълна очите ми, а аз отново видях

Светилището на Отца и Огънят всред него. Това ме накара да прегърна

гърдите на Господ и да Му кажа:

“Исусе! Аз виждам Сърцето Ти и то сякаш никога не е напускало

Божието Светилище. Няма никаква преграда или бариера между Тебе и

Отца, при все, че Ти Му стана Слуга, а Той Ти стана Господар…”

В отговор Исус ми каза:

“Така е! Наистина няма никаква преграда или бариера между

Слугата и Господаря Му. Защото Аз станах Човешки Син и Слуга на

Отца Си без да Му поставям условия. Отец не получи условия от

Сина, за да стане Синът Му Слуга. Синът поиска да Му бъде Слуга с

онази Любов, с която Отец Го люби! Сега разбираш ли защо видя

Светилището в Сърцето Ми?”

“Да, Спасителю мой! Сега разбирам, че Божията Любов е Любов

безусловна! Любов заради самата себе си!”



8

След тези мои думи Исус ме погледна, а в очите Му заблестяха сълзи.

И Той вече ми казваше:

“Колко от вас се вдъхновиха от Примера Ми, за да любят Отца

Ми с Любовта на Сина, приел образ на Слуга? Не поставят ли

мнозина условия пред Отец Ми, за да Му слугуват? И как тогава

такива искат да спечелят Сърцето Му?”

Въпросите на моя Господ ме накараха да Му отговоря твърде тихо:

“Исусе! Твоят Пример е прекрасен. Той е най-истинското свидетелство,

което някога сърцето ми е виждало. Но колкото е по-светъл Примерът Ти,

толкова по-тъмен и грозен е човешкият егоизъм, който дръзва да поставя

условия пред Небесния Отец...”

А тогава Исус със строг Глас продължи да ме пита, като казваше:

“Коя е тази любов, която търси своето си? Не е ли тя човешка и

пресметлива любов, която не слиза отгоре? Не е ли тя любов на

служители, които си търсят интереса, но не и на слуги, които любят

Сърцето на Господаря си?

Защото, казвам ти, голяма е разликата между слугата и

служителя! Толкова голяма, колкото Небето е по-високо от земята.

Защото служителят има службата си, а слугата - слугуването си!

Службата е договор, а слугуването - обричане! Службата е договор

с условия, а слугуването – безусловно обричане! И ето затова Отец

Ми те призова в Светилището Си, понеже не си Му служител, но

слуга! За да ти разкрие копнежите на Сърцето Си, свързани с

Неговия Суверенитет. Защото отсега и до свършека Отец Ми ще

издири и намери слуги по Сърцето Си, готови да Го любят

безусловно. А спрямо служителите, поставили договори и условия

в службите си за Него, Отец ще им докара съблазън, която ще

погуби самите договори и условия. И едни ще се препънат в тази

съблазън, а други - ще бъдат възвърнати и извисени. Тъй че всеки

от Божиите слуги ще познае тайните на Божия Суверенитет, а

мнозина от служителите ще се измамят в сърцата си…”

Думите на Исус, макар и ясни, съдържаха в себе си голяма тайна. Ето

защо отново Го попитах:
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“Господи мой! Как да разбирам това, че Отец ще докара съблазън,

която ще погуби условията пред служителите? Каква е тази съблазън? И

как така ще бъдат погубени договорите и условията?”

В отговор Господ отново започна да говори, като казваше:

“Някога Аз казах на Моите ученици, че който жъне с Мен,

получава заплата и събира Плод за Вечен Живот. И ако първите Ми

Апостоли разбраха ясно думите Ми, тъй че до един станаха слуги на

Отца Ми и се нарекоха такива, то днешните последни поколения

разбраха думите Ми в Евангелието с интереса на неумрелия си

егоизъм.

Така, вместо да има слуги по Сърцето Си, Отец Ми трябваше да

гледа как на земята се пръкват служители-службогонци. А тогава -

вместо слугуване между братята - се появиха службици от амвона.

И всеки от тия, които превърнаха слугуването в службица, бе готов

да се закълне, че има трудов договор от Небето и че условията на

този договор са поръсени от Святата Ми кръв. Знай тогава, че Отец

Ми отдавна е дал да се разбере кои са слугите Му! И днес, в това

последно време, именно чрез слугите Си, пророците, Той ще скъса

всички трудови договори в църквите и условията им ще предаде на

огън.

Защото там, където има условия,  няма Истинска Божия Любов!

Църкви, в които има служби, а не слугуване, отдавна са

направили брак по сметка. Но ето, казвам на всички ви, че

младоженецът в техния брак не съм Аз! Защото първенците им,

всички до един, счетоха за презрително да наричат себе си “слуги”

и решиха, че много повече им подобава “служител” вместо “слуга”

и службица вместо слугуване.

Няма ли Отец Ми да въздаде на такива измамници? И не са ли

станали църквите им Едомови дъщери, които искат дял от двата

свята? Кажи Ми, Стефане! Не е ли духът на Едом тоя, който излъга

мнозина да работят в Моята Църква за земни користи, а не за

Небесен Плод?”



10

“Исусе! Едом е коварният дух на службогонците! И той е, който излъга

мнозина да поставят условия в любовта си към Бога и Отца…”

Сълзите в очите на моя Господ станаха още повече. И Той, със скръбен

Глас продължи да ми говори, казвайки:

“Днес Аз и Отец ще те изпратим отново и за сетен път към

онези, които размениха Божията Любов за користи и Божието

благовестие за земни печалби. За да познаят, че са застанали

против Божия Суверенитет и са стъпкали Божията Правда. Защото

когато Отец Ми в Личната Си Воля и Избор е искал да въздигне в

Църквата Ми пламенни, чисти и безкористни чеда, то човешката

алчност и пресметливост никак не са искали да напуснат амвона. А

вместо това мнозина са си написали и утвърдили скъпоценни

църковни ведомости, където са решили да осребрят вярата си,

поставяйки условия на Небесния Господар.

На Кого сте дръзнали да поставяте условия и трудови договори,

черепки от земните черепки? Кого мислите, че сте излъгали, като

сте казвали, “Църква Божия сме!”, когато Бог не е в църквата ви и

църквата ви не е в Бога? Не видяхте ли, че Едом пропълзя като

змия от пукнатините на Канарата, за да ви отрови с нечестието си?

И колко от вас помнят къде е обещаната земя за Едомовите дъщери?

Ето, ще покажа тази земя на слугата Си! Защото в нея ще ви

постигнат Божиите знамения и вие сами ще изпиете чашата на

Божия гняв…”

След тези Свои думи, строг и твърд, Господ докосна главата ми, а

сърцето ми беше пренесено в едно разтърсващо видение.
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ВИДЕНИЕТО ОТ ЗЕМЯТА УЗ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Сълзите на Исус разплакаха и моето сърце. Защото разбрах от Него,

че днес е времето, когато Бог Отец  най-много е наскърбяван, а Сърцето

Му е станало свидетел на милиони мерзости по грешния свят. И ако светът

е грешен, понеже лежи в лукавия, то какво щат в него църквите? И ако

някой е искал тлъста заплата за труда си, то защо не е станал министър,

кмет, сараф, търговец, бизнесмен, а е посегнал на Божия Свят Амвон?

Защо не е отишъл да продава къщи, техника, автомобили, часовници,

дрехи, но е решил да продава  вярата на стотина или двеста неутвърдени

души? Каква е тази вяра, която не вижда Светлините на Сион и Божиите

жертвени Олтари, но вижда цифрите под църковната ведомост? Каква е

тази любов, която търси да й бъде платено по договор от църковните

дарения и десятъци, а е забравила сълзите на Апостол Павел и искрените

му думи към Ефеските презвитери:

“Никому среброто, или златото, или облеклото не съм

пожелал…” 1

Та нали днешните вълци и кръволоци пожелават златото и среброто от

всекиго? И като живеят “завидния” живот на разкошествата и гуляите,

банкетите и екскурзиите, никак не се притесняват да си слагат табелки по

реверите. “Пастир...”, “Дякон...”, “Презвитер...”, “Старейшина...” А всъщност

е трябвало да си извезат с огромни букви, ясно и четливо, та всичките им

овце да го прочетат:

“Служител на Едом, пожелал дял и от двата свята!”

Да, но никой от едомците няма да направи това. Защото в помрачените

им сърца духът на Едом е Самият Бог Отец, а червеното им ястие -

помазанието на “непогрешимите” им сърца. Затова нека и аз да продължа с

видението, което Исус разкри пред очите ми. Ето какво ми каза Той:

“По Своята изрична Воля Отец Ми те призова, за да изявиш

Святия Му Дух и да съкрушиш духа на Едом. Защото Едом е духът,

който превърна мнозина от църковните служители в лапачи и

1 (Деяния 20:33)



12

изедници. Така Едом роди дъщерите си и ги направи да живеят в

земята Уз, според словото на пророк Еремия, който писа за тези

Едомски църкви:

“Помазаникът Господен, дишането на ноздрите ни, Тоя, под

Чиято сянка казвахме, че ще живеем между народите, се хвана в

техните ями. Радвай се и весели се дъщерьо едомска, която

живееш в земята Уз. Обаче и до тебе ще дойде чашата; ще се

опиеш и ще се заголиш! Свърши се наказанието за беззаконието ти,

дъщерьо Сионова; Той няма вече да те закара в плен; но ще накаже

твоето беззаконие, дъщерьо едомска, ще открие съгрешенията

ти…” 2

Как мислиш? Защо Едомската дъщеря живее в земята Уз, а

Сионовата дъщеря в тоя миг е наказана?”

“Господи мой! Ти вече Си ми давал видения за тази земя в чудесната

пророческа книга за Веемота. И аз зная, че ако Едомската дъщеря живее в

земята Уз, то е, понеже благоденствието й е станало огромно, каквото

беше то и при праведния Йов, който живееше в тази земя. Колкото до

наказанието на Сионовата дъщеря, то зная, че поради нечестието на

Едомската дъщеря въздишат и страдат всичките Божии чеда…”

“Спомни си тогава за цялата история на праведния Йов. Защото

виденията в тази пророческа  книга, която ти се дава, ще се

преплетат изключително с “Книгата Йов”. И сега Ми кажи:

Имаше ли причина Отец Ми да наложи изпитания над слугата

Си Йов? Не беше ли Йов най-праведният човек на земята? И защо

тогава Отец Ми допусна той да бъде изпитан?”

“Господи мой! На едно от събиранията на Божиите синове, между тях се

яви и Сатана. Тогава Отец посочи на Сатана слугата Си Йов, като му каза:

“Обърнал ли си внимание на слугата Ми Йов, че няма подобен

нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и

се отдалечава от злото?” 3

А Сатана, понеже не можеше да преглътне думите на Всевишния,

подбуди Божието Сърце, та Йов да бъде изпитан…”

2 (Плачът на Еремия 4:20-22)
3 (Йов 1:8)
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“А с какво Сатана подбуди Отца Ми? Какво Му каза в отговор!”

“Исусе! Сатана каза на Отец думите:

“Дали без причина се бои Йов от Бога? Не Си ли обградил

отвсякъде него и дома му и всичко щ о има? Благословил Си делата

на ръцете му, и имотът му се е умножил на земята. Но сега простри

ръка и допри се до всичко що има, и той ще Те похули в лице…” 4

“Сега разбираш ли, че Сатана показа на Отец Ми условия от

живота на Йов? И не просто ги показа, но имаше дързостта да

твърди, че именно тези условия са  причината Йов да се бои от Отца

Ми и да пази праведността си. Как мислиш тогава? Може ли в

любовта на един слуга към Господаря му да има условия? Не

трябва ли слугата да люби Господаря си заради самия Него, а не

заради това, което би получил от Него?”

“Точно така е, Исусе! Защото това е Съвършената Любов, която Отец

иска да имаме в сърцата си…”

“Знай тогава, че ето тази Съвършена Любов Отец искаше да

провери и у сърцето на Йов . И именно затова каза на Сатана:

“Ето, в твоята ръка е всичко, що има той; само на него да не

туриш ръка…” 5

Как мислиш, момчето Ми? Какво ще стане с Едомската дъщеря,

когато Отец заповяда разорението на всичките й блага? Какво ще

стане с онези Едомски църкви, когато бъдат лишени от всичките си

благословения и видят край себе си само праха и пепелта на

разорението си? Защото и те, по думите на пророка, живеят в

земята на Йов. Ще продължат ли да служат на Бога? Ще се завие ли

лъскавият проповедник на просперитета с вехтото одеяло на

бедния Лазар, за да проповядва Бога на Спасението си? Ще смени

ли църковният първенец копринените завивки в скъпия си дом за

мръсния кашон на тротоара? Ще издържи ли любовта му към Бога,

ако бъде лишена от условията?”

“Господи мой! Ако някой люби Бога с Неговата Свята Любов, той би

издържал и дори като Йов би казал:

4 (Йов 1:9-11)
5 (Йов 1:12)
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“Гол излязох из утробата на майка си; гол ще и да се върна там.

Господ даде, Господ отне; да бъде благословено Господното име…” 6

И ето така,  подобно на Йов, не би вдигнал ръка против Личната Воля

на Господаря му да го изпита, сиреч, против Неговия Суверенитет…”

“Ами ако този някой люби благата повече от Господаря? Няма

ли смъртта на благата да е смърт и на любовта към Господаря му?

Но ето, виж видението, което ще ти покажа. Защото то непременно

ще се сбъдне в Божието време…”

След тези Свои думи Исус разкри пред очите ми видението в земята

Уз. И ето, че очите ми видяха цялото възможно изобилие, което може да се

роди в една човешка представа на земята. Прекрасни къщи и градини бяха

накацали по всичките хребети и хълмове на земята Уз. Едно неизброимо

количество от луксозни возила пъплеше навсякъде по пътищата й. И

човеци, облечени като за най-тържествен празник, ходеха усмихнати по

тая земя, като ликуваха и се поздравяваха с “Алелуя”. В този миг Господ

ме приближи във видението, за да видя, че тия човеци наистина бяха

въплъщението на благоденствието и богатството. Носещи златни накити и

пръстени с благородни камъни, самите човеци спокойно можеха да се

определят като цветът на земната аристокрация. Но видът им издаваше, че

бяха по-скоро църковен, отколкото светски елит. Златни кръстове по

вратовете им, библии с позлатени корици в ръцете им - това подсказваше

заможни църковни първенци, а не светски богаташи. И самото “Алелуя” в

устата им - мазно и въздушно - беше красноречиво доказателство, че бяха

употребили всичките условия на любовта си, за да се радват на

благоденствие и завиден престиж.

Но ето, че небосводът над земята Уз стана тъмен и мрачен. И всред

самите пътища на земята се явиха тръбачи, облечени във вретища, които

надуха тръбите, а след това  викаха към църковния елит:

“Изтича часът на Божията Милост! Молим ви от Христова страна -

спечелете си кесии, които не овехтяват, а благата си дайте за милосърдие

и състрадание!”

6 (Йов 1:21)
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Видели тръбачите по пътищата и най-вече – дрипавите им вретища -

човеците от земята Уз вдигнаха пухкавите си ръчици, като ги поставяха

пред устните си. А след това, обърнати едни към други, си казваха:

“Боже, какъв ужас! И в нашата земя се яви тази смрад! Този укор към

Божия просперитет! Но както е казал Господ, в последните дни земята ще

се напълни с фалшиви пророци!”

И като се обръщаха към тръбачите, викаха им с пискливи гласове:

“Махайте се оттук! Махайте се, уродливи! Не мърсете с присъствието

си чедата на Авраам!”

А след това, вдигнали празни погледи към смръщеното небе, казваха:

“Махни ги тия, Боже на Авраам! Махни ги тия!”

В отговор на думите им Небето се смръщи още повече. А Гласът на

Отец проехтя като Гръм, който църковните първенци никак не разпознаха

и не приеха. И самият Гръм вече им казваше:

“Доволно си се радвала, дъщерьо Едомска, която живееш в

земята Уз. Но ето - и до тебе дойде чашата! Аз ще те опия в скръб и

ще те заголя в нещастие!”

След тия думи Гърмът докосна с Небесни лъчи тръбачите, като им

казваше:

“Свърши се наказанието ви, Сионови чеда! Вие вече няма да

сте под плена на едомците и под позора на подигравките им, защото

сега наказвам всичкото им нечестие…”

Дочули Божиите думи в сърцата си, тръбачите напуснаха земята Уз. И

от самите Отечески небеса произлязоха светкавици, които се забиваха в

покривите на красивите къщи и паркираните коли, като ги възпламеняваха

и обръщаха на пепел. А след светкавиците - ужасен тътен разтърси

земните хълмове на земята Уз. И те, като се разцепиха от тътена, отвориха

паст към земните недра, а от мрака на дълбините наизскачаха демони на

злощастие, подобни на хиени и чакали. Тези демони, като се нахвърлиха

върху тичащите в паника църковни първенци, разкъсаха дрехите им. И

като заграбиха златото им, накитите им и парите им, оставиха ги -

наръфани и голи по самата земя. А богаташите, преживели злощастието,

закрещяха с вдигнати към Небето глави:
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“Как можа да ни сториш това, Господи? А? Как можа да допуснеш тоя

укор към най-титулуваните Си слуги? Кой тогава да вярва в Тебе, след

като безмилостно опозоряваш и опропастяваш служителите Си? Кой да

проповядва благовестието на жесток Бог като Тебе?”

Но Отец никак не им отговори, тъй че агонията и ужаса на едомците

беше пълен. Но вместо да се покаят, те отново и отново хулеха Небесния

Бог поради раните и загубите си. Рани на унизената им гордост и загуби на

богатството им… И аз, като погледнах към Исус, попитах Го:

“Как да разбирам трагедията на едомците, Господи? Къде се препънаха

те, та да не се смирят и покаят?”

А Исус ми отговори:

“Има да видиш твърде много от Мен, за да разбереш отговорите

на въпросите си. Но сега ти казвам, че всеки, който възроптае против

Божия Суверенитет и откаже да познае Отец като Единствения, Който

посочва и избира слугите Си, ще преживее падение, несъизмеримо

с което и да е падение на който и да е езичник.

А на всички Мои, които искат да послушат Гласа Ми и да станат

слуги по Сърцето на Отца Ми, казвам:

Едомската дъщеря и до днес живее в земята Уз. Земята на

благоденствието, разкоша и несметните богатства. Но утре тя ще

пие горчивата чаша на Божия гняв, защото Сам Отец Ми ще я лиши

от договорите и условията, които е поставила в любовта си, за да

изпита сърцето й и така да й определи място между проклетите.

Праведният Йов живя някога в земята Уз. И при все, че

трагедията го сполетя ненадейно, той смири душата си. И при все,

че изгуби благата си, не изгуби любовта си към Бога. А в мига,

когато огънят на Йововото страдание вече превишаваше допуснатата

мярка от Отца Ми, Той изпрати при Йов слугата Си Елиу. За да му

разкрие Сърцето Си! И да му яви всичките тайни на Своя Вечен

Суверенитет.

Днес Аз ще изявя тези тайни на пророка Си!

Защото с разпечатването на Своя Суверенитет Отец Ми отново

ще издири и възвърне човеци, които ще станат слуги по Сърцето
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Му! Слуги, които любят Бога и ближните с Неговата безусловна

Любов!

Защото ето това - да имате Любовта, която не търси своето си -

ще рече всякога да превъзмогвате над Едом и да познавате във

всеки миг каква е Личната Воля на Моя Отец, а именно:

Да познавате Вечния Му Суверенитет!”
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ВДЪХНОВЕНИЕТО НА ВСЕМОГЪЩИЯ

ПЪРВА ТАЙНА НА БОЖИЯ СУВЕРЕНИТЕТ

Братко мой! Верни ми приятелю!

За първи път изпитвам в сърцето си толкова силен и искрен страх от

Бога. За първи път се замислям колко съдба е скрита в думите “слуга” и

“служител”. И при все, че многократно съм употребявал думата “служител”

като угодна на Бога, сега разбирам, че човек трябва да е преизпълнен от

Христовия Дух, за да има смелостта и дързостта да се нарече “служител”.

Защото в духа на значението си тази дума твърде бързо слиза от Небето на

земята, за разлика от думата “слуга”, която възкачва от земята на Небето.

И при все, че в “Книгата на пророк Исайя” Отец заявява за Исус:

“Ето, служителят Ми ще благоуспее…” 7

…пак смея да твърдя, че Отец нарече Исус “служител”, понеже Синът

Му се подвизаваше за Небесна Заплата, а не за земна такава.

Ето затова те моля:

Заживей с вярата, че слугуваш, а не с вярата, че служиш! Защото

който слугува, даром слугува, но  който служи - иска заплата, най-често

земна! И ако някога тая длъжност “служител” е била пълна със Святия Дух,

та да касае човеци, които работят за Небесна заплата, пак ти казвам, че

днес, във времената на Едом и Амалик, Мамон и Езавел, Корей и Ахан, тази

дума “служител” вече е напълнена с осквернение. Тъй че между служители

на фирма и служители в църква да не можеш да направиш разлика.

Единият и другият - с трудови договори! И единият и другият - работещи за

пари! И единият и другият - професионалисти! А Небесният Отец няма нужда

нито от трудови договори, нито от сребролюбци, нито от професионалисти!

Не! Той има нужда от слуги по Сърцето Си!

И ето такъв един слуга започна да ми разкрива Исус във всичката Си

Благост и Милост! Защото този слуга е Елиу! Слуга, когото Отец изпрати

при Йов, за да разкрие всичката ослепителна Светлина на Сърцето Му и

всичките тайни на Вечния Му Суверенитет! Затова нека отново да продължа

7 (Исайя 52:13)
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с думите, които Господ Исус изговори на сърцето ми, миг преди самото

видение с Божия слуга Елиу. Ето какво ми каза Той:

“Запомни от Мен, че ако и в “Книгата Йов” да се говори за

Божият слуга Йов, станал на времето си най-праведният на земята,

пак това не изключва възможността Отец Ми да има слуга по

Сърцето Си, с който да изяви на Йов тайните на Своя Суверенитет.

Защото ето това - да познавате Божия Суверенитет, ще рече да

повторите думите от Моята Молитва към Отца Ми:

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

дойде Твоето Царство; да бъде Твоята Воля, както на Небето така и

на земята…” 8

А какво значи Волята на Небесния Господар да бъде както на

Небето, така и на земята? Не е ли това, щото всичките човеци да

признаят Божият Суверенитет и да  отдадат Слава на Отца Ми за

всяко Негово дело в живота им?

Но ето затова Аз днес ще вдъхновя сърцето ти с всичките Святи

думи, които Отец Ми даде на слугата Си Елиу, за да просвети

сърцето на слугата Си Йов. И ти сега Ме последвай, за да видиш във

видение как Елиу се яви в живота на Йов…”

След тези Свои думи Исус докосна главата ми, тъй че пред очите ми се

разкри и самото видение от живота на Йов. И ето, че очите ми виждаха

Божият страдалец, покрит във вретището си и седнал на голата земя.

Очите на Йов бяха твърде тъжни, бих казал - отчаяни, понеже в дългите

спорове между него и тримата му приятели не беше се родила Истината. А

и самите трима Йовови утешители, седнали край него, вече се бяха отказали

да му отговарят. Гладейки белите си бради, те хвърляха втренчени погледи

надолу, сякаш че търсеха отговор от земята, на която седяха, а не от

Всемогъщия Отец на небесата. Но ето, че след миг погледът на сърцето ми

вече виждаше Божия слуга Елиу. Млад и пълен с огнена ревност, той

гледаше на Йов и на тримата му приятели, и вече отваряше устата си, за

да им проговори. И ето, че гневният глас на Елиу започна да стоварва

първите думи на Всемогъщия, като казваше на четиримата:

8 (Матея 6:9-10)
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“Аз съм млад, а вие много стари; затова се посвених, и не смеех

да ви явя моето мнение. Аз рекох: Дните нека говорят, и многото

години нека учат мъдрост. Но има дух в човека; Вдъхновението на

Всемогъщия го вразумява. Не че човеците са велики, затова ще са

и мъдри, нито че са стари, за това ще разбират правосъдието.

Прочее, казвам: Слушайте мене: Нека явя и аз мнението си…” 9

Едва бях чул първите думи на Елиу, когато Исус се приближи до него.

И като даде знак с ръката Си, каза ми:

“Как мислиш? Не яви ли Отец слугата Си, за да покаже и на

четиримата, че е време да оставят всичките си разбирания за

Мъдрост и Разум? Защото върху кого не са идвали всякога тези

човешки разбирания? И не казват ли и днес мнозината:

Дните нека говорят Разум, и многото години нека учат Мъдрост!”

“Така е, Господи мой! Защото ние всички сме готови да се впечатлим

от беловласите глави и от аргументите на възрастта…”

В отговор Господ протегна ръка към тялото на Елиу, като ми казваше:

“А няма ли дух вътре в Божия слуга? И не е ли този дух

същинският свидетел на Мъдростта и Разума?”

Погледнах към Исусовата ръка, когато забелязах как духът на Елиу

започна да свети. И ето, че очите ми видяха как самото Божие дишане,

самият Дъх на Отца влизаше в духа на Елиу и го правеше да свети. Това ме

накара да извикам към Исус, като Му казвах:

“Исусе! Виждам Дъха на моя Отец! Той влиза като Сила в духа на Елиу

и го прави да свети…”

Господ се усмихна на реакцията ми, а след това, сочейки все така духа

на Елиу, ми отговори:

“Не просто да свети, момчето Ми! Не! Защото ти сега виждаш

първата от тайните на Божия Суверенитет. И това е тайната на

Вдъхновението. Тайната, с която Отец Ми вдъхва Дъх от Дъха Си и

Дух от Духа Си в сърцето на човека. За да го вразуми и направи да

познава Волята Му и пътищата Му. Но ти сега се приближи до Елиу.

За да видиш и самото действие на Божията тайна…”

9 (Йов 32:6-10)
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С вълнение послушах моя Господ и се приближих към Божия слуга,

когато забелязах, че Божият Дъх, Който вдъхновяваше Елиу, докосваше

вътре в сърцето му хиляди малки искри. И когато Дъхът на Отца духваше

върху тези искри, те мигом се възпламеняваха. Това ме накара да кажа на

Исус:

“Господи мой! Всичко в духа на Елиу е твърде красиво. И самото му

сърце е като огнище, та когато Отец духа върху огнището, разпалва Огъня.

И ето - хиляди малки искри се възпламеняват, за да направят Елиу

вдъхновен от Бога…”

“А какво са тези искри? Не са ли хиляди Божии думи, заредени

с Любов от Всемогъщия? И когато едно сърце е пълно с думите на

Бога, то няма ли думите да извикат Дъха, Който ги е родил?”

“Така е, Господи мой! И сега разбирам, че ето това е първото, което

трябва да направим всички, за да бъдем слуги на Отца - да изпълним

сърцата си с Неговите думи. Защото, ако имаме искрите, ще имаме и Дъха,

Който е силен да ги разпали вътре в нас. За да бъдем вдъхновени…”

Исус слушаше думите ми с внимание. А след това продължи да ми

говори, като казваше:

“Човешкото сърце може да пропилее години и въпреки това -

да остане невдъхновено и непосетено от Духа на Отца Ми. Защото

думите на Отца Ми са искри от Дъха Му. Но една искра умира в

студеното сърце. Тя не може да задържи Огъня на място без Огън.

И при все, че сърцата на старите хора са складове на хиляди и

милиони думи, пак ти казвам, че никак не ги ползва, ако нямат

Огъня, с който да задържат искрите. Защото искри без Огън се

превръщат в сажди. И ако искрите са силни да пламнат, саждите са

силни да омърсят. Ето с такива сажди приятелите на Йов го съдеха,

изпитваха, изобличаваха, укоряваха, поучаваха. Но нищо от техните

усилия нямаше ефект. Сега разбираш ли още по-добре първата

тайна на Божия Суверенитет?”

“Да, Исусе! Сега разбирам, че тайната на Вдъхновението е в нашата

Любов към Бога и Отца. Защото ако ние любим Бога, то любим и думите
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Му. А ако любим  думите Му - те остават искри в сърцата ни - готови да

пламнат, когато ги лъхне Дъхът на Всемогъщия…”

“Така е, момчето Ми. Ето затова са твърде верни думите на Елиу:

“Не че човеците са велики, затова ще са и мъдри, нито че са

стари, затова ще разбират правосъдието...”

Истинската Мъдрост идва с Любовта към Бога и истинското

правосъдие - с преклонение пред Неговата Правда. Но ти сега

продължи да слушаш думите на Елиу. Защото Вдъхновението на

Всемогъщия не идва само, за да изпълва. То иде, за да се излива...”

След тези Свои думи Исус се отдалечи от Елиу, а Божият слуга отново

започна да говори на четиримата, като им казваше:

“Нека отговоря и аз от моя страна, нека явя и аз мнението си.

Защото съм пълен с думи; Духът в мене дълбоко ме притиска. Ето,

коремът ми е като вино неотворено, близо е да се разпукне като

нови мехове. Ще проговоря, за да ми стане леко; ще отворя устните

си и ще отговоря. Далеч от мене да гледам на лице, или да полаская

човека. Защото не зная да лаская; иначе Създателят ми би ме

отмахнал веднага…” 10

Докато Елиу говореше, аз все така наблюдавах сърцето му. И ето, че

там, в сърцето му, забелязах как Святият Дух на Отца започна да върши

нещо чудно и прекрасно. Защото лъчите на Духа докосваха водите в духа

на Елиу и ги правеха да се превръщат на Вино. А самото Вино, искрящо и

пенливо, изпълни Елиу до краен предел. Но въпреки това духът на Елиу

беше твърде здрав и задържаше Виното в себе си. И аз, като гледах на

Божието чудо, казах на Исус:

“Господи мой! Как така след Огъня на Вдъхновението се роди Виното в

духа на Елиу? Защото, ето, лъчите на Святия Дух докоснаха водите в духа

на Божия слуга и ги превърнаха на Вино…”

Исус се усмихна на въпросите ми. И като се приближи до Елиу започна

отново да ми говори, като ми казваше:

“Огънят е първата част от Вдъхновението на Всемогъщия, а

Виното е неговата съвършена изява. Затова ти гледай на това Вино,

10 (Йов 32:17-22)
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като на желанието на Божието Вдъхновение да се излее чрез

устните на Елиу. Защото това казва и Божият слуга:

“Ще проговоря, за да ми стане леко…”

Но ти виж по-същественото в неговата изповед. Защото,

колкото до Огъня, неговият прицел е да гори и изгаря. А колкото до

Виното, неговият прицел е да напоява и запленява. И ако Отец е

изпратил Елиу до слугата Си Йов, то за изгаряне ли го е изпратил,

или за напояване? Не беше ли Огънят в Йововото страдание

преголям, за да му дава Отец Ми още Огън?

Но ето, Елиу говори с устата си и казва ясно:

“Ето, коремът ми е като Вино неотворено, близо е да се

разпукне като нови мехове…”

За какви мехове говори Елиу тука? И не прозира ли в неговата

изповед самото желание на Отец Ми - да вдъхнови всички, които

слушат слугата Му?”

“Исусе! Та нали и Ти в Евангелието ни учеше, че никой не налива ново

Вино в стари мехове?

Ето затова разбирам думите на Елиу, като пророчески. Защото когато

Виното на Всемогъщия се разпукне, за да излезе от устните му, то тогава и

сърцата на онези, които го пият, трябва да бъдат нови мехове…”

“Верни са думите ти! И ето тази е първата голяма тайна на

Божието Вдъхновение, че то няма да се яви в сърцата на човеци,

които са останали стари мехове! Защото новото Вино пробива

стария мех и изтича, а мехът се съдира, и Виното никак не ползва.

Тази тайна на Божието Вдъхновение е ненарушима. Защото първо в

сърцата идва Огънят на Отца, а едва след него се явява и Виното.

Защото Огънят подготвя новия мех, а Виното го изпълва.

И ето, Господ вашият Бог пита всички ви:

Възлюбихте ли всичките Божии думи в сърцата си, за да

задържите искрите на Всемогъщия? Пламнаха ли сърцата ви от Дъха

на Отца Ми? Завряха ли водите на утробите ви, та да превърнете

Божиите думи в учение, а учението във Вино? Подготвихте ли
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мехове за Виното и сърца за Божието учение? Защото Елиу ще

каже на всички ви и такива думи :

“Далеч от мене да гледам на лице, или да полаская човека.

Защото не зная да лаская; иначе Създателят ми би ме отмахнал

веднага…”

След тези Свои думи Исус отново се обърна към мен, като ме попита:

“Как мислиш? Не е ли ласкателството смърт за Вдъхновението

от Всемогъщия? И трябваше ли Божият слуга Елиу да погледне на

Йов, като на най-праведния на земята и да му каже:

“Прекланям се пред праведността ти, Божий човече!”

Какво би станало тогава с Божието Вдъхновение в сърцето на

Елиу?”

“О, Исусе! Това Вдъхновение съвсем би се стопило и изчезнало. Понеже

да ласкаем някого, ще рече да му кажем думите, които той би искал да

чуе. А това означава, че сърцето ни би взело от неговите сажди и би

презряло Божиите искри. А няма ли тогава самото ласкателство да е

човешко вдъхновение, сиреч, чародейство от човека, когото е трябвало да

изобличим? Защото сме дошли при него с думите на Всемогъщия. И вместо

да изговорим тях, сме почерпили от неговия дух, а не от Божия…”

Господ поклати одобрително главата Си на думите ми, а след това

отново каза:

“Иди и предупреди всичките Божии чеда, които искат да станат

слуги по Сърцето на Отца Ми, че убиецът на Вдъхновението е

ласкателството на устните. То е наливането на старо вино в стари

мехове и като такова е смърт на всяко вдъхновение от Бога!

Без значение дали е отпаднал голям или малък в Божието Име,

без значение дали сте големи или малки, когато бъдете изпратени

от Всемогъщия, вие представлявате Неговия Суверенитет, който е

неизмеримо по-голям от авторитета и величието на всичките човеци.

И ако някой голям служител се е възгордял пред Бога и е паднал, а

малкият се е възвисил в смирението си, то в Божия Суверенитет

големият е станал малък, а малкият - голям. Тъй че възгорделият се
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ще понесе Божието изобличение, а Вдъхновението на малкия слуга

ще го направи като самите Господни уста…”

Слушах думите на моя Господ и гледайки Елиу за първи път разбирах

колко голяма е Силата на Божието Вдъхновение. Защото то е първата от

тайните на Божия Суверенитет. Тайна, с която Отец ни дава Дъх от Дъха

Си, за да разпали Огъня Си в нас, Дух от Духа Си, за да ни изпълни с

Виното Си. И ако до вчера сме търпели “дните да говорят, и многото

години да учат мъдрост”, то нека в останалите ни дни на земята да

говори Дъхът на Всемогъщия, и Неговото Вино да запленява с Мъдростта

си. Амин и Амин!
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ЧИСТИЯТ РАЗУМ НА БОЖИЯ ДУХ

ВТОРА ТАЙНА НА БОЖИЯ СУВЕРЕНИТЕТ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

През всичките години на моето общение с Господ Исус Христос

сърцето ми винаги е било поразявано от безпределната чистота на думите

Му. Думи, на които не може да се отнеме, нито да се притури. Думи, в

които всякога е пулсирал Чистият Разум на Святия Дух. Думи, които

устните на Спасителя са изговаряли с Любов към нашите сърца, за да ни

държат далеч от Злото и от властта на нечестивите му началства и власти.

Знаейки за силата на Разума, който идва от Божия Дух, аз бях твърде

развълнуван, понеже очаквах следващото от виденията на моя Господ,

свързани със слугата Му Елиу. И ето, че Исус отново започна да ми говори,

като казваше:

“Има причина сърцето ти да е развълнувано. Защото, макар и

да не си получавал видения, свързани с Чистия Разум на Божия

Дух, пак сърцето ти е било отворено за Божиите думи и послания. Но

сега, когато видиш Чистия Разум, ти непременно ще се привържеш

още повече към него. Защото Разумът е този, който ви държи далеч

от Злото и ви прави да превъзмогвате над сатанинските внушения.

Затова гледай на видението с Елиу и слушай всичките думи, които

Божият слуга ще изговори от сърцето си...”

След тези думи на Исус пред очите ми отново се появи видението с

Елиу, който продължаваше изповедта си пред Йов и неговите трима

приятели. И ето, че Божият слуга, с неподправена ревност и Вдъхновение

от Бога продължаваше да говори, като казваше на Йов:

“Затова, Йове, чуй сега словото ми, и слушай всичките мои

думи. Ето, сега отворих устата си, езикът ми с устата ми говори.

Думите ми ще бъдат според правотата на сърцето ми, и устните ми

ще произнесат чист разум…” 11

След тези думи Елиу за миг спря да говори. А след това, докосвайки с

двете си ръце сърцето си, с още по-пламенен глас извика:

11 (Йов 33:1-3)
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“Духът Божий ме е направил, и дишането на Всемогъщия ме

оживотворява…” 12

Думите му накараха Йов да втренчи погледа си в него, а тримата му

приятели съвсем да притихнат. А точно тогава Исус се приближи до Елиу.

И като ме погледна, каза ми:

“Как разбираш думите на Елиу? Защото думите на Божия слуга

са според правотата на сърцето му и устните му произнасят Чист

Разум. Но най-вече - виж  как Елиу заявява, че Духът Божий го е

направил, и дишането на Всемогъщия го оживотворява. Какво ще

рече Духът Божий да те направи, и дишането Му да те животвори?”

“О, Исусе! Едва ли за Божий слуга би имало по-прекрасна и велика

привилегия от тая - да потвърди с живота си думите на Елиу. Защото аз

вярвам, че Елиу не би изговорил думите на Чистия Разум, ако Духът Божий

не беше го направил, и дишането на Всемогъщия не го животвореше. Но

понеже Елиу беше Божие творение, то и затова думите му са така пламенни,

чисти и силни…”

След отговора ми Исус протегна ръката Си към главата на Елиу и

отново ми каза:

“Приближи се при Божия слуга. За да видиш самата тайна на

Божия Суверенитет…”

Послушал моя Господ, аз се приближих до Него и Божия слуга. И ето,

че очите ми видяха как върху главата на Елиу имаше златна диадема,

подобна на огнена дъга, която пламтеше всред самите къдрици на Божия

слуга. От самата дъга излизаха лъчи, които осветяваха мислите на Елиу, а

устата му, светла като мислите му, беше готова да изговори всичко, което

Святият Отец би пожелал от него. Това ме накара да попитам Исус:

“Господи мой! Не е ли тази златна диадема оня ореол на Святост и

Чист Разум, който е белег на всичките Божии Светии? И не са ли всички

Божии Светии съединени с Чистия Разум на Святия Дух?”

“Точно така е, момчето Ми. Но ти сега виж, че Ореолът на Духа

стои на главата на Елиу. Не на ръцете или гърдите, но на главата.

Защо именно главата е мястото на тази златна диадема?”

12 (Йов 33:4)
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“Господи мой! Това със сигурност е свързано със самата изповед на

Елиу. Защото той изяви, че е направен от Божия Дух и дишането на

Всемогъщия го оживотворява. И ако  приема, че Бог е направил в Елиу

обиталище за Себе Си, подобно на дом, то домът започва с основа, но

завършва с покрив. И ето - главата на Елиу е покривът на Божия дом.

Затова и на самия покрив блести тази златна диадема на Чистия Разум...”

“А колко от Моите знаят и разбират, че тайната на Чистия Разум е

скрита в новорождението от Святия Дух?

Защото това новорождение ви дава основанието да кажете:

Духът Божий ме е направил!

И ако Духът Божий ви е направил, то няма ли и дишането на

Всемогъщия да ви оживотворява? Но ти отново помисли, момчето

Ми. Защото ако дишането на Моя Отец ви оживотворява, то тогава

всеки от вас отива при Него, за да се върне от Него. Защото какво

друго да е дишането, освен вдишване и издишване?”

Въпросът на Исус беше твърде дълбок, за да го разбера в първия миг.

Затова, като Го погледнах с неразбиращ поглед, отново Го попитах:

“Какво искаш да ми кажеш, Исусе? Как да разбирам дишането на

Всемогъщия?”

А Господ отново ми каза:

“Разбирай дишането на Моя Отец като привличане и изпращане.

Когато вдишва, Той привлича, а когато издишва, Той изпраща. И не

ви ли каза Апостолът Ми Яков:

“Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при

вас…”

Ето така Отец Ми ви привлича. А които Той привлича, тях и

изпраща. Не привлече ли Отец Ми така и твоето сърце? Не ти ли

даде достъп до Светилището? Не те ли изпрати от Светилището до

Своите чеда?

Но ето тук всичките Ми братя и сестри трябва да знаят, че

Чистият Разум е  привилегия  само на тия, които са станали Божии

слуги. Защото слугата е, който знае пътя до Дома на Господаря,

понеже излиза от Дома на Господаря. Така и сърцата, оживотворени
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от дишането на Всемогъщия, знаят пътя до Божия Дом. Понеже за

тях е писано в псалома:

“Блажени ония, които живеят в Твоя дом; те всякога ще Те

хвалят. Блажени ония човеци, чиято сила е в Тебе. В чието сърце са

пътищата към Твоя дом. Минаващи през долината на плача, те я

преобръщат на място на извори; и есенният дъжд я покрива с

благословения. Те отиват от сила в сила; всеки от тях се явява пред

Бога в Сион…” 13

И ако до днес не сте знаели, че този е псаломът на Божието

дишане, то добре го забележете, понеже нямате по-велик прицел

на вярата от този - да участвате в Живота на Бога и Отца и да

станете Негово дишане на земята. Но ти виж сега, че тези, които

участват в Божието дишане, “минават през долината на плача, за

да я преобърнат на място на извори”. Как разбираш това?”

“Исусе! Ясно е, че Отец е ревнив Бог, Който не допуска всички в Дома

Си и Сърцето Си. Ето затова онези, които искат да Му бъдат слуги, трябва

да преминат през “долината на плача”, за да я преобърнат на място на

извори…”

След последните ми думи Исус се отдалечи от Елиу, като ми казваше:

“Слушай тогава следващите думи, които ще изрече Елиу.

Защото в тях ще се открие тайната на Чистия Разум…”

Така аз отново гледах на Елиу, който отвори устата си, като казваше

на Йов:

“Ето, и аз съм пред Бога както си и ти, - и аз съм от кал

образуван. Ето, моят ужас няма да те уплашва. Нито ще тежи ръката

ми върху тебе. Без съмнение, ти си говорил, както слушах аз, и аз

чух гласа на думите ти, като казваше: Чист и без престъпление съм;

невинен съм и беззаконие няма в мене; ето, Бог намира причини

против мене, счита ме за Свой неприятел; туря нозете ми в клада,

наблюдава всичките ми пътища. Ето в това ти не си прав; ще ти

отговоря, че Бог е по-велик от човека. Защо се препираш с Него,

загдето Той не дава отчет ни за едно от Своите дела?” 14

13 (Псалом 84:4-7)
14 (Йов 33:6-13)
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Елиу беше спрял да говори, а Господ отново влезе във видението, този

път до самия Йов. И като ми даде знак с ръка, каза ми:

“Ела и погледни на Йов, а след това и на Елиу. И като гледаш на

двамата - кажи Ми у кого има Чист Разум от Святия Дух?”

Послушал Исус, аз се приближих във видението. И като гледах на

главата на Йов и на главата на Елиу, отговорих на моя Господ, като Му

казах:

“Исусе! Видно е, че Чистият Разум е у Елиу, а не у Йов. Понеже на

главата на Елиу гори златната диадема на Духа, а такава няма върху главата

на Йов. Как да разбирам това?”

“Разбирай го според изповедта на Йов. Защото Йов е казал за

себе си:

“Чист съм и без престъпление съм, невинен съм и беззаконие

няма в мене, а Бог намира причини против мене и ме счита за

неприятел…”

Разумни ли са едни такива думи на Йов? Плод на Чистия Разум

ли са те? И вярно ли е това, че Отец Ми счита Йов за Свой неприятел?

Вярно ли е, че търси причини против слугата Си Йов?”

“Не, Господи мой! Вярно е другото, а именно, че Отец иска Йов да

премине през долината на плача, за да я превърне в място на извори.

Вярно е това, че Отец иска да даде на слугата Си Чистият Разум на Святия

Дух…”

“Защо тогава Йов роптае против Бога, както и днес мнозина

роптаят против Отца Ми? Защото Йов заявява:

“Бог намира причини против мене, счита ме за Свой неприятел;

туря нозете ми в клада, наблюдава всичките ми пътища…”

Бог ли намери някога причини против Йов или Йов си намери

причини против Бога? И Бог ли намира днес причини против вас

или вие намирате причини против Бога? И ако на някой нозете са

били турени в клада, то да роптае ли такъв или да пее химни?

Защото и на слугите Ми Павел и Сила в тъмницата стегнаха нозете в

клада, но те не роптаха, а пяха. И ето по тази причина Бог ги дари с

Чистия Разум на Духа Си. Защото, минавайки през тъмницата на
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плача, те я обърнаха на място на извори. И ето тук е тайната на

Чистия Разум на Божия Дух:

Чистият Разум на Божия Дух иде в сърцата на онези, които са

пострадали по плът, за да вършат от тоя миг нататък Божията Воля!

Затова и Елиу казва на Йов относно Бога:

“Ето в това ти не си прав; ще ти отговоря, че Бог е по-велик от

човека. Защо се препираш с Него, загдето Той не дава отчет ни за

едно от Своите дела?”

И ако Отец Ми не дава отчет за делата Си, то не дава ли на

опитаните да вкусят сетнината на Божиите наказания? Не бичува

ли Отец Ми онези, които люби? И не е ли самото бичуване това - да

бъдат предадени на огън старите нозе, за да се родят от Огъня Му

новите? Не е ли самото бичуване това - да пострада от огън старото

естество - за да се роди от Огъня Му новото? Не разбирате ли, че

ако Елиу говори за Чистия Разум на Духа, то е, понеже нещата

стават чисти, когато преминат през Огън?”

Слушах думите на моя Господ, а сърцето ми се пълнеше с наслада от

Чистия Разум на устните Му. Затова Му казах:

“Господи мой! Ако Чистият Разум на Духа идва с чистите Божии думи,

то мога ли да забравя как Словото казва за тези думи:

“Господните думи са чисти думи, като сребро, претопено в пещ

от пръст, пречистено седем пъти...” 15

И сега, като гледам как Елиу казва на Йов:

“Ето, и аз съм пред Бога както си и ти, - и аз съм от кал

образуван…”

… разбирам, че именно Елиу беше пещ от пръст, в която Всемогъщият

претопи среброто Си и го пречисти седем пъти…”

Господ се усмихна на думите ми и продължи да ми говори, като каза:

“Точно така е, момчето Ми. И ето затова всички, които искат да

бъдат слуги на Отца Ми, трябва да се преклонят пред Силата на

Неговия Суверенитет, който ще ги опита и очисти, за да ги направи

говорители на Чистия Разум. Защото когато преминете през долината

15 (Псалом 12:6)
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на плача и погребете в нея старото, вътре у вас ще бликнат изворите

на Чистия Разум. А колкото до превъзходния път до Чистия Разум,

то послушай отново думите на Елиу, за да ги разбереш и проумееш…”

Отново погледнах към Елиу във видението, който говореше на Йов,

като му казваше:

“Защо се препираш с Него, загдето Той не дава отчет ни за едно

от Своите дела? Защото сигурно Бог говори веднъж и дваж, само че

човекът не внимава. В сън, в нощно видение, когато дълбок сън

напада човеците, когато сънуват на леглата си, тогава Той отваря

ушите на човеците, и запечатва поука в тях, за да отвърне човека

от намерението му, и да извади гордостта из човека; предпазва

душата му от гроба, и живота му, за да не падне от меч…” 16

Елиу отново беше спрял да говори, а Исус се приближи към него, като

ме попита:

“Как разбираш ти думите на Божия слуга Елиу? Защото Отец Ми

наистина говори веднъж и дваж, само че мнозината не внимават.

Кажи Ми тогава: Какъв е този дълбок Сън при човеците, когато

Всемогъщият отваря ушите им и запечатва поуката Си в тях?”

Едва доловимата усмивка в погледа на Исус ми подсказа, че във

въпросите Му има уловка. И аз, като се замислих над думите Му, успях да

зърна и уловката. Затова Му отговорих:

“Господи мой! За мнозина тези думи на Елиу са прекрасната възможност

да седнат на раздумка и да започнат да си разказват сънищата, та да ги

тълкуват и да търсят в тях поуката на Чистия Божий Разум. Един сънувал

едно, друг сънувал друго, трети сънувал трето. И всеки иска да види в

съня си Божия пръст. Но аз вярвам, че има един Истински Сън, в който

трябва да влязат всичките човеци. И това е Твоят Сън. Сънят на Последния

Адам, от Когото Отец създаде последната Ева. Защото когато влезем в Твоя

Сън, Отец отваря ушите ни, за да разберем Силата на Евангелието Ти.

Понеже сам Ти каза на всички ни:

“Който има уши да слуша, нека слуша!”

16 (Йов 33:13-18)
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И ето, сега разбирам, че уши за Твоето Евангелие има този, който е

влязъл в Съня Ти. Защото именно в Твоя Сън Отец запечатва поуката в

нас, и предпазва душите ни от ада…”

Докато слушаше думите ми, Лицето на Господ стана твърде сериозно. И

Той, със строг Глас, отново започна да ми говори, като казваше:

“Иди и предай на всичките Божии чеда, че ако някой иска

Чистият Разум на Святия Дух, той трябва да заспи за света, за да се

събуди за Бога. Защото който е буден за света, той е буден за

Сатана. Но ако спиш за Сатана, буден си за Отца. Колко ли дълбок

трябва да е тогава Сънят, при който Отец ви дарява с Чистия Разум

на Святия Дух? Колко ли дълбоки трябва да са били и думите на

Апостола Ми Петър, който каза на всички ви в посланието:

“Ето възлюбени, пиша ви това второ послание; и в двете

събуждам чрез напомняне вашия чист разум, за да помните думите,

изговорени по-напред от светите пророци и заповедта на Господа

Спасителя, дадена чрез изпратените вам апостоли…” 17

Ето, предупреждавам ви! Заспете за света, за да се събудите за

Отца! Защото ако някой е буден за света, буден е за внушенията му.

Но ако е буден за Бога, заспал е за света и чистият Разум е покорил

сърцето му…”

Братко мой! Верни ми приятелю! Аз се моля на моя Господ да те

издигне при Себе Си! И като ти даде да преминеш през долината на плача,

да превърне сърцето ти в място за изворите на Святия Дух! Аз се моля на

моя Господ да те покори със Съня Си! За да отвори ушите ти и да запечата

в сърцето ти поуката! Аз се моля на моя Господ в теб да влязат всичките

Му думи и Чистият Разум на Святия Бог да покори сърцето ти. Защото тогава

ти непременно ще се възрадваш. Понеже Духът Божий те е направил, и

дишането на Всемогъщия те оживотворява! Амин и Амин!

17 (II Петрово 3:1-2)
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БОЖИИТЕ НАКАЗАНИЯ

ТРЕТА ТАЙНА НА БОЖИЯ СУВЕРЕНИТЕТ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Иска ми се да вярвам, че когато Исус говори на сърцата ни, ние

всички непременно сме се преклонили пред нозете Му. За да бъдем като

Мария от Словото Му и да вземем добрата част, която никой не може да ни

отнеме. През изминалите години на моето общение с Божия Син аз имах

нелеката задача да въртя Божия Меч и да запиша на книга всичките думи

на Божиите изобличения към църквите. Някои видяха това въртене на

Меча като заяждане и черногледство. Сиреч - тоя Стефан вместо да се

радва на всичката Святост на Божиите хора - гледа под лупа греховете им

и се заяжда с девиците на Младоженеца. Нека да ти кажа, братко мой, че

ако ставаше въпрос за грехове, видими само под лупа, аз бих бил

безкрайно щастлив, че ни е нужно много малко очистване, за да се явим

пред Господаря без петно и бръчка. Но Истината на Бога ми говори друго.

Тя ми казва в сърцето, че не греховете, но плодовете на Божията Правда

вече се виждат само под лупа. А колкото до греховете на последния

Вавилон - те вече се въздигат до Небето и натрупват Божия яростен гняв.

Ето затова сърцето ми беше достатъчно развълнувано, когато Господ Исус

дойде отново при мене, за да ми говори за следващата тайна на Божия

Суверенитет, която касае Божиите наказания.

Когато чуят за наказание, мнозина от нас извръщат главите си и не

искат да слушат. Защото за тях наказанието е нещо, достойно за презрение.

Нещо, което дори не трябва да става тема за разговор. “Говори ни за

Божиите поощрения, братко, а не за наказания!” - казват мнозината. Но

такива едва ли са разбрали, че най-прекрасната обхода, която Отец може

да има със синовете Си, е именно в наказанието. Защото Отец бичува и

наказва онези, които люби. С такова отношение към Божиите наказания аз

стоях и чаках моя Господ да ми проговори. А Той, като дойде, отвори

устата Си и думите Му вече пълнеха сърцето ми:

“Как мислиш? Не са ли човешките сърца твърде много уплашени,

когато става въпрос за Божиите наказания?”
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“Исусе! Докато очаквах да ми говориш, аз мислих върху това. И

сърцето ми, като издири всички впечатления от годините, позна, че никой

от човеците не би искал да е обект на Божиите наказания. Но ето, че тези

наказания са част от Божия Вечен Суверенитет и не е възможно да бъдат

прескочени или игнорирани. Просто защото по една или друга причина

всички сме обект на Божиите наказания…”

Исус се усмихна на думите ми, а след това отново ме попита:

“Ако всички вие сте обекти на Божиите наказания, то не е ли

това по причина, че сте твърде скъпи на Небесния си Баща? И Сам

Той не ви ли наказва, понеже не иска да ви изгуби?”

“О, Господи мой! Като зная колко пъти Отец е наказвал бунтовната ми

душа и е смирявал сърцето ми, то си мисля, че без Неговите наказания и

до днес да съм продължил да препускам по надолнището на греха. Но ето,

Отец е верен да ме удари. И като ме нарани - да ме превърже. Тъй че -

гледайки назад - да виждам във всичко провидението на Неговата Свята

Любов…”

В отговор на думите ми Исус погали главата ми, като казваше:

“Нека тогава да те заведа във видението с Божия слуга Елиу.

Защото всички вие трябва да погледнете на Божиите наказания с

очите на просветеното сърце и със смирението на бичуваната душа.

Защото колкото по-голямо е Божието наказание над вас, толкова

по-явно е и очистването вътре във вас…”

Така Господ отново показа на сърцето ми видението с Елиу. И аз вече

чувах как Божият слуга казваше на Йов думите на Божието наказание

върху човека:

“Той бива и наказан с болки на леглото си, да! С непрестанни

болки в костите си, така щото душата му се отвръща от хляба, и

сърцето му от вкусното ястие. Месата му се изнуряват тъй, че не се

виждат, а невидимите му по-преди кости се подават. Да! Душата му

се приближава при гроба и животът му при погубителите...” 18

18 (Йов 33:19-22)
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Елиу бе спрял да говори, когато Исус влезе в самото видение. И като

се приближи до Йов, даде ми знак с ръка да отида при Него. А когато аз

пристъпих във видението, Господ започна да ми говори, като казваше:

“Внимаваш ли в думите, които Елиу изговори на Йов? И забеляза

ли от тези думи къде е прицелът на Божието наказание?”

“Да, Исусе! От думите на Елиу разбрах, че Бог наказва човека с болки

на леглото му. С непрестанни болки в костите, та наказаният се отвръща от

вкусния хляб и от ястието си…”

В отговор моят Господ посочи към Йов, като ми заповяда:

“Докосни се тогава до костите на Йов. За да разбереш

същинското знамение на Божието наказание...”

Погледнах на страдащия Божий праведник. И като протегнах ръка към

него, докоснах се до костите му. А тогава една страшна болка нападна на

собствените ми кости, тъй че изохках и колената ми се свлякоха до Йов. А

Исус, като ме погледна със строг и твърд поглед, отново ми каза:

“Нека сега да ти предложа Хляба Си и ястието Си. За да видим

как би се хранил с тях…”

Така Господ  бръкна в мантията Си и извади бял и дъхав Хляб, а след

това и паница с печена риба. И като ги постави пред мене, каза ми:

“Яж, Стефане!”

Погледнах на Х ляба и в този миг знаех, че храната на Исус е твърде

Свята, за да я пожелаят устните ми. Погледнах и на печената риба. И в

този миг знаех, че съм твърде недостоен за Огъня, който я беше изпекъл.

Затова, със сълзи на очите си, казах на моя Господ:

“Боже, не ми давай Хляба Си, когато над мене тежи бичът Ти. И не ми

предлагай трапезата на Увещанието, защото не я заслужавам…”

В отговор Господ отново ме попита:

“А защо не заслужаваш Хляба и трапезата Ми?”

 “Господи мой! Костите ми са като смазани и болката в тях е от Твоя

удар. Как да пожелая Хляба Ти, след като дори първата хапка би ми

преседнала? Как да пожелая рибата Ти, след като съм обект на Твоето

наказание, а не на Твоето благоволение…”
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След последните ми думи, все така строг и твърд Исус отново посочи

към Йов, като ми казваше:

“Докосни се сега до изнурените меса на Йов. За да видиш с

очите си “невидимите му по-преди кости”...”

Отново погледнах на Йов и протегнах ръката си, за да се докосна до

изнуреното му тяло. И ето, че когато го докоснах, зърнах и невидимите му

кости. А когато докоснах и тях, край мене самия притъмня и очите ми

видяха земята под Йов като отворен гроб, а погубителите му - само на

крачка от душата му. Това ме накара да извикам с всичката горест на

сърцето си:

“Милост, Исусе! Видях зло, което сърцето ми не може и не иска да

понесе. Защото ето - гробът сякаш отваря устата си над Йов, а погубителите

му простират ръцете си към душата му…”

Миг след скръбния ми възглас, Господ вече беше докоснал снагата ми,

а Светлината от Него пропъди Злото и сърцето ми вече не виждаше нито

гроба, нито погубителите. Това ме накара да въздъхна с огромно облекчение.

А Исус, посочвайки отново към Йов, ме попита:

“Добре ли ти беше? И какво почувства, когато се допря до

изнурените меса на Йов? Или какво видя, когато се допря до

невидимите му по-преди кости?”

“Исусе! Болка завладя костите ми, понеже сърцето ми видя в Тебе

строг Съдия. При все, че Ти ми даде Хляба и ястието Си, не ядох от тях,

понеже чувствах себе си недостоен. А когато се докоснах до изнурените

меса на Йов и до невидимите му по-преди кости, сякаш собственият ми

живот се приближи до гроба и погубителите. И сега - как да разбирам

Божиите наказания - сам не зная…”

В отговор моят Господ, сочейки към Йов, ми каза:

“Когато Отец Ми ви накаже с болки в костите, тогава съвестта

на всеки от вас е изобличена и ужилена. А такава съвест не може

да има охота към Хляба и ястието Господно. И тя, като изобличения

Симон, е готова да каже на Господа:

“Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек…” 19

19 (Лука 5:8)
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Но тогава Господ, вместо да Си иде, усилва болките на съвестта,

докато “невидимите по-преди кости” се подадат навън. Защото ето

това - всеки от вас да види “невидимите си по-преди кости” ще

рече очите ви да се отворят и сами вие да видите, че със самото

наказание Отец Ми ви предпазва от гроба и силата на погубителите.

Защото тези “невидими по-преди кости” отговарят на силата на

покаянието, с което човек отново се възправя, за да служи на Отец

Ми с неразделено сърце и със смирена душа.

Затова нека всеки запомни думите Ми:

Божиите наказания са назначени да ви доведат до Покаяние!

За да се оставите от силата на греха и да се привържете към силата

на Святостта! Защото едва тогава, когато душите ви се приближат

при гроба и животът ви - при погубителите - ще прогледнете и

видите сетнината на всеки грях и всяко беззаконие. И невидимите

ви по-преди кости ще ви възправят на нозете ви. За да се

възвърнете при Оня, от Когото сте отстъпили, макар Той никога да

не е отстъпвал от вас…”

Братко мой! Верни ми приятелю! Сърцето ми е преживявало много

опитности. И във всяка от тях Исус е искал да прогледна и да свидетелствам

за онова, което ми е било дадено да видя. Ето, сега свидетелствам и викам

към Всемогъщия с всичката сила на сърцето си:

“Отче мой! Ако сърцата са готови да Те благославят, когато ги

благославяш, аз Те благославям стократно, когато ни наказваш! Защото

сега разбирам и виждам, че много по-страшно е да бъдем лишени от

Твоите наказания, отколкото да сме лишени от Твоите благословения!

Моля Те, Отче мой! Наказвай ни днес, докато ни възвърнеш при Себе

Си! Защото в Твоите наказания има повече Любов, отколкото сме способни

да понесем и повече Милост, отколкото сме способни да проумеем! Защото

които Си лишил от наказанията Си, тях Си лишил от сетнината на

праведните. А които Си ударил с болки в костите, тях Си възлюбил довека!

Амин и Амин!”
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БОЖИИТЕ БЛАГИ МИЛОСТИ

ЧЕТВЪРТА ТАЙНА НА БОЖИЯ СУВЕРЕНИТЕТ

Божиите благи милости! Двете монети на Самарянина! Или двете

прободени ръце на Оня, Който ни възлюби с всичката Любов на Сърцето

Си! Как няма да съм развълнуван, когато отново и отново Исус е готов да

ми яви Себе Си, като Оня, Който е Божията Благост и Божията Милост? Как

няма да съм развълнуван, когато отново и отново Божието Слънце свети в

Силата Си, а лъчите Му докосват и изцеляват човешките сърца?

Казвам ти Истината, братко мой, че сърцето ми се радва да види и

познае в Исус всичките Благи Милости, които днес ни дава Небесният

Отец. Защото ако е вярно, че риданието на каещото се сърце и сълзите на

плачещите очи са угодни на Бога и Отца, то колко по-угодни пред Лицето

Му са тия, които Го славят и се радват в Неговия Свят Дух? Та има ли

баща, чието сърце не се стопля от усмивката на чедата му и от звънкия

смях на устните им? Наистина е прекрасно, когато Бащата е събрал около

Себе Си чедата Си, а те всички до един са възлюбили Закона Му в сърцата

си. За да Го хвалят и въздигат! За да Го изявяват и прославят!

Колкото повече моят Господ ми показва скритото в думите на Елиу,

толкова повече разбирам, че ако в нивата на Свещеното Писание има

имане, заради което си струва да оставим всичко друго, то това имане са

тайните на Божият Вечен Суверенитет. Затова, лично за мен, “Книгата Йов”

е пълната изява на Божието Сърце, и блажени са човеците, на които Отец

е дал достъп до Себе Си чрез тая книга. А сега нека отново да продължа с

непосредствените думи, които Исус проговори в сърцето ми, миг преди да

ми даде видението с Елиу. Ето какво ми каза Той:

“Искам да говориш на всичките Божии чеда и да им кажеш, че

познаването на Божия Суверенитет е най-големия връх на вашата

вяра, Венецът на главите ви, който не увяхва. Защото Отец Ми в

Благостта Си и Святостта Си е казал чрез пророка Си:

“Мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали

със силата си, и богатият да не се хвали с богатството си; но който

се хвали нека се хвали с това, гдето разбира и познава Мене, че
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съм Господ, Който извършвам милост, правосъдие и правда на

земята; понеже в това благоволя…” 20

И сега, като прочиташ думите на пророка, кажи Ми:

Кое е първото, което Отец Ми извършва в живота на човеците,

за да бъде познат като Оня, Който е?”

“О, Исусе! Отец е Господ, Който извършва Милост!”

“А какво е Милостта на Отца Ми? Не е ли тя Любовта, с която

далече по-горното докосва далече по-долното? И на това дело в

живота на човеците кой е способен?”

“Господи мой! Ти така Си устроил времето, щото животът на човека се

състои от години. Годината - от месеци, месеците - от седмици, седмиците -

от дни, дните - от часове, часовете - от минути, минутите - от секунди. И аз

зная, че не само годините и месеците, не само седмиците и дните, но дори

и часовете, минутите и секундите са пропити от Божията Милост за човешкия

живот. Защото всички ние живеем само поради нея, Божията Милост.

А какво бихме правили, ако Отец не беше толкова благ и милостив към

нас? Какво бихме правили, ако Той не помнеше, че сме пръст? Та нали

слугата Му каза в псалома си именно това:

“Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.

Не ще изобличава винаги, нито ще държи гняв до века. Не е

постъпил с нас според греховете ни, нито е въздал нам според

беззаконието ни. Защото колкото е високо небето от земята, толкова

голяма е милостта Му към ония, които Му се боят, колкото отстои

изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Както

баща жали чадата си, така Господ жали ония, които Му се боят.

Защото Той познава нашия състав, помни, че ние сме пръст…” 21

“Точно така е, момчето Ми. И ето затова вашите сърца всячески

трябва да се стремят да познават Сърцето Му. Защото, ако и да сте

пръст, пак Отец Ми е положил съкровищата Си в пръстни съдове. За

да изявява Благостта и Милостта Си към всичките човеци. Но Аз

нека сега отново да те заведа във видението с Елиу. Защото трябва

20 (Еремия 9:23-24)
21 (Псалом 103:8-14)
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сам и с очите си да видиш какви чудеса вършат Божиите Благи

Милости...”

След тези Свои думи Исус докосна главата ми, а пред очите ми се яви

видението с Елиу. И ето, че Божият слуга продължаваше да говори на Йов

и приятелите му, като казваше:

“Тогава, ако има ангел с него, посредник пръв между хиляда,

за да възвести на човека що е за него право, и ако Бог му бъде

милостив и рече: Избави го, за да не слезе в гроба, Аз промислих

откуп за него, тогава месата му ще се подмладяват повече от

месата на дете. Той се връща в дните на младостта си; ако се

помоли Богу, Той е благосклонен към него, и му дава да гледа

лицето Му с радост; и възвръща на човека правдата му. Той пее

пред човеците, казвайки: Съгреших и изкривих правото, и не ми се

въздаде според греха ми; Той избави душата ми, за да не отиде в

рова; и животът ми ще види виделината. Ето, всичко това върши

Бог дваж и триж с човека, за да отвърне душата му от рова, но да

се просвети с виделината на живота…” 22

Елиу отново спря да говори, а Господ Исус влезе в самото видение.

И като вдигна ръката Си и ме посочи, каза ми:

“Гледай на знамението, което ще извикам чрез думите на Елиу.

Защото това е знамение за всички, които се уповават на Божиите

Благи Милости…”

След тези Свои думи Исус вдигна главата Си и погледна към самите

небеса, като казваше на Отца:

“Отче Мой! Яви Посредника Си, пръв между хиляда, за да

възвести на всичките Ти чеда онова, което е право. Защото Милостта

Ти е голяма като цялото Небе и прегръща всичките човеци с лъчите

на Любовта Ти…”

След думите на моя Господ стана знамение. Защото небесата над

главата Му се отвориха. И лъчи от Сърцето на Отца Го обвиха, тъй че Той

заблестя със силата на слънцето. А Отец от небесата проговори на сърцето

ми, като казваше:

22 (Йов 33:23-30)
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“Гледай на Единствения Посредник, сине човешки! И като

гледаш на Посредника, мисли за Него, като Откуп. И като гледаш на

Откупа, мисли за Него, като за Моята Съвършена Милост и

благосклонност към всичките човеци, които биха я пожелали...”

Отец спря да говори на сърцето ми, а очите ми – вперени в

Посредника, виждаха Го като Откуп. И ако Посредникът светеше като

Избраният между началства, власти и господства, то Откупът аленееше със

Святата Си кръв по ръцете Си и нозете Си. И ето, че Гласът Му дойде към

сърцето ми, като ми казваше:

“Приближи се до Мене! За да възвестя чрез тебе на Моите

онова, което е право. Ела при Мене! Приближи се!”

Славата на моя Господ и Спасител беше твърде голяма. Защото Той

светеше и аленееше едновременно. И аз, с развълнувано сърце, се

приближих до Святата Му осанка, като коленичих пред нозете Му. И ето,

че Отец отново проговори от небесата, като казваше на Исус:

“Избави го, за да не слезе в гроба, Аз промислих Тебе, като

Откуп за него…”

Тогава Спасителят протегна прободените Си ръце и ги поставяше

върху рамената ми. И ето, че Сила от Исусовите ръце премина по цялото

ми тяло. А тази Сила, като разгоря с Огън всичките ми вътрешности, направи

ме да се чувствам невероятно по лек и същевременно - уникално освежен

и здрав. Това ме накара да погледна на ръцете си и да видя в тях розовина

и свежест, каквито не бях виждал и познавал от времето на детството си...

Аз бях дете! Дете в помислите си! Дете в чувствата си! Дете в тялото

си! Дете във всичките си вътрешности! Това ме накара с глас на възторг да

попитам моя Господ:

“Какво е това чудо, което ми стори, Спасителю?”

А Исус ми отговори:

“Това е чудото на Божиите благи милости. Чудото, за което

Елиу казва на Йов:

“Тогава, ако има ангел с него, посредник пръв между хиляда,

за да възвести на човека що е за него право, и ако Бог му бъде

милостив и рече: Избави го, за да не слезе в гроба, Аз промислих
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откуп за него, тогава месата му ще се подмладяват повече от

месата на дете. Той се връща в дните на младостта си…”

“А защо, Исусе, месата ми се подновиха като месата на дете?”

С усмивка на Лицето Си Исус отново ми каза:

“Защото всеки, получил Милостта на Отца Ми, е Негово дете. И

как иначе ще влезеш в Небесното Ми Царство, ако не се превърнеш

в дете? Но ето, казвам на всички ви тайната на Божията Милост:

Милостта на Отца Ми е назначена да ви превърне в дечица!

Незлобиви като дечица! Доверчиви като дечица! Искрени като

дечица! Чисти като дечица! Защото оня, който расте в мислите на

възрастта си, той и остарява в плена на гордостта си. Но ако някой

е останал дете, той във всичко е решил да се уповава на Небесния

си Баща, като смирява сърцето си и душата си! А на такъв радостта

му ще бъде пълна…”

В думите на Исус имаше не просто Светлина. Те самите бяха извор на

Радостта, тържество на щастието, пълнота на чудесното и прекрасното. И

аз, докато стоях под Исусовите ръце, за първи път разбирах цялата истина

от думите на Елиу, свързани с оня, на когото Отец е показал Милост:

“Той се връща в дните на младостта си; ако се помоли Богу, Той

е благосклонен към него, и му дава да гледа лицето Му с радост; и

възвръща на човека правдата му. Той пее пред човеците, казвайки:

Съгреших и изкривих правото, и не ми се въздаде според греха ми;

Той избави душата ми, за да не отиде в рова; и животът ми ще види

виделината. Ето, всичко това върши Бог дваж и триж с човека, за

да отвърне душата му от рова, но да се просвети с виделината на

живота…”

Братко мой! Верни ми приятелю! Пей пред човеците, когато Бог ти е

показал Милостта Си и не е зачел греховете ти! Пей пред човеците, когато

ръцете на Благия и Милостивия са избавили душата ти, за да не иде в

рова! И най-сетне - нека радостта ти бъде пълна, когато сърцето ти съзира

Виделината на Живота, Посредникът на вярата, Откупът на Спасението.

Защото Той днес превръща всички ни в дечица. За да гледаме Лицето Му с

радост и Сърцето Му с веселие! Амин и Амин!
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ЕЛИУ – БОЖИЯТ
СУВЕРЕНИТЕТ II

УЛОВЕН ОТ ХРИСТА ИСУСА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

След като написах първата част от книгата за тайните на Божия

Суверенитет, аз получих в сърцето си нови и прекрасни импулси от Господ,

за да продължа да размишлявам върху всичките думи на Божия слуга

Елиу. И трябва да ти призная, че няколкото страници от “Книгата Йов”,

където Елиу говори за Божия Суверенитет, за мен се оказаха място на

проглеждане, осветяване и изпълване със Святия Дух. Защото ето това - да

познаем Божието Сърце и да се явим пред Бога и Отца с копнежа да Му

бъдем слуги - е свидетелството от Дух и Истина, че сърцата ни са били

преобразени според Божието намерение и Божията Воля. Затова и самата

личност на Елиу се явява като вдъхновен библейски прицел на всичкото ни

желание да познаваме Бога и проявленията на Неговия Свят Дух в сърцата

на човеците.

Когато започнах да размишлявам върху тази втора част на книгата, аз

получих видение от моя Господ. С него Той искаше да покаже на сърцето

ми колко сериозен и отговорен е пътят, свързан с познаването на Божия

Суверенитет. Така, в късните часове на една от нощите, към сърцето ми

дойде Образ, Който беше забулен от мощен ореол, тъй че от светлината на

ореола аз не можех да видя ясно Образа. Самият ореол плуваше и слизаше

надолу от Небето, а след това се издигаше нагоре. И в един миг тръгваше

надясно, а след това свиваше наляво. Но колкото и да се опитвах да

задържа Образа от ореола в сърцето си, Той постоянно трептеше и се

изместваше от погледа ми. А когато само за миг успявах да го задържа

пред очите си, стрела от Светлина се забиваше в мен, а цялото ми тяло
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настръхваше от твърде дълбоко докосване. И тази своеобразна игра на

Образа продължаваше отново и отново, тъй че думи на моление започнаха

да извират в сърцето ми и аз ги изговарях към Исус, като Му казвах:

“Господи мой! Обясни ми видението Си! Обясни ми защо Този Образ

танцува пред сърцето ми обвит от ореол, та да не мога да Го задържа и

разгледам спокойно?”

В отговор на думите ми изсред самия Образ към сърцето ми дойдоха

думи, които гласяха:

“Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца...”

А аз, чул познатите думи от Образа, вече знаех тяхното продължение.

Защото те бяха част от “Посланието на Апостол Павел към Ефесяните”,

което продължава с думите:

“…тъй че закоренени и основани в любовта да бъдете силни, да

разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината,

височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която

никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата

Божия пълнота…” 23

Ето какво беше Образът пред сърцето ми! Той беше цялата Божия

пълнота, обвита от  ореола на своята недостижимост! Този Образ беше

широчината и дължината, височината и дълбочината на моя Господ Исус

Христос. И аз, развълнуван твърде много от думите на Образа, отново

извиках към Спасителя, като Му казвах:

“Исусе! Нека видя ясно Образа Ти! Нека Той се успокои пред сърцето

ми, за да Го зърна ясно. Защото и до този миг Образът Ти, обвит от ореола,

плува по широчината и дължината, или се издига и спуска във височината и

дълбочината. А аз сега копнея с всичката си любов да Те видя и проумея…”

След последните ми думи Образът никак не се успокои, но продължи

да плува пред сърцето ми. Но отсред Него към мен дойдоха думи, с които

Господ ми казваше:

“Когато един слуга е тръгнал по пътя на съвършеното

познание, той трябва изцяло да Ми предаде сърцето си. Защото

23 (Ефесяни 3:17-19)
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само тогава Образът ще се изобрази в него и Божията пълнота ще

се възцари в духа му…”

“А как, Господи мой, да Ти предам изцяло сърцето си? Какво да сторя,

за да се изобрази Образът вътре в мен?”

В отговор Исус ми каза думи, които бяха твърде дълбоки и разтърсващи:

“Ако досега си чел и размишлявал над Божиите думи в

изповедта на Елиу, то сега се приготви да предадеш и покориш

сърцето си на Божиите думи. Защото не си ти, който трябва да

четеш думите на Всемогъщия, но Словото на Отец Ми е това, което

трябва да чете вътре в теб. Докато четеш думите на Отца Ми, ти си,

който решаваш кое да влезе в теб и кое - не. Но когато Духът на

Отца Ми започне да чете вътре в теб, то тогава Той сам ще постави

широчината и дължината, височината и дълбочината. Защото тази е

великата тайна на Божия Суверенитет:

Не ти да изследваш Бога, но Бог да изследва теб! Не ти да

четеш думите на Святия Дух, но Святият Дух да чете думите Си

вътре в теб! За да изчисти, подреди и изгради сърцето ти като

обиталище на Всемогъщия!

Защото кое друго да има широчина и дължина, височина и

дълбочина, освен обиталището за Образа? И кой друг да сътворява

това обиталище, освен Оня, Който идва да живее вътре в теб?”

След тези последни думи на моя Господ аз наистина разбрах и самото

видение, което Той ми беше дал. Защото моят подход към думите на

Всемогъщия не беше Неговият. Аз бях тръгнал да изследвам Бога, вместо

Той да изследва мен. Аз  бях тръгнал да строя нещо, което може да

построи само Той. Това ме накара да падна на колене пред моя Господ и да

Му кажа:

“Исусе! Ето ме пред Тебе в дух, душа и тяло. Толкова по-малък,

колкото Ти Си по-голям. Толкова по-неук и незнаещ, колкото повече Ти Си

въплъщение на Мъдростта и Знанието. Толкова по-предаден на Тебе,

колкото е нищожното пред Божията пълнота. Моля Те, довърши Святото Си

дело чрез слугата Си! И дай ми достъп до утаените думи на Всемогъщия,

които не разбирам…”
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В отговор на думите ми самият Образ във видението излезе от ореола

и се приближи до сърцето ми. И аз вече виждах моя Господ - превъзходно

реален за сърцето ми. А Той, като протегна ръка и погали главата ми, каза

ми:

“Посвещението, което ти получи от Отца Ми, за да разбереш и

прогласиш Неговия Личен Суверенитет, е нож с две остриета. И ако

едното острие на Духа прониква до всичките утаени думи на Отца

Ми, то другото прониква в най-дълбокото на собственото ти сърце.

Това е точно така, защото дълбоките Божии думи трябва да бъдат

поставени дълбоко, сиреч, да се вдълбочат в сърцето ти. Високите

Божии думи трябва да бъдат поставени на високо, сиреч, да се

извисят вътре в тебе. Широките Божии думи трябва да бъдат

поставени на широко. И дългите Божии думи трябва да бъдат

поставени в дължината на твоето разбиране. За да познаеш най-

сетне дълбочината и височината, широчината и дължината на

Божия Суверенитет.

Сега разбираш ли по-добре видението с Образа Ми? Разбра ли

защо Образът витаеше и танцуваше пред сърцето ти и не можеше

никак да намери покой?”

“О, Исусе! Ти Си Този, в Когото обитава телесно всичката пълнота на

Божеството. И ако Апостол Павел ни говореше да се впуснем към прицелната

точка на горното от Бога призвание, то сега разбирам, че не Твоят Образ,

но моето сърце е треперело, докато е гледало видението на Духа. Тъй че

не Образът Ти е бягал пред мене, но аз съм бягал от Образа. Понеже съм

искал аз да чета думите на Отца, а не Духът Му да чете вътре в мен. Аз

някак да уловя Образа, а не Образът да улови мен. Но ето - думите на Твоя

Апостол Павел изобличават сърцето ми, понеже Божият слуга ми говори,

като казва:

“Не че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен;

но гоня изподир, дано уловя, понеже и аз бидох уловен от Христа

Исуса...” 24

…и аз не бих могъл да уловя Твоя Образ, ако Ти първо не уловиш мен!”

24 (Филипяни 3:12)
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Исус се усмихна на думите ми, а след това продължи да ми говори,

като казваше:

“Иди и кажи на всичките Ми братя и сестри, че с разпечатването

на останалите тайни на Божия Суверенитет Моят Образ ще заблести

пред сърцата им, както заблестя и пред твоето във видението на

Духа. А тогава Аз непременно ще уловя покорните и смирените, за

да ги утвърдя като слуги на Отца Ми. Защото думите на Всемогъщия,

с които Той напълни устата на слугата Си Елиу, ще издирят и

изпитат дълбочините и височините на сърцата ви. И Отец Ми ще ви

докосне и благослови с ръцете Си. За да Му бъдете последното

поколение, което Го разбира и познава. Поколение на широчината

и дължината, височината и дълбочината на Божията пълнота.

А сега тръгни след Мен. За да видиш останалите тайни на

Божия Суверенитет…”
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БОЖИЕТО ПРАВОСЪДИЕ

ПЕТА ТАЙНА НА БОЖИЯ СУВЕРЕНИТЕТ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Иска ми се да вярвам, че си разбрал какво ще рече да бъдеш уловен

от Христа Исуса. Защото ето това - да се оставим да бъдем уловени от Него

- ще рече да предадем и покорим сърцата си на Божия Свят Дух. Защото

Този, Който някога вдигна ръката Си и посочи на рибарите къде да хвърлят

мрежите, знае прекрасно как сърцето ти да бъде уловено в Неговата

мрежа. От теб не се иска нищо друго освен доверие. Чисто, искрено и

детско доверие, че Той е силен да те спаси и издигне над погиващия свят.

Когато Исус дойде към сърцето ми, за да ми покаже петата от тайните

на Божия Суверенитет, Той беше твърде много развълнуван. И аз, като

гледах на вълнението на Господ, запечатано върху Лицето Му, Го попитах,

казвайки:

“Исусе! Защо Си толкова развълнуван?”

А Господ ми отговори:

“Ако на земята е дошло времето Съдията да стои до вратите, то

няма как да не видиш всичкото Му вълнение. Защото идва Денят на

Съда Му. И този Ден е твърде страшен.

Как мислиш тогава? Кой ще издържи пред Небесния Съдия в

Деня на Страшния Му Съд? Или каква ще е сетнината на тия, които

не се покоряват на Божията Воля и Божието Слово?”

“О, Господи мой! Сетнината им ще бъде погибел от Всемогъщия…”

Думите ми накараха Лицето на Исус да се смръщи. И Той, гледайки ме

със строг поглед, отново ме попита:

“Ако твоята вяра е силна да Ме приеме като Спасител, Господ и

Бог, то силна ли е да Ме приеме и като Съдия? Имаш ли вярата, че

ще дойде ден, когато Аз ще съдя всичките тайни дела на човеците?”

“Исусе, та нали слугата Ти Петър ни сподели в “Деянията”, че

свидетелства за Тебе, като за определения от Отца Съдия? И той ни остави

думите си, с които Ти му заръча:
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“И заръча ни да проповядваме на людете и да свидетелстваме,

че Той е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите. За Него

свидетелстват всичките пророци, че всеки, който повярва в Него,

ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си…” 25

А слугата Ти Яков в посланието си каза на всички ни:

“Останете и вие твърди и укрепете сърцата си, защото

Господното пришествие наближи. Не роптайте един против друг,

братя, за да не бъдете осъдени, ето, Съдията стои пред вратите...” 26

Едва бях цитирал стиховете на Яков, когато Господ отново започна да

ми говори, като казваше:

“А защо Аз стоя като Съдия пред вратите? Какво търси Съдията

пред тези врати или защо чака пред тях?”

Въпросът на Исус ме остави без отговор. И аз, гледайки на Него, Му

отговорих, казвайки:

“Ти знаеш защо стоиш, Господи! И ако имаш благоволение към слугата

Си, то и аз ще знам тайната на Съдията…”

След тези мои думи Исус протегна ръката Си и докосна главата ми,

като казваше:

“Нека да ти дам видението с Елиу. Защото там непременно ще

разбереш защо Съдията стои пред вратите…”

Ето, че очите на сърцето ми отново виждаха Божия слуга Елиу. Пламенен

и ревностен, той беше протегнал ръцете си към Йов и приятелите му, като им

казваше:

“Слушайте ме, прочее, вие разумни мъже. Далеч да бъде от

Бога неправдата, и от Всемогъщия беззаконието! Защото ще въздаде

на човека според делото му, и ще направи всеки да намери според

пътищата си. Наистина Бог няма да извърши нечестие, нито ще

извърне Всемогъщият правосъдието...” 27

След тези свои думи Елиу спря да говори, а Исус влезе в самото

видение, като ми даде знак с ръка да Го последвам. А когато аз застанах

до Него и Елиу, Той посочи сърцето на Божия слуга, като ми казваше:

25 (Деяния 10:42-43)
26 (Яков 5:8-9)
27 (Йов 34:10-12)
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“Можеш ли да разбереш защо Елиу говори с думите:

“Далеч да бъде от Бог неправдата, и от Всемогъщия беззако-

нието!”

Гледайки показалеца на Исус, аз видях как от дълбокото в сърцето на

Елиу светеше скъпоценен диамант. И с драгоценните си лъчи този диамант

сякаш ми казваше:

“Ето, аз съм пълен с Божията Правда! И лъчите на Закона

Господен светят от мене…”

Това ме накара с вълнение да кажа на Исус:

“Господи мой! Ако неправдата и беззаконието са далеч от Бога, то

Правдата и Закона са твърде близо до Него. Защото диамантът в сърцето

на Елиу, като съединен с Божието Сърце, явява на Йов и приятелите му

всичките истинни и Святи думи на Отца…”

Слушащ думите ми, Исус отново ме попита:

“А какво казват всичките Святи и истинни думи на Отец отсред

диаманта Му? Не казват ли те, че Отец ще въздаде на човека според

делото му и ще направи всеки да намери според пътищата си?”

“Точно така е, Господи мой!”

“Виж тогава и самата тайна на Божия Суверенитет, свързана с

Божието Правосъдие, защото сега ти я показвам…”

Едва изговорил думите Си, Господ хвана с ръката Си самият диамант в

сърцето на Елиу. И като го изтръгна отсред него, държеше го над главата

му. Тогава диамантът мигновено заблестя като светило над Божия слуга и

очите ми вече виждаха Елиу с огряно лице от светлината на собствения му

диамант. А моят Господ с необикновено дълбок и проницателен поглед вече

ми казваше:

“Сега разбра ли вече защо Съдията стои до вратите? Сега

разбра ли, че Съдията има нужда от свидетел, който да Му послужи

като защитник или обвинител на човешката душа?

И ти, като гледаш на диаманта, осветяващ Елиу, кажи Ми:

Как ще се яви Елиу пред Небесния Съдия - като оправдан или

като осъден?”
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“О, Исусе! Светлината от диаманта на Елиу ще потвърди, че през

целия си живот този Божий слуга е вършил онова, което е угодно на Бога и

Отца. Тъй че Съдията няма да има никакви основания или причини против

Елиу. Напротив - ще го приеме в Царството Си като драгоценен син от

Сионовото потомство…”

“Колко от Моите тогава разбират, че обвинител или защитник на

човека пред Съда на Всемогъщия ще бъде собствената му съвест?

Защото именно съвестта носи в себе си написан Закона на Съдията.

И всеки грях на човека, който не е бил простен от Отца Ми, попада

под удара на Закона. А ще има ли тогава човек, който да избяга от

Божия Съд или пък да избегне Божието правосъдие, след като

свидетелят на Отец Ми е в сърцето му? И ако Съдията стои пред

вратата на всяко сърце - то не е ли Неговото стоене сигнал, че Той

твърде скоро ще яви обвинителя или защитника на човека пред

Неговия Съд?

Да грешат ли тогава мнозина в тайно, понеже са излъгали себе

си, че никой не ги вижда? Да стоите ли с непростени грехове, които

съвестта ви ще натрупа против вас, за да ги представи на Съдията?

Да разчитате ли на земни и суетни съдилища и закони или да

изпитате обходата и делата си в Божието Слово и Закона Господен?

Не казах ли Аз в Евангелието, че който има, нему ще се даде, а

който няма, ще му се отнеме и това, което има? И каква друга

скъпоценност да имате пред Съда на Вечния Съдия, освен съвестта

си, която или ще ви оправдае, за да я имате или ще ви осъди, за да

я изгубите?

Ето, Съдията наистина стои при вратите на сърцата ви! И в Деня

на Неговия Съд никой няма да може да се скрие от Божия свидетел

в себе си. Защото при изпълнението на Гнева Му обвинителят ще

свидетелства против обвинения, за да се яви и сетнината му…”

Гледах на видението на моя Господ и в тоя миг сърцето ми се тресеше

неудържимо. Защото вече бях разбрал тайната, че съвестта е Небесният

диамант, който е свидетел на човешкия живот пред Съда на Съдията. И ако

някой е пазил чиста съвестта си, нему Отец ще даде оправдание и Вечен
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Живот. Но ако някой е похулил съвестта си и е живял с непростени

грехове, то на такъв ще се отнеме и това, което е имал…

Помисли, братко мой! Как ще застанем пред Съдията, ако се явим пред

Съда Му с непростени грехове и гузна съвест? Или как още мнозина залъгват

сърцата си, че няма кой да ги посочи и обвини? Ами вашата съвест, която

ви гризе непрестанно в късните часове на нощта? Не е ли тя сигналът на

обвинителя, че Съдията стои пред вратата? Не казва ли обвинителят на

всеки от нас:

“Днес е денят и сега е часът и минутата да се покаеш. За да ме

имаш и задържиш. Утре ще бъде късно, понеже ще ме изгубиш…”

Моля те, братко мой! Погледни диаманта на Елиу и го пожелай в

сърцето си! Пожелай Божията Правда и Божият Закон вътре в тебе! Понеже

колкото повече възлюбиш Закона и Правдата на Отца, толкова по-силно

ще заблести в тебе и свидетелят на Отца. Защото ако Елиу говори, че

неправдата и беззаконието са далеч от Праведния Съдия, то далеч от Него

ще бъдат запокитени и тия, които оскверняват сърцата си с грехове и зло.

Но ако някой върши Правда и люби Закона Господен, то нека сетнината му

да бъде като драгоценен диамант от Светилището на Отца! Амин и Амин!
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БОЖИИТЕ ПРИСЪДИ И ВЪЗДАЯНИЯ

ШЕСТА ТАЙНА НА БОЖИЯ СУВЕРЕНИТЕТ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Колкото страшни и отговорни да са думите на Съдията към сърцата ни,

аз те моля никак да не отстъпиш от тях, но да се закрепиш в Бога на

Спасението си. Защото, без всякакво съмнение, съблазните на погиващия

свят ще продължат да стоят пред очите ни. И мнозина от нас ще продължат

да негодуват, че на земята правосъдието се изкривява и Божията Правда

не се зачита.

А как иначе да бъде? Та нали дяволът е княз на света? Нали целият

свят лежи в лукавия? Защо тогава се чудиш, че престъпниците са силни да

избегнат или да смекчат земните си присъди? Та нали моралният кодекс на

всеки земен съдия става толкова по-слаб, колкото по-силно шумолят

парите в сърцето му? И такъв земен съдия, като не познава Съдията на

небесата, се е измамил, че може да се отчита единствено пред демоничните

си съветници. Но утре, в Деня на Страшния Съд, Отец ще напомни на

всички земни съдии, че отдавна е заявил против тях думите Си:

“Сега, прочее, вразумете се, о царе; научете се земни съдии.

Слугувайте на Господа със страх, и радвайте се с трепет. Целувайте

Избраника, за да се не разгневи, та погинете в пътя; защото скоро

ще пламне Неговия гняв. Блажени са всички, които се надяват на

Него…” 28

Замисли се тогава. Колко са днес царете и съдиите, които целуват

Избраника? И колко са просветените, които да знаят, че ето това - царете

и съдиите да целуват Избраника - ще рече устните им да са станали извор

на Христовата Правда. Понеже е писано:

“Който дава прав отговор, той целува в устни...” 29

Нека ти кажа, че живееш във времето, когато мнозина се надпреварват

да целуват Избрания. Но не с целувката на Правдата, а с целувката на

Юда. И ето затова скоро ще пламне гневът на Всемогъщия. Понеже когато

28 (Псалом 2:10-12)
29 (Притчи 24:26)
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Сърцето Му е чакало да се яви Неговата Свята Правда, земните съдии са

явявали оправдателни присъди за престъпниците. Когато Отец е искал да

се защити правото на вдовицата и сирачето, служителите на Темида са

защитавали правото на тоя, който е готов да им бутне повече пари. И в тая

надпревара от поклони към Сатана е действала и ще действа съблазън към

сърцата на всичките човеци. Съблазън, за която Словото казва:

”Понеже присъдата против нечестиво дело не се изпълнява

скоро, затова сърцето на човешките чеда е всецяло предадено да

струва зло…” 30

Някой би реагирал:

“Как така не се изпълнява скоро присъдата? Та нали си има полиция,

прокуратура и съд?”

И какво като ги има? Не са ли всички те човеци от плът и кръв? Не са

ли, най-често, езичници, които не познават Бога и Святите Му правила и

съдби? При все, че Съдията дълго търпи и не прави Съда Си явен приживе,

то да кажем ли, че Бог не съди беззаконните?

Истината е, че подобно твърдение би било беззаконие в устата ни и

хула против Небесния Съдия. Истината е, че трябва да смирим душите си,

когато не познаваме тайните на Неговия Вечен Суверенитет. Защото

Божиите присъди се явяват, когато поиска Той, а не когато поискаме ние.

И ако Той осъди, ние не можем да оправдаем. Или ако Той оправдае, ние

не можем да осъдим. За разбиране на всичко това ни е нужна Божията

Светлина и Неговото водителство. Затова нека да продължа и със самите

думи, които Исус започна да ми говори, миг преди да ми покаже самото

видение с Елиу. Ето какво ми каза Той:

“Всички Божии чеда трябва да познават добре тази шеста тайна

на Божия Суверенитет. Понеже нейното непознаване отваря врати

за съблазняване и бунт против Моя Бог и Отец. Затова като начало

нека те попитам:

Каква е разликата между присъдата и въздаянието?”

30 (Еклесиаст 8:11)
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“Исусе! Присъдата е, когато Небесният Съдия определи тежестта на

наказанието според тежестта на беззаконието. А въздаянието е самото

изпълнение на наказанието…”

“Как мислиш? Има ли време между присъдата и въздаянието?”

“Господи мой! От това, което сърцето ми е гледало през всичките тези

години на света, мога да кажа, че има беззакония, при които присъдата и

въздаянието вървят ръка за ръка, за да няма никакво бавене между тях.

Но има и други беззакония, при които между присъдата и въздаянието е

поставен огромен срок. Толкова огромен, щото мнозина започват да

мислят, че въпреки присъдата, въздаяние няма да има…”

Господ слушаше твърде внимателно думите ми. А след като спрях да

говоря, поклати одобрително главата Си, като казваше:

“Точно така е, момчето Ми. Ти наистина си разбрал, че има

разлика между беззаконията, които определят и разликата в

присъдите и въздаянията. Но Аз нека сега да те заведа в самото

видение с Елиу. За да чуеш със сърцето си думите, които Божият

слуга ще изговори на Йов…”

След тези Свои думи Исус докосна главата ми, а пред очите ми се

разкри и самото видение. Така отново виждах Елиу, който вече отваряше

устата си и казваше на Йов и приятелите му:

“Няма тъмнина, нито мрачна сянка, гдето да се крият ония,

които вършат беззаконие. Понеже Той няма нужда втори път да

изпитва човека, за да дойде на съд пред Бога. Без дълго изследване

сломява силните, и поставя други вместо тях. Прочее, Той познава

делата им; и събаря ги нощем, та те се смазват. Удря ги като

нечестиви явно, там гдето има зрители, понеже се отклониха от

Него и не зачитаха ни един от пътищата Му, така че направиха да

стигне до Него викът на сиромасите, та Той чу викът на угнетените…”
31

Елиу беше спрял да говори, когато Исус влезе в самото видение. И

като застана до Божия слуга, призова ме с ръката Си, като ми казваше:

“Как мислиш? Не са ли думите на Елиу истинският ключ към

познаването на Божиите съдби, свързани с присъдите и въздаянията?
31 (Йов 34:22-28)
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Най-малкото - виж как Божият слуга говори, че “няма тъмнина и

мрачна сянка, където да се скрият ония, които вършат беззаконие”.

И като внимаваш на тези първи думи на Елиу, кажи Ми:

Обичат ли престъпниците тъмнината и мрачната сянка?”

“О, Исусе! Та нали тъмнината е липса на Светлина? И ако в Светлината

всички дела са явни, то в тъмнината те са скрити. Ето защо престъпниците

наистина обичат тъмнината…”

“А защо тогава Елиу заявява, че “няма тъмнина и мрачна

сянка”, където те да се скрият?”

“Господи мой! Елиу говори това, за да покаже колко превъзходно

велика е Силата на Небесния Съдия, с която Той издирва всичките дела на

всичките човеци. Понеже затова думите на Елиу продължават, като казват:

“Понеже Той няма нужда втори път да изпитва човека, за да

дойде на съд пред Бога. Без дълго изследване сломява силните, и

поставя други вместо тях…”

“Точно така е, момчето Ми! Но ти виж отново първите думи на

Елиу, свързани с тъмнината и мрачната сянка. Защото именно сянката

и тъмнината определят самите Божии присъди и въздаяния. Понеже

присъдата на човека ще е според мрачната му сянка, а въздаянието

- според тъмнината му…”

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

момент. Ето защо аз Го попитах:

“Какво имаш предвид, Исусе! Как да разбирам?”

А Исус ми отговори:

“Разбирай Ме така, че пред погледа на Моя Отец има два вида

присъди и въздаяния. Има явни присъди и явни въздаяния. Но има

и тайни присъди с тайни въздаяния…”

“А как, Исусе, да разбирам разликата между явните и тайните присъди

и въздаяния? Защото, без всякакво съмнение, в човешкия живот има явна

тъмнина и тайна тъмнина. Явна мрачна сянка и тайна мрачна сянка…”

След последния ми въпрос Исус се приближи до мен. И като докосна

главата ми, казваше ми:
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“Нека в следващите две видения да ти покажа явното и тайното.

Защото всички Божии чеда трябва да разберат тази шеста тайна на

Божия Суверенитет, свързана с Божиите присъди и въздаяния…”

Докато Господ ми говореше, пред очите ми се появи първото видение.

И ето, че аз виждах селски двор, който беше огрян от меката светлина на

залязващото слънце. А тогава Исус ми каза:

“Приготви се да видиш каква е явната тъмнина и явната мрачна

сянка, която престъпникът ще използва за явното си беззаконие. За

да го постигне явната присъда и явното въздаяние…”

След думите на Исус ние чакахме известно време, докато слънцето

залезе зад хоризонта и сумракът погълна цялото село. А когато напълно се

смрачи, аз видях и самия престъпник, който се приближи до оградата на

селския двор. И като я прескочи, приближаваше се до курника с кокошките,

решил явно да открадне яйцата на някоя от тях. А точно когато той пъхаше

ръката си в полога, за да вземе снесените яйца, зад самия него в

изневиделица се появи стопанинът на селския двор заедно с още четирима

свои приятели. И като вдигна запален фенер и освети престъпника, извика

със силен глас:

“Пипнах ли те най-сетне, разбойнико!”

Точно в тоя момент Исус простря ръката Си към престъпника, като ми

казваше:

“Виждаш ли как стопанинът на кокошките освети крадеца? Виж

тогава и Ми кажи каква е сянката, която престъпникът хвърля

встрани от себе си?”

Погледнах натам, накъдето сочеше показалецът на Исус и видях как

тялото на крадеца хвърляше сянка върху самия полог на кокошките. Затова

отговорих на моя Господ:

“Исусе! Този крадец има мрачна сянка, оставена от собствената му

плът. Понеже тази плът беше осветена от фенера на стопанина…”

“А какви са делата на плътта? Явни или тайни?”

“Господи мой! Твоят Апостол Павел ни говори в “Посланието към

Галатяните”, че делата на плътта са явни, тоест, те не могат да се скрият…”
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“Точно така е, момчето Ми. Делата на плътта наистина са явни.

И тези явни дела карат плътта да хвърля явната си мрачна сянка,

използвайки явната тъмнина за явно беззаконие. Затова ти виж

каква ще е сетнината на това явно беззаконие…”

Отново гледах във видението, когато забелязах как стопанинът на

селския двор казваше на четиримата си приятели:

“Вържете тоя разбойник и заведете го в участъка. За да плати за

беззаконието си…”

Така яките мъже хванаха престъпника и го вързаха, като го подкараха

към селския участък. А Исус, като посочи отново към престъпника, вече ми

казваше:

“Ето, Стефане! Очите ти ясно видяха каква е явната мрачна

сянка и явната тъмнина, която този престъпник използва за явното

си беззаконие. Как мислиш тогава? Каква ще е Божията присъда и

въздаяние за неговото престъпление?”

“Исусе! При този престъпник ще има явна присъда и явно въздаяние.

Понеже човеците ще го вържат и заведат в участъка. А от участъка ще го

предадат на съда. И в съда ще го осъдят явно, за да плати за беззаконието

си…”

“А защо този престъпник ще бъде осъден явно? Не затова ли,

понеже и беззаконието му е явно и има явни свидетели?”

“Точно така е, Господи!”

“Знай тогава, че ето така изглеждат явните Божии присъди и

въздаяния. Това са присъди и въздаяния върху земните беззакония

на земните човеци. Понеже земният човек е използвал земната

тъмнина, за да извърши земно беззаконие. А при тия беззакония

присъдата и въздаянието вървят ръка за ръка, понеже свидетелите

и обвинителите са земни. Но Аз сега искам да видиш едни други

Божии присъди и въздаяния, заповядани не срещу явните, но срещу

тайните беззакония. Затова виж и следващото видение, което ти

давам…”

Исус отново докосна главата ми, а пред очите ми се разкри и второто

видение. Очите ми виждаха църква, в която бяха събрани около стотина
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човека. Над самата църква отново светеше залязващото слънце. Но този

път Слънцето беше Самият Исус, а Небесните Му лъчи бяха прострените Му

ръце над самата църква. И аз, като гледах как Слънцето залязва, попитах

стоящия до мене Господ:

“Исусе! Защо залязваш? Защо не грееш над тази църква в цялата Си

Сила?”

А Господ ми отговори:

“Силата на твоя Господ е в Неговия Свят Дух, а Силата на

Святия Дух е в съгласието между мислите, думите и делата на тия,

които се изпълват с Него. Но когато мислите, думите и делата не са

съгласни, то тогава пътят на Божиите лъчи е бил прекъснат поради

тайно беззаконие. Затова Слънцето залязва, понеже човеците са

обикнали тъмнината повече от Светлината, и дявола повече от

Бога. Но ти гледай какво ще стане, когато Слънцето изцяло залезе и

се скрие зад хоризонта…”

Така аз вече наблюдавах самата църква, докато огненочервеният диск

на Небесното светило вече се скриваше зад планинските хребети. А когато

и последният лъч изчезна, там, край църквата, наизскачаха демони. И най-

големият сред тях, като скочи върху църковния първенец, облада сърцето

му, тъй че край човека се появи мрачната му сянка. А той, като усети

присъствието на демона, извика със силен глас:

“Отворете сърцата си, Божии души. Защото Господ е всред нас и иска

да ни изпълни с присъствието си. Кажете “Амин” на присъствието му!”

Така човеците в църквата започнаха да викат “Амин”, а демоните,

гледайки на отворените им сърца, влизаха в тях и побързаха да разкъсат

всяко зачатие на божественото естество…

Това беше не просто страшно, но ужасно беззаконие. Защото, за разлика

от първото беззаконие, жертвата в него беше божественият зачатък на моя

Господ в човешките сърца. И аз, като погледнах на Исус, попитах Го:

“Исусе! Защо никой от човеците в това видение никак не можа да

регистрира ужаса и проклятието, в което участва? Не видяха ли тия човеци,

че Ти залезе зад хоризонта? И не усетиха ли тези човеци мрачната сянка
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на църковния си първенец? Не проумяха ли, че в съгласието си с неговите

думи си навличат страшно осъждение?”

Слушайки думите ми, Исус отговори, казвайки:

“Когато става въпрос за явна мрачна сянка и явно беззаконие,

то всеки е готов да ги види и осъди. Понеже делата на плътта са

явни. Но ти сега Ми кажи какви са духовните дела - видими или

невидими?”

“Исусе! Духовните дела са невидими. И за тях е нужно упражняването

на вяра…”

“Отговори правилно!” - ми каза Господ и продължи:

“Ако духовните дела са невидими, то не остават ли те в тайно?

И ако остават в тайно, то няма ли и дяволът да използва тайното, за

да подтиква обладаните от него към тайни беззакония?

Най-малкото - тази мрачна сянка у църковния първенец явна

ли беше или тайна?”

“Исусе! Тя остана в тайно, понеже никой от човеците в тази църква

никак не можа да я регистрира. И като се съгласиха с думите на лидера си,

тези човеци си навлякоха страшно осъждение…”

“А какво е осъждението? И помнят ли тези човеци думите Ми в

Евангелието, с които казах на всички ви:

“И ето що е осъждението: светлината дойде на света, и

човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата

им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и

не отива към светлината, да не би да се открият делата му; но който

постъпва според истината отива към светлината, за да се явят

делата му, понеже са извършени по Бога…” 32

Когато Светлината е на света и Примерът на вашия Господ е в

Евангелието, а човеците обичат повече примера на тъмнината, то

такива не се ли стремят съзнателно към Божиите присъди и

въздаяния? И ако някой не отива към Светлината, та да се открият

делата му, то такъв няма ли мрачна сянка в живота си? И не иска

ли да върши греха си в тайно? Но ако такъв върши греха си в

32 (Йоан 3:19-21)
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тайно, то няма ли над него да се яви тайна Божия присъда и тайно

Божие въздаяние? Ето, Господ вашият Бог пита всички ви:

Коя друга присъда да е тайна, освен присъдата, с която Отец Ми

е осъдил всичките блудни църкви, станали Вавилон? Не пише ли на

челото на блудницата “Тайна”, за да подскаже на всички ви, че и

греховете й са тайни? И ако присъдата на Отец Ми над блудницата е

тайна, тъй че днес никак не я виждат църквите на Вавилон, то няма

ли и въздаянието Му да е тайно, та Отец Ми да го забави до Деня на

Страшния Съд? Ето, казвам на всички ви и ви предупреждавам:

Повече надежда има за тия, които са получили явни присъди и

явни въздаяния, отколкото за ония, върху които е дошла тайната

Божия присъда и въздаянието след нея. Защото за земния човек,

извършил земни престъпления и получил  земна присъда и земно

въздаяние, Небето остава отворено. Точно така, както бе отворено

за оня престъпник на кръста, който погледна на Разпнатия Господ и

Го помоли да си спомни за него в Царството Си!

Но горко на тия, които Ме разпнаха в последното време, като

последваха мрачните сенки на вдъхновителите си. Горко на тия,

които Ме прободоха в сърцата си, викайки “Алелуя” и “Амин”! Горко

на тия, които пожелаха религиозната тъмнина на Вавилон, за да

извършат греховете си в тайно, та да останат праведни в

собствените си очи. За такива наистина няма зазоряване, понеже

вече са убили Слънцето, Което е било Виделината на живота им.

Ето, явявам ви шестата тайна на Божия Суверенитет:

Явните Божии присъди и Божии въздаяния преследват явно

съгрешилите. И за такива има надежда, понеже Отец Ми не ги

осъжда в тайно! Тайните Божии присъди и въздаяния преследват

тайно съгрешилите! И за такива надежда няма, понеже Отец Ми не

ги е осъдил явно!

Разберете ли тази тайна на Божия Суверенитет, вие непременно

ще поискате да отидете към Светлината. За да се явят делата ви!

Защото всеки грях, който от таен, става явен, бива осветен и

променя Божията присъда и Божието въздаяние над него! Тъй че
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ако някой направи явен тайния си грях, той ще получи явна присъда

и явно въздаяние, но пътят към Небето ще остане отворен за него.

Но ако друг реши да задържи греха си в тайно, за да избяга от

явната присъда и въздаяние, той ще задържи в сърцето си тайната

присъда и тайното въздаяние от  Бога. За да се яви пред Съда на

Съдията, Който ще съди тайните дела на човеците…”

Братко мой! Верни ми приятелю! Човек трябва да е изгубил всичкият

си ум да разсъждава, за да не разбере колко ненарушим е принципът на

Божиите присъди и въздаяния. Защото, казвам ти, че тайният грях на един

поклонник на Вавилон превъзхожда по мерзост и поквара явните грехове

на всичките човеци. Защото с този таен грях той пробожда Оня, Който не

бива да бъде пробождан и мрачната му сянка помрачава Виделината, Която

не бива да бъде помрачавана. Ето с такива тайни грехове пълнят сърцата

си днешните поклонници на Вавилонската мерзост и поквара. И те, като

гледат как мнозина земни престъпници получават земните си въздаяния,

вдигат пухкавите си ръчици и казват:

“О, Боже! Благодарим ти, че не си ни направил като тия ужасни

престъпници…”

За това ли благодарите на Бога, безумци?

Чуйте тогава как благодари един Божий слуга, та дано се покаете:

Аз благодаря на моя Господ за чудесата, с които възвеличава

Собствения Си Суверенитет. Благодаря Му, че в Неговото Евангелие има

една Голгота и един каещ се престъпник, погледнал от своя кръст към

Кръста Господен. Защото думите на тоя престъпник и силата на неговото

благовестие са по-ценни и спасителни за сърцето от лицемерието на всички

варосани гробници, скрили в тайно покварата и нечестието си.

Амин и Амин!
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БОЖИИТЕ ИЗОБЛИЧЕНИЯ

СЕДМА ТАЙНА НА БОЖИЯ СУВЕРЕНИТЕТ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Искрено вярвам, че с предишните две видения Господ е докоснал

сърцето ти. За да застанеш пред Него и да направиш явно всичко, което е

заставало като преграда между Небето и теб. Защото тази е голямата сила

на дявола - да накара човеците да се крият в тайно. И като безумни да се

оставят на пораженията на греха, сложили по една смокинова препаска от

собствена праведност.

Колко обречен и грешен е тоя свят! Свят, готов винаги да повтаря

греха на Адам и Ева! Да се крие от Бога, когато трябва да бъде явен за

Него и да бъде явен за змията, когато трябва да се скрие от нея.

Къде да търсим изход от тази наследствена обреченост? И как да се

опазим от нея? Истината е, че трябва да преоткрием нашият Небесен Отец

не просто като Господар, но като най-милостивия и нежен Баща, Който е

готов да ни прости и да ни очисти. Защото в Неговия божествен план за

всеки от нас има един период, който стои преди присъдата Му и

въздаянието Му. Това е периодът на Отеческото дълготърпение, когато Бог

ни чака да се върнем при Него. И през този период, воден от Благостта и

Милостта Си към нас, Отец поставя един своеобразен печат на Своя

Суверенитет в сърцата ни. Печат, с който Той ни казва:

“Върнете се, Мои чеда! Приближете се при Оня, от Когото сте

отстъпили! Аз все още ви чакам и все още ви призовавам!”

Когато Исус започна да ми говори в сърцето за този печат на Божия

Суверенитет, аз усетих в Гласа Му такава съвършена загриженост за нас,

щото разбрах за себе си, че Бог обича еднакво всичките Си чеда и у Него

няма лицеприятие. Без значение дали сме малки или големи, силни или

слаби, Той ще покаже Милостта и Благостта Си към всеки, който е паднал

или е отстъпил от Него. Защото за големия падането е голямо и той се

нуждае от помощ, за да се изправи и върши голямото в Божия план. За

малкия падането е малко, но той се нуждае от помощ, за да се изправи и

върши малкото в Божия план. Но и единият, и другият, като синове на
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Бащата, непременно ще познаят печата на Божието дълготърпение. Затова

нека и аз сега да ти предам думите, които Исус започна да говори на

сърцето ми, миг преди да ми даде видението с Елиу. Ето какво ми каза

Той:

“Как мислиш? Нямаше ли нещата за човешкия род да са твърде

трагични, ако твоят Отец се ръководеше единствено от принципите

на Своя Суверенитет, свързани с присъдите и въздаянията? И изобщо

- можеш ли да си представиш Отец като един, който дебне човека,

за да го осъди за най-малкото му падане и залитане?”

“О, Исусе! Аз не мога да си представя Отец по този начин. Защото Ти

дойде от Лоното на Всемогъщия, за да ни Го изявиш като Отец. Не толкова

като Всевишен и Всемогъщ Господар, но като Отец. И аз, като слушам и

внимавам на всичките Ти думи, зная, че Отец е нашият Небесен Баща,

Който ни люби с Любов, неизмеримо по-голяма от любовта на земните ни

бащи. И ако те, които са ни родили по плът, е трябвало многократно да ни

прощават когато съгрешаваме и да ни подкрепят, когато падаме, то колко

повече Отец на небесата е вършил в живота ни всичко това. Най-малкото,

когато мисля за Него, като за моят Истински Баща, аз винаги Го виждам с

вярата си, като Оня, Който се радва за завръщането на блудния Си син и е

готов да го облече с най-хубавата риза и да сложи на ръката му

скъпоценния пръстен. Защото синът Му, ако и мъртъв да е бил, оживял е, и

ако и изгубен да е бил, намерил се е…”

“А защо мъртвият е оживял и изгубеният се е намерил? Не е ли

имало невидима връзка между Бащата и сина? И не е ли опъвал

Бащата тази връзка, за да възвърне сина Си от пътя на погибелта?

Най-малкото - кое накара блудният син да се върне при Баща си?

Кое го накара да захвърли рошковите от шепата си и да поеме

мъчителното завръщане в Бащиния си Дом?”

“Исусе! Наистина е имало връзка между Бащата и сина. Защото никой

от нас не може да се върне при Отца, ако не преживее спасителното

покаяние, което е дар от Него…”

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

като казваше:
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“Нека тогава да ти дам видението от живота на Елиу, когато той

явява на Йов и приятелите му седмата тайна на Божия Суверенитет.

Защото тази е тайната, свързана с Божиите изобличения, които са

връзките на Отец със сърцата на отпадналите от Него. Понеже с

тези връзки едни ще се върнат при Баща Си, а други ще се откажат

от родството си с Него...”

След тези Свои думи Исус докосна главата ми, а пред очите ми се

разкри и видението с Елиу. Аз виждах как Божият слуга вече отваряше

устата си, като казваше на Йов и приятелите му как Отец се обхожда с

отпадналите от Него:

“А във вериги, ако са вързани, и хванати с въжета на

наскърбление, тогава им явява делата им и престъпленията им, че

са се възгордели, отваря и ухото им за поука, и заповядва да се

върнат от беззаконието; и ако послушат и служат на Него, ще

прекарат дните си в благополучие и годините си във веселия; но

ако не послушат, ще загинат от меч, и ще умрат без мъдрост…” 33

След тези думи на Елиу Исус влезе в самото видение и ми даде знак с

ръката Си, за да се приближа до Него. А когато аз пристъпих Той вече ми

говореше, като казваше:

“Забеляза ли колко верни и правдиви са думите на Елиу?

Забеляза ли, че той говори за Отец Ми не като за пасивен господар,

който чака беззаконните да умрат, но като за Баща, Който прави

всичко възможно, за да привлече отново чедата при Себе Си?”

“Да, Исусе! Забелязах всичко това в думите на Елиу. Нещо повече - в

думите му има тайна, понеже той говори за едни, които са вързани с

вериги, и за други, които са хванати с въжета на наскърбление. Понеже и

на едните и на другите Отец им явява делата им, като заповядва да се

върнат от беззаконието си. Тъй че ако някой послуша Гласа Му, да се

възвърне при Него и да прекара дните си в благополучие и годините си

във веселие...”

33 (Йов 36:8-12)
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“А как ти разбираш тази тайна на Божия Суверенитет, която

Елиу разкрива като връзки от Бога? Понеже едните връзки са

въжета на наскърбление, а другите са вериги…”

“Господи мой! Явно е, че има голяма разлика в самите връзки. И аз Те

моля да ми разкриеш какво означават те…”

В отговор Исус протегна ръката Си, като докосна главата ми и вече ми

казваше:

“Нека тогава да ти дам двете видения, свързани с въжетата и

веригите. Понеже в тях ще се открие и седмата тайна на Божия

Суверенитет. Затова като начало виж видението с въжетата на

наскърблението. Понеже е видение, свързано със завръщането на

блудния син…”

Докато Господ ми говореше, пред очите ми се появи и самото видение.

И ето, че аз виждах млад мъж, който газеше с нозете си в тиня и

нечистота. Край него, грухтящи и самодоволни, пъплеха десетки свине. И

като се навеждаха над мръсни дървени корита, мляскаха и поглъщаха от

рошковите, които им бяха дадени. А той, с тъжен и отчаян поглед, гледаше

на рошковите и свинете. И като направи няколко крачки в тинята,

приближи се до едно от коритата, като се опита да вземе от помията в

ръката си, за да задоволи глада си. Но едва прострял ръката си към

рошковите, той беше избутан от лигавата зурла на свинята, която никак не

му даваше дела си. Тогава очите на човека се напълниха със сълзи и той

възрида с всичката горест на сърцето си:

“Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз

умирам от глад!” 34

Плачът излезе от устата му, като вик към Отца на небесата. И ето, че

изсред самите небеса се простряха ръцете на Отец. И Той, като върза

сърцето на сина Си с въжета на оскърбление, дръпна ги силно, тъй че

младият човек реагира. И с още по-ридаещ и горчив плач погледна към

Небето, като казваше в сърцето си:

34 (Лука 15:17)
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“Ще стана да ида при Баща си и ще Му река: Тате, съгреших

против Небето и пред Тебе; не съм вече достоен да се наричам Твой

син; направи ме като един от наемниците Си…” 35

Така човекът излезе от тинята. И като изми нозете си и ръцете си, без

никак да се обръща назад, тръгна отново към Бащиния си дом. И колкото

повече вървеше, толкова повече въжетата на Отец ставаха все по-светли и

светли, докато накрая, видял Дома на Баща си, младият човек вече

влизаше в дворовете Му с просветлено сърце, готов на всичко, за да

заслужи отново привилегията да стои в присъствието Му. Това беше твърде

прекрасно потвърждение на какво са способни въжетата на оскърблението.

И аз, като се обърнах във видението към моя Господ, попитах Го:

“Тази ли е силата на Божиите въжета, Господи? Тази ли е прекрасната

сила на Божиите изобличения?”

А Исус ми отговори:

“Всеки, който е отпаднал от Бога, непременно ще преживее

дърпането от тези въжета. И ако сърцето му се покори на Божието

дърпане, първом ще се наскърби, а след това ще се покае. И не са

ли изявени тези въжета от стиховете на псалома, които говорят

именно за завръщането на блудния син:

“Горделивите изковаха лъжа против мене; но аз от все сърце

ще пазя Твоите правила. Тяхното сърце надебеля като лой; но аз се

наслаждавам в закона Ти. Добре ми стана, че бях наскърбен, за да

науча Твоите повеления…” 36

Докато блудният син стоеше всред свинете, той трябваше да

гледа как сърцата им надебеляват като лой. Но когато сърцето му

си спомни за Небесния Хляб на Отца, той отказа повече да стои

всред рошковите и свинете и реши отново да се наслаждава в

Закона Господен. Точно тогава Отец дръпна силно въжетата на

наскърблението. За да научи сина Си на Своите повеления…”

Исус все така ми говореше, а сърцето ми се пълнеше от Светлината на

устните Му. И аз, като паднах в нозете Му, казах Му:

35 (Лука 15:18-19)
36 (Псалом 119:69-71)
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“Господи мой! Научи всички ни да се покоряваме на тези въжета. И

като любим Бога и Отца - скоро да се върнем в Дома Му. Защото Той е

твърде верен на Словото Си и сега думи от Духа Му изпълват сърцето ми:

“Защото не е презрял и не се е отвращавал от скръбта на

оскърбения, нито е скрил лицето Си от него; но послуша, когато

извика той към Него...” 37

“А мене, който съм сиромах и оскърбен, да ме възвиши, Боже,

Твоето Спасение…” 38

В отговор Исус протегна ръцете Си и ме възправи, като ми казваше:

“Блажени всички, които слушат думите на Господа своя Бог, за

да ги превърнат в Спасение и Живот за сърцата си. Защото ето това

- да бъдете наскърбени от Божието изобличение - ще рече да

отворите път на Животворящия Дух на Отца, Който е силен да ви

възвърне и утеши. Но колцина са човеците, които искат и търсят

Божиите изобличения? Колцина са блудните синове, които имат

искрената вяра да заявят:

“Нека ме удари праведният; това ще ми бъде благост; и нека ме

изобличава; това ще бъде миро на главата ми; главата ми нека се

не откаже от него...” 39

И ако някои днес всячески се противят на тая Благост и на това

Миро върху главите си, то такива не препускат ли към другите

връзки на Божието изобличение, които не са въжета, но вериги? И

ако с въжета удавникът бива избавян от морските вълни и

грешният от ямата, то какво им се пише на човеци с вериги?

Ето, виж и второто видение. Понеже ти се дава не за тия, които

се спасяват чрез скръбта си, но за тия, които се погубват в

гордостта и алчността си…”

Отново гледах на онова, което ми показваше моят Господ. И ето, че

очите ми виждаха същата тиня и същите рошкови. А сред тях - същите

тлъсти свине, грухтящи и мляскащи над коритата си. Но този път младият

човек всред свинете не изглеждаше никак нещастен. Напротив - като

37 (Псалом 22:24)
38 (Псалом 69:29)
39 (Псалом 141:5)
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гледаше на свинете и на лигите, които течаха от зурлите им, каза си в

сърцето:

“Тия слуги на Отца Ми имат толкова излишък от блага, та аз ли да не

се възползвам от благата им…”

Така младият мъж клекна сред самите свине. И като зарови ръцете си

в тинята, пъплеше като тях, за да отиде при коритата. А след това, като

наведе главата си над едно от коритата, вече мляскаше и ядеше от

рошковите, понеже свинете му позволиха. А след това, като надигна

главата си към Небето и бършеше лигите си, извика:

“Алелуя, Отче! Тия са благата на Твоя дом! Тоя е просперитетът, който

всякога съм искал…”

В отговор на възгласа му, от Небето се простряха ръцете на Отца. И

Той, като върза сърцето на човека с въжетата Си, дръпна ги, за да го

извади от тинята. Но наместо да се покори на Божиите въжета, човекът се

възпротиви, като ги опъна с всичките си сили. И като държеше коритото с

помия, продължаваше да лочи от нея. В тоя миг Отец повторно опъна

въжетата Си. Но тогава човекът с още по-голямо усърдие се вкопчи в

коритото, като казваше на свинете край себе си:

“Не съм ли и аз чедо на Авраам, както сте и вие? Амин казвам на това!

Амин, Амин!”

И ето, че с човека настъпваше ужасна трансформация. Защото вратът

му мигом придоби тъмен цвят, подобен на желязо. А Отец, като отпусна

въжетата от Небето, предаде ги на демони, които изпълзяха от дълбините

на земята. Тогава въжетата мигом станаха железни. И като се увъртаха от

чевръстите ръце на демоните, превръщаха се на вериги, които задърпаха

сърцето на човека към ада. А той, в цялото си безумие, усетил промяната в

дърпането, казваше на свинете край себе си:

“Вече съм достоен да се нарека Божий син, чедо на Авраам. Защото

всичко, което Бог има, имам го и аз. О, алелуя!”

Това ме накара да погледна към моя Господ и ужасен да Му кажа:

“Исусе! Не стана ли тоя човек коравовратен за Бога? Защото, ето,

вратът му е като железен и той никак не поиска да се обърне. А тогава и
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въжетата станаха железни, понеже Отец ги предостави на демоните, та да

ги направят на вериги. Така ли да разбирам видението Ти?”

А Господ ми отговори:

“Разбирай видението Ми като изпълнение на онези стихове от

Божието Слово, които гласят:

“Човек, който често е изобличаван, закоравява врата си,

внезапно ще се съкруши, и то без поправление…” 40

Когато някой закоравява сърцето си към Божиите изобличения,

то тогава такъв казва на Отца Ми:

“Не желая да Те слушам и не искам да Ти се покорявам! Остави

ме да вървя в пътя си и да намеря сетнината си…”

И когато, въпреки повторния призив на Отца Ми, той остане

като свиня в тинята и калта, то тогава въжетата на Отца

непременно се превръщат във вериги на Сатана. А колко от вас

знаят, че веригите се приготвят за тия, които отиват във вечната

тъмница? Колко от вас знаят, че няма нищо по-пагубно и гибелно

от това - да се противят на въжетата, които ги спасяват, за да

намерят веригите, които ги осъждат и пленяват? Не казва ли

псаломът за всичкото нечестиво поколение на земята:

“Защо се разоряват народите, и племената намислят суета?

Опълчват се земните царе, и управниците се наговарят заедно,

против Господа и против Неговия Помазаник, като казват: Нека

разкъсаме връзките им, и нека отхвърлим от себе си въжетата

им…” 41

О, безумни и нечестиви, които възлюбихте дявола! О, роде на

проклетите, които никога няма да видят виделина! Този, Който седи

на небесата, ще се смее! Този, Чиято Благост и Милост отхвърлихте,

ще ви се поругае! А на Неговите Сам Той ще каже:

Престанете да гледате на земните царе и да завиждате на

земните управници! Защото всички те са кучета на бълвоча си и

свине в тинята си! Защото който гледа на земните царе, ще разкъса

връзките си с Небесния Цар и който иска користите на земните

40 (Притчи 29:1)
41 (Псалом 2:1-3)
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управници - ще отхвърли от себе си въжетата на Вечното Спасение!

Ето, предупреждавам ви:

Въжетата на наскърблението са Спасителната тайна на Божия

Суверенитет! С тая тайна Отец Ми издирва и възвръща отпадналите

от Името Му и Присъствието на Духа Му!

Веригите на закоравяването са осъдителната тайна на Божия

Суверенитет! С тая тайна Отец Ми предава на запустение и

проклетия всички, които любят дявола и користите му!

Към коя от тайните ще се стремиш ти, Църкво Моя? Дали да

бъдеш хваната и наскърбена от Божиите слуги, пророците, та да

запалиш светилника си и да Ме посрещнеш като Жених на Вечното

Спасение? Или да бъдеш вързана с веригите на собственото си

закоравяване към Гласа на Духа Ми, та да намериш сетнината си

като блудница на вечното осъждение?

Ето, Аз ще дам на слугата Си дълбокото в тези две тайни на

Божието изобличение. За да ги видите и проумеете…”

След тези Свои думи, със строг и ревнив поглед Господ отново започна

да ми говори, като казваше:

“Тези Две тайни на Божия Суверенитет - спасителната и

осъдителната - имат свое духовно продължение, което Отец Ми е

изявил чрез слугата Си Елиу. Затова нека отново да те заведа във

видението с него…”

Отново бях във видението с Елиу и гледах как Божият слуга отваряше

устата си, като казваше на Йов:

“А нечестивите в сърце питаят яд, не викат към Бога за помощ,

когато ги връзва; те умират в младост, и животът им угасва между

мръсните. Той избавя наскърбения чрез скръбта му, и чрез

бедствие отваря ушите им. И така би извел и тебе из утеснение в

широко място, гдето няма теснота; и слаганото на трапезата ти би

било пълно с тлъстина. Но ти си пълен със съжденията на

нечестивия; затова съдбата и правосъдието те хващат, внимавай да

не би жегата на страданието да те повдигне против удара; тогава
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нито голям откуп би те отървал. Ще важи ли викането ти да те

избави от бедствие, или всичките напрежения на силата ти?” 42

Елиу отново спря да говори, а Исус погледна към мен, като ме попита:

“Как разбираш думите на Елиу? Не са ли те най-сериозното

предупреждение за всеки, който отказва да изтърпи Божието

изобличение и отхвърля от себе си Божиите въжета?”

“Така е, Исусе! Защото Елиу казва, че “нечестивите в сърце питаят

яд и не викат към Бог за помощ когато ги връзва…” А това напълно

доказва видението, което Ти ми даде. Защото животът на тия нечестиви

угасва между мръсните свине. Но аз повече се радвам на следващите думи

на Елиу, свързани с Бога и Отца. Защото Отец наистина избавя наскърбения

чрез скръбта му и чрез бедствие отваря ушите на Своите отпаднали чеда…”

“А колко от вас са силни да изтърпят на огъня от изобличението

и на тежестта на скръбта? Лесно ли е да влезеш в огъня и да

останеш в него, докато изгори всичко, което е противно на Отца

Ми?”

“О, Исусе! Ти вече Си ме поставял в огнените пещи на Отца. И за себе

си зная, че цената да остана в огъня е равносилна на Спасението и Вечния

Живот…”

“Забележи тогава най-дълбоките думи, които Елиу каза на

изобличения Йов. Защото той твърде сериозно го предупреждава,

казвайки:

“…внимавай да не би жегата на страданието да те повдигне

против удара; тогава нито голям откуп би те отървал…”

Кой е Откупът, с Който Отец спасява всичките Си чеда?”

“Ти, Исусе! Ти Си Откупът!”

“А защо някой би изгубил дори Силата на Откупа?”

“Господи мой! Ако жегата на страданието ни повдигне против удара,

то тогава ние бихме дръзнали да похулим Святия Дух. Защото Неговите

Небесни лъчи са въжетата на наскърблението, с които Отец ни връща при

Себе Си. Но ако някой похули Святия Дух, то за такъв не остава нито

Откуп, нито Спасение и Вечен Живот...”

42 (Йов 36:13-19)



74

“Какво тогава да остава за Моите, освен това - да претърпят

Божието изобличение и да се закрепят в Божиите въжета? И на

това дело кой е способен?”

“Исусе! Направи ни смирени като Теб. Направи ни кротки като Теб.

Направи ни търпеливи като Теб. Защото гордостта и презрението са тия,

които закоравяват човешкото сърце и то не иска да слуша Гласа на Святия

Дух…”

В отговор Исус отново посочи към Елиу, като ми казваше:

“Чуй тогава и последните думи на Елиу, свързани с тая седма

тайна на Божия Суверенитет. И нека с теб думите му да чуят

всички, при които Отец се е обхождал като Изобличител…”

Погледнах към Елиу, който вече говореше на Йов, като му казваше:

“Не пожелавай нощта, когато людете изчезват от мястото си.

Внимавай! Не погледвай беззаконието; защото ти си предпочел

това повече от наскърблението. Ето, Бог е възвишен в силата Си;

кой е господар като Него? Кой Му е предписал Пътя Му? Или кой

може да Му рече: Извършил Си беззаконие? Помни да възвеличаваш

Неговото дело, което човеците възпяват, в което всичките човеци

се взират, което човекът гледа отдалеч…” 43

Божият слуга все още говореше, когато Господ докосна рамото ми. И

Гласът Му, пълен с изненадваща нежност, вече ми казваше:

“Иди и кажи на Моите братя и сестри да не пожелават нощта,

когато Божии изобличения запалят сърцата им. Иди и предупреди

всичките Божии чеда да се възпротивят на отчаянието, което е

мрачната сянка на дявола, готова да погълне малодушните. Защото

и днес, както някога, мнозина гледат на силата на беззаконието, а

не на силата на наскърблението.

Но ето, думите на Елиу говорят, че Бог е възвишен в Силата Си.

И тая превъзходно велика Сила е способна да ви изтръгне от греха

и да ви възвърне в Правдата. Защото и днес, както някога, мнозина

човеци стоят в двора на първосвещеника и греят ръцете си на

чуждия огън. И днес, както някога, петелът пропява три пъти, а

43 (Йов 36:20-25)
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устните три пъти пожелават нощта! И днес, както някога, мнозина

събличат връхната си дреха и се хвърлят в морето. Но и днес, както

някога, Спасителят ходи по брега и е готов да ви даде от Хляба и

рибата Си. И след като ви изобличи, да ви помилва. И след като ви

помилва, да ви изпълни с ревност и дързост.

За да Му бъдете Верни и искрени! Приели изобличението,

претърпели наказанието, разбрали поуката!”
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БОЖИЯТА СПРАВЕДЛИВОСТ

ОСМА ТАЙНА НА БОЖИЯ СУВЕРЕНИТЕТ

Братко мой! Верни мой приятелю!

Цялата сила на врага днес е застанала против сърцето ми. И дяволът,

разтреперан и съкрушен повече от всякога, събира едно голямо число от

врачки и чародейки, та дано би спрял делото, което Отец е започнал чрез

слугата Си. Ето затова и всеки ред от тази книга се пише с голяма болка и

утеснение. Казвам ти всичко това, за да разбереш, че неотвореното вино

на Святия Дух е изпълнило духа ми до краен предел. И не аз, но Отец е

Този, Който ревнува за чистите и Святи думи, които дава на слугите Си.

Затова и ти, като се смириш и покориш на Гласа Му, гледай на тия Божии

видения именно като на Спасителни въжета, хвърлени от Небето, за да те

привлекат или възвърнат при Него. Защото за човешкото сърце няма по-

голямо богатство от Силата на оня Разум и свидетелството на оная Мъдрост,

с които Бог ни научава да Го познаваме и разбираме.

Когато Исус дойде отново към сърцето ми, за да ми говори за осмата

тайна на Божия Суверенитет, аз получих от Него Дух на размишление и

поучение. И самите води на Духа, като повдигнаха сърцето ми, извисиха

ме нагоре, за да гледам на моя Небесен Отец, като на Оня, Който е

въплъщение на Съвършената Справедливост.

Да, братко мой! Отец е Справедливият! И самата Му Справедливост е

корона на Славата Му и украшение на Силата Му! А това - да познаваш

Отец като Справедливия - ще рече да просветиш сърцето си с най-

могъщите Му съдби, които Той върши на земята. За паднал и отречен дух

като дявола няма по-голяма амбиция и прицел от това:

Да накара човеците да се усъмнят в Божията Справедливост!

И самите съблазни и провокации, които идват в живота на всеки човек,

са заредени именно с мисълта:

“Колко несправедлив е Бог! Колко неверни са везните в ръката Му!”

Трябва да ти кажа, братко мой, че ако сърцата ни са чаши, то не от

Бога, но от нас зависи с какво съдържание ще ги напълним. Някои търсят

изворите на човешкото и демонично нечестие. И като се напълнят с виното
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на насилието и измамата, биват омаяни и измамени. Но другите, които

внимават на Божието Слово, ще повдигнат главите си нагоре. За да

използват всеки ден и час от живота си в търсене и познаване на Божията

Воля и Божието Слово. Така и аз, получил от Исус Тоя Дух на размишление

и поучение, бях издигнат от моя Господ във височините. И именно там Той

ме срещна и започна да ми говори, казвайки:

“Знай от твоя Господ, че ето това - да познаеш Отец Ми, като

Справедливия, ще рече никога и нито за миг да не се усъмниш в

съдбите Му над всичките човеци.

Как мислиш тогава? Приемат ли човеците безрезервно съдбите

на Моя Отец или се усъмняват в Него?”

“О, Исусе! След като Ти ми даде да се издигна с водите на Твоя Свят

Дух, то аз вече зная в сърцето си, че човеците не просто се съмняват в

Божията Справедливост. Не! Те дръзват да се бунтуват срещу Бога и дори

да Го хулят и обиждат…”

“А не е ли това сигнал за всички чисти и благоразумни, че е

дошло последното време на земята? Най-малкото - кажи Ми:

Къде ти видя най-голямата човешка съблазън в съдбите от Моя

Бог и Отец?”

“Господи мой! Ти виждаш сърцето ми и аз няма да скрия от Тебе, че

човеците се съблазняват най-много от благоденствието на нечестивите и от

мизерията на праведните. Те никак не се вълнуват от факта, че Сатана

обогатява онези, които му се поклонят. Те искат и Отец да обогатява,

когато Му се покланят. Тъй че мнозината желаят Бог и дявола, седнали на

масата на статуквото. Сиреч - Бог да се обхожда със Своите така, както и

дяволът се обхожда с неговите. Но понеже Отец не зачита обходата на

дявола с неговите, то затова мнозина се съблазняват в Него и не искат да

признаят Неговата Справедливост. Защото за тях Отец би бил справедлив,

ако подейства според както искат те, а не според както решава Той. И ето

тук е голямата съблазън. Понеже никой не иска да бъде Лазар в очите на

Бога…”
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Господ ме гледаше с твърде дълбок и изпитващ поглед, а искрите в

очите Му ми подсказаха, че съм видял онова, което Той е заповядал. Но

ето, че Той отново започна да ми говори, като казваше:

“Ако Отец Ми е Дух, то не трябва ли истинските поклонници на

Отца Ми да Му се покланят в Дух и Истина? А да се покланяш в Дух

и Истина не ще ли да рече да се уповаваш на Божията Воля за

живота си? И ако Моят Бог дава на верните богатството на Духа, то

как някои искат от Него богатството на света? Не са ли такива

уловени от духа на света, а не от Духа на Отца? Кой е тогава тоя

неразумен човек, който казва на Святия Ми Дух:

“Бъди като духа на света и ми дай, според както дава дяволът!”

“О, Исусе! Това е човек с извратена вяра. Той е забравил думите Ти,

че Ти не ни даваш, както светът дава. И такъв, като е презрял Твоето

благовестие и Небесните блаженства, направил е в сърцето си дявола като

Господ, тъй че и думите на Господ вече му се струват дяволски. И на такъв

Божията Справедливост вече е твърде чужда…”

След последните ми думи очите на Исус се просълзиха. И Той, като

протегна ръката Си и докосна главата ми, вече ми казваше:

“Нека сега отново да те заведа във видението с Елиу. За да

разбереш каква е осмата от тайните на Божия Суверенитет. Защото

тази е тайната на Божията Справедливост. И с разпечатването на

тази тайна Отец Ми веднъж завинаги ще затвори устата на

колебливите и ще утвърди устните на праведните. И ако някой

проумее тайната Му, никога повече да не се съблазни от съдбите Му

над всичките човеци…”

Докато Исус ми говореше пред сърцето ми се появи видението с Елиу.

И ето че Божият слуга с огнена ревност в очите си вече казваше на Йов:

“Ще властва ли оня, който мрази правдата? И ще изкараш ли

виновен мощния Праведник, Който казва на цар: Нечестив си, на

князе: Беззаконници сте, Който не лицеприятства пред първенци,

нито почита богатия повече от сиромаха, понеже всички са дело на

Неговите ръце? В една минута умират - да! В полунощ; людете им

се смущават и преминават; и мощните биват премахнати не с ръка.
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Защото очите на Бога са върху пътищата на човека, и Той гледа

всичките му стъпки...” 44

Докато Елиу говореше думите си, Исус влезе в самото видение. И като

ми даде знак с ръка да се приближа до Него, каза ми:

“Как мислиш? Не са ли твърде силни и огнени думите на Елиу?

Не са ли те изява на Божията Справедливост? И може ли Йов да

изкара за виновен мощния Праведник на Небето?”

“Господи мой! Какво да Ти кажа аз, след като думите на Елиу са

толкова изобилни и мъдри? Та ето, Елиу ясно и категорично изявява Отец

като Справедливият, Който не лицеприятства пред първенци, нито почита

богатият повече от сиромаха. Понеже и единият и другият са дело на

Неговата ръка. И в това отношение Божията Справедливост е толкова по-

висока от човешката, колкото Небето е по-високо от земята. Защото земните

човеци почитат богатия повече от сиромаха. И никой от тях не иска да

види какво е сърцето на богатия и какво - сърцето на сиромаха…”

В отговор на думите ми Исус отново каза:

“А забелязваш ли, че и богатият, и сиромахът са дело на

Божията ръка? Как разбираш това твърдение на Елиу?”

“Исусе! Разбирам го именно като изява на Божията Справедливост.

Защото именно в тия думи се крие тайната на Божия Суверенитет…”

“Точно така е, момчето Ми. И ти сега виж следващите думи на

Елиу, свързани със съдбата на богатия и сиромаха:

“В една минута умират - да! В полунощ…”

Защо и богаташът, и сиромахът, умират в една минута, в

полунощ? И каква е сетнината им, след като умрат?”

Въпросът на Исус бе твърде дълбок, за да Му дам отговор. И аз, като

Го погледнах умолително, казах Му:

“Ти, Господи мой, знаеш тайната в думите на Елиу. Ти знаеш тайната

на Божията Справедливост…”

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

като казваше:

44 (Йов 34:17-21)
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“Нека тогава да ти дам видението с богатия и сиромаха. За да

разбереш и самата тайна на Божията Справедливост…”

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

появи и самото видение. Аз виждах Път, който имаше два края. И ако

единият край стигаше в Небесните места, то другият край слизаше в

дълбините на ада. И ето, че Спасителят възлезе на пътя, като ме попита:

“Какво е нормално да се случи на един Път? Не вървят ли по

Пътя хора? И такива не се ли срещат?”

“Да, Исусе! Така е. Нормално е на Пътя да вървят хора и да се срещат!”

“Виж тогава какъв ключ ти е дала Божията Мъдрост в

Соломоновите притчи. Защото това е ключът за разбирането на

Божията Справедливост…”

Устните на моя Господ светеха толкова силно, щото сърцето ми видя и

позна стиховете на Мъдростта, които гласяха:

“Богат и сиромах се срещат; Господ е Създателят на всички

тях…” 45

И тогава Му казах:

“Исусе! Та това са същите думи, които и Елиу изговори на Йов. Къде

тогава да търся ключа в тях?”

А Господ ми отговори:

“Думите наистина са същите. Но ключът е в това, че богатият и

сиромахът се срещат... Кажи Ми тогава:

Когато двама човеци се срещат, то те не са ли вървели един

срещу друг? И ако са вървели един срещу друг, то няма ли след

като се срещнат и да се разминат?”

“Така е, Господи мой! Срещата означава, че двамата вървят в различни

посоки. В противен случай не биха се срещнали, но по-скоро биха били

спътници…”

“Виж тогава Пътя във видението, което ти давам. Защото на

този Път ще се срещнат богатият и сиромахът…”

И действително, че след думите на Исус в самото видение се появиха

богаташът и сиромахът. И ако сиромахът идваше от долната страна на

45 (Притчи 22:2)
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Пътя, като вървеше нагоре, то богаташът идваше от горната страна на

Пътя, като вървеше надолу. Така настъпи миг, когато двамата се срещнаха.

И ето, че сиромахът протегна съсухрената си ръка към богаташа, като му

казваше:

“Имайте милост, господине! Помогнете на един бедняк, за да преживее

идещата нощ! Защото, както виждам, идете от високото, където царува

Благият и Милостивият…”

В отговор на бедняка, богаташът се отдръпна с погнуса от него, като

му казваше:

“Аз наистина идвам от високото. А такива като тебе считам за измет и

укор на Божието благоденствие. Как смееш да протягаш ръката си и да

искаш от благата ми, след като не си платил цената да ги притежаваш? Не

е ли жалък животът ти, понеже е жалка вярата ти? Но ето, ако ме

последваш, и ти ще се облечеш като мене и ще имаш блага, като моите. Но

ако не - заслужил си вретището си…”

Думите на богаташа блъснаха сиромаха като вятър. Но той, като

вдигна съсухрената си ръка към Небето, каза в отговор на богаташа:

“Господине! Ти идваш отгоре, но аз отивам нагоре! Как да обърна пътя

си, като сърце не ми дава? Колкото вяра имам, доволно ми е, че Господ ми

я даде. И аз не съм Го познал така, както ти Го познаваш. Ще прощаваш,

ако съм те обидил с думите си, но от мизерия го сторих. Тъй че върви ти в

пътя си и аз в моя, докато стигнем и намерим онова, което търсим…”

Думите на сиромаха накараха богаташа да се смръщи. И той, като го

изгледа с презрение, каза му:

“Господ се гнуси от такива като тебе. С това вретище и с тая бедност

ти свидетел не можеш да Му бъдеш. И ако не тръгнеш с мен, та да

намериш благословенията, скоро ще те настигне проклетията…”

На тия думи на богаташа беднякът отговори, като казваше:

“Господ нека да отсъди между мен и тебе! Понеже Той е Справедливият.

Каквото дойде над мене, от Него да дойде! И каквото дойде над тебе, от

Него да дойде!”
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Този път богаташът никак не отговори, но изсумтя, като продължи

надолу по пътя си. И ето, че нощта наистина настъпи. А тогава Исус ми

каза:

“Гледай сега как умира беднякът в полунощ…”

Така аз погледнах във видението, където демони на присмехулство и

презрение нападнаха с тъмнина сиромаха, като крещяха против сърцето му:

“Къде е твоят Господ, за да те избави? Не остави ли Той душата ти, та

да умреш никому ненужен? Не стана ли ти укор на Името Му и позор на

благовестието Му?”

А беднякът, като се свлече с нозете си на Господния път, възрида пред

Бога и Отца, като Му казваше:

“Господи мой! Нечестивите ме наскърбиха до смърт, но аз не се отделих

от Пътя Ти и не отидох подир съвета на нечестивите или в събранието на

присмивателите. Ти ми отреди тоя Път и Ти ми даде тая съдба. И аз Ти

благодаря за нея. Каквото имах - от Тебе го имах и каквото нямах - от Тебе

го нямах. Да бъде благословено Твоето Име…”

В тоя миг беднякът предаде на Бога духа си. И Божии ангели го

въздигнаха нагоре - към Светлините на Сион. За да се срещне сиромахът

със Създателя си. И да намери блаженствата си…

Но ето, че Исус ми даде знак, като ми каза:

“А сега ела да видиш как умира богаташът в полунощ…”

Така аз тръгнах след моя Господ надолу по пътя, докато двамата с

Него стигнахме в самия му край - там, където пътят се превръщаше в

хлъзгав улей към ада. И ето, че очите ми видяха и самият богаташ.

Застанал над куфар, напълнен с пари, той протягаше ръцете си и вдигаше

банкнотите, като ги пускаше върху главата си. А след това - с глас на

затрогващо щастие извика:

“Господи мой! Благодетелю мой! Ти си Ел-Шаддай на сърцето ми! Ти

ме направи украшение на силата си, корона на славата си, рубинен пръстен

на ръката си. Въздигни служителя си, Господи! Направи ме да светя по

цялата земя!”

В отговор на думите му изсред дълбините на ада изпълзя оная

старовременна змия, която е дявол и Сатана. И като отвори устата си пред
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сърцето му, погълна го със смолисто черен мрак, като го отнесе със себе си

в дълбините. Това беше страшно и ужасно видение. Но не страхът и

ужасът, а Съвършената Божия Справедливост ме накара да притая дъх

пред Исус. А Той, като ме погледна с острия Си поглед, каза ми:

“Иди и запиши на книга всичко, което ти се даде от Моя Бог и

Отец. Защото днес е времето Божиите чеда да познаят Отец Ми като

Справедливия. И да знаят тая тайна на Неговата Справедливост,

която гласи:

Богат и сиромах се срещат на Пътя Господен! Господ е

Създателят на всеки от тях! Стъпките на богатият отиват надолу,

защото отгдето иде богатството, натам и дърпа пленените от него!

Стъпките на сиромаха отиват нагоре! Защото който трупа съкровища

в небесни места остава сиромах на земята!

Да речете ли тогава, че Отец Ми не е справедлив? Да искате ли

дела на целия свят, когато имате на небесата Дом неръкотворен,

вечен? Да трупате ли земно богатство, та да ви дърпа надолу, или

да събирате съкровища на Небето, та да ви изтеглят горе?

Ето, днес на земята е полунощ! И в една минута днес умират

сиромахът и богаташът! Нощта на сиромаха е в човешкото презрение

и присмехулство, в човешката подигравка и погнуса! Но след тая

нощ той ще изгрее в Лоното на Авраам и ще се утеши поради злините

си. Нощта на богаташа е в неспирната алчност и сребролюбие, в

поклоните към дявола и в почестите от всичките човеци. Но след

тая нощ той ще се помрачи в дълбините на ада, запечатан от сърцето

на самия дявол.

Който проумее и приеме думите Ми, нека тръгне нагоре по

Пътя! Който мрази и презира думите Ми, нека слезе надолу от Пътя!

Аз, Господ и Бог, Справедливият, изрекох с устата Си това!”
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ЕЛИУ – БОЖИЯТ
СУВЕРЕНИТЕТ III

ПРОСВЕТЕНИ ЧРЕЗ СВЕТЛИНАТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

След седмици на огромен духовен натиск и съпротива от лукавия аз

отново застанах пред моя Господ Исус Христос. Застанах с тази нагласа, с

която една майка очаква плода на утробата си и е готова да претърпи

всичките болки, за да се роди нейното малко човече на света. И при все,

че досега Исус ми беше давал привилегията многократно да раждам

духовни плодове на откровение, посвещение и мъдрост, аз смея да твърдя,

че този път родилните болки бяха много по-страшни от предишните. Дори

и не исках да питам Исус защо ми е толкова тежко. Напротив - давах си

сметка, че чрез свидетелството на последната книга Господ ще привлече

мнозина в една нова и твърде висока област на божественото познание.

Познанието, свързано с тайните на Божия Суверенитет. То е като да си

представиш, че един могъщ Небесен служител и неговите поддръжници са

били изхвърлени от мястото си пред Божието Лице, а на тяхно място Исус

призовава да седнат мнозина други.

Как мислиш тогава? Може ли дяволът да преглътне мисълта, че Отец

призовава мнозина пред Олтара Си, след като е отхвърлил него? Може ли

дяволът да се примири с мисълта, че днес Отец призовава човеци, на които

да даде цялото Небесно великолепие от мъдрост, познание и чист разум?

Та нали утре именно тези Божии свидетели ще го стъпчат с подметките на

обущата си и ще развенчаят силата му като княз на света?

Ето с такива мисли аз лягах и ставах. А колкото повече Святият Дух

изпълваше сърцето ми, толкова по-остра и непоносима ставаше съпротивата

на дявола. И докато духът ми пееше, плътта ми тлееше. Така се стигна до
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момент, когато пред сърцето ми се появи видение. Аз виждах планетата

Земя, като на длан. И при все, че очаквах да различа по нея отделните

континенти, морета и океани, нещо друго грабна погледа ми и ме заплени

от възхищение. Защото очите ми видяха огромен сноп от Светлина, който

се спусна към Земята. И като освети едно определено място от нея, отрази

се и се въздигна обратно нагоре. А след това самата Светлина се усили по

могъщия сноп. Тя идваше с огромна скорост от Небето и се отразяваше, за

да полети с още по-голяма скорост към Небето.

Докато гледах на чудно красивото видение, аз усетих как Силата на

Святия Дух започна да ме приближава към спускащия се сноп от Светлина.

И ето, че когато бях пред самия сноп, аз забелязах прободените ръце на

моя Господ Исус Христос. Те бяха огромни и прозрачни. Като стъкло или

по-скоро като увеличителна лупа. Прострени над самата земна атмосфера,

тия ръце провеждаха през себе си целия сноп от Небесната Светлина.

Така, минавайки през самите прободни рани на Христовите ръце, лъчите от

Светлината слизаха на самата Земя. Това ме накара силно да пожелая, та

да видя как лъчите стигат на Земята. И още по-удивителното - как се

отразяват, за да тръгнат отново към Небето. Усетил желанието на сърцето

ми, Духът започна да ме спуска надолу, по самото протежение на светлия

сноп, а накрая очите ми виждаха мястото, където лъчите се отразяваха.

Така с удивление и почуда забелязах, че лъчите се отразяваха в огледало.

И самото огледало не беше плоско, но беше приело формите на Исусовите

нозе. Тъй че лъчите влизаха в прободните рани на нозете, а след това се

въздигаха с огромна скорост нагоре. Това ме накара да извикам с голямо

вълнение:

“Господи Святи Душе! Приближи ме до нозете на Исус! Нека премина

през техните рани, за да се въздигна нагоре!”

А тогава Духът ми отговори:

“Иди с тази вяра в сърцето си до нозете Господни! И като се

приближиш до тях, чуй думите, които Исус ще проговори на

сърцето ти!”
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Приближих се до огледалните нозе, в чиито рани влизаха мощните

лъчи от Божията Светлина. И като коленичих пред тях и ги докоснах,

казвах на моя Господ:

“Исусе! Говори на сърцето ми! Понеже Твоят Свят Дух ми даде това

видение и ме доведе при нозете Ти!”

В отговор из самите Господни нозе аз чух Гласа на моя Господ, Който

ми казваше:

“Докато имаш Светлината, вярвай в Светлината, за да бъдеш

просветен чрез Светлината…”

“Как, Господи мой, да вярвам в Светлината, за да бъда просветен чрез

нея!” - попитах аз. А Гласът Господен отново ми каза:

“Който приема Светлината от прободените Ми ръце, той тръгва

по Пътя на прободените Ми нозе! Защото Светлината идва на

Земята чрез ръцете Ми и се издига от Земята чрез нозете Ми! Но ти

сега пристъпи към раните на нозете Ми. За да те въздигна и да ти

говоря в Дух на Съвършено просветяване…”

В следващия миг пристъпих към огледалните нозе на Исус, а лъчите от

Божията Светлина грабнаха сърцето ми. И като ме преведоха през самите

Господни рани, въздигнаха ме нагоре, а очите ми видяха Светлостта на

Хълма Сион и Господ, стоящ като Слънцето в Славата Си. Заслепен както

никога от всичката Светлина на Исус, аз паднах по лице и не смеех да

отроня дума пред Него. А Той, като се приближи до мен и ме възправи,

започна да ми говори, като казваше:

“Зная, че никога не си виждал твоя Господ в такава Светлина и

Слава. Но сега казвам, че това видение ти се дава заради всичките

Ми братя и сестри. Защото в тази трета част от книгата за Божия

Суверенитет, вие всички ще имате съдбата от Моя Бог и Отец да

станете Неговото поколение от просветени чрез Светлината.

Кажи Ми тогава: Удиви ли се сърцето ти от видението, дадено

ти чрез Святия Дух?”

“О, Исусе! Аз Те видях толкова могъщ и космополитен, щото в пълна

степен проумях, че Ти Си Господ и Бог на Небето и земята. Твоите ръце

извикаха Светлината на Духа, за да слиза като могъщ сноп от лъчи на
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Земята. И Твоите ръце събраха Светлината на Духа, за да се издигне като

могъщ сноп от лъчи към Небето. Но как да проумея това видение, Господи?”

В отговор Исус ми каза:

“Проумей видението така, щото да знаеш, че всеки, който

познае Божия Суверенитет, ще има съдбата да приеме лъчите на

Духа, идещи от ръцете Господни. И като ги приеме, да се издигне с

лъчите на Духа, ходещ с нозете Господни. Защото това е видението,

с което всички да разберете думите Ми в Евангелието:

“Докле имате Светлината, вярвайте в Светлината, за да станете

просветени чрез Светлината...” 46

Но ти сега Ме последвай. За да видиш каква е сетнината на

просветените…”

След тези Свои думи Господ ме поведе след Себе Си, като отиваше

към Светилището на Отца. И ето, че когато застана пред Божието

Светилище, Той се обърна към мен, като ми казваше:

“Сега ще станеш свидетел на пречудното и Свято тайнство на

просветените. Защото с това тайнство Отец Ми прави слугите Си да

бъдат причастници на Святия Дух…”

След тези Свои думи Господ отвори вратата на Божието Светилище и

влезе вътре, а аз Го последвах. И ето, че Славата на Бога и Отца заслепи

очите ми. И като разлюля сърцето ми, направи ме да падна на коленете си

и да притихна. А Исус, като пристъпи към Огъня на Светилището, вече

казваше на Отец:

“Отче Святи! По Твоята Съвършена Воля слугата Ти получи

видението на Небесното просветяване. И сега, Отче Мой, благоволи

в слугата Си и му дай да види тайнството, което Си запазил като дар

за тия, които познават Твоя Суверенитет…”

В отговор на Исусовите думи из самото Светилище прокънтя Гласът на

Отец, Който ми казваше:

“Сине човешки! Извиках те при Мен, за да кажеш на всичките

Ми чеда, че днес е денят, когато им заповядвам да влязат в Моя

Вечен Живот. Днес е денят, когато Аз все още осветявам, посвещавам

46 (Йоан 12:36)
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и просвещавам. И ако някой бъде осветен, та да се посвети, и

посветен, за да се просвети, то такъв непременно ще запише

съдбата си, като Божия Съдба, и животът си, като Божий Живот.

Затова гледай и запиши на книга тайнството, което Синът Ми ще

покаже пред сърцето ти. Защото само така Аз мога да ви позная,

като Мои слуги и вие да Ме познаете като вашия Господар…”

След тези думи на Отец Исус се обърна към мен. И като ме възправи,

вече ми казваше:

“Нека сега да ти покажа и самото тайнство, което се намира в

Залата на Божията Слава. Защото там ще разбереш защо ръцете

Господни извикват Божията Светлина на земята, а нозете Господни

я издигат на Небето…”

В следващия миг Господ вече водеше сърцето ми в Залата на Божията

Слава. И ето, че когато аз влязох вътре, очите ми видяха множества от

Небесни светии и праведници, седнали на златни тронове. Видели Господа,

те гръмко извикаха:

“Благословен да е Божият Агнец! Слава на Името Му и на Престола Му

- отсега и довека!”

А Исус, като премина покрай всички тях, се приближи до Собствения

Си златен Трон. И като простря ръката Си напред, казваше ми:

”Виж сега онова, което днес гледат Господ и облакът Му от

свидетели на небесата…”

След думите на Исус пред очите ми се появи нещо като екран. И там,

на самия екран, аз отново видях първото видение. Защото могъщите

Исусови ръце събираха в себе си Светлината на Духа. А след това вече я

изпращаха към Земята. И ето, че там, на Земята, Светлината отново се

събра в огледалните Исусови нозе, като се отразяваше нагоре. А тогава аз

забелязах, как в издигащата се към Небето Светлина бяха събрани образи

на много Божии праведници. И само след миг на екрана в Залата на Божията

Слава се явиха делата на тия Божии праведници. Тъй че, гледайки на всяко

от делата, вършени от Божиите слуги на Земята, облакът от свидетели на

Исус реагираше с възторжени възгласи. Ставаше така, че в тая Зала на
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Божията Слава се отразяваха всичките дела на ония, които Светлината на

Духа бе въздигнала нагоре.

Това беше реалният Живот на Бога!

Неговото Дишане, Неговото Действие, Неговата Слава!

А миг, след като в Залата на Божията Слава се явяваха делата на

Божиите слуги, Светлината на Духа ги възнасяше към Святия Хълм на Бога

и Отца. И там лъчите на Божия Живот се вливаха в Божието Сърце. За да

останат делата на Божиите слуги завинаги запечатани във Вечния Живот

на Всемогъщия. А това се повтаряше отново и отново. Така в сърцето си

разбрах, че бях станал свидетел на привилегията, която царува над всички

други привилегии. Привилегията да участваш в Живота на Бога и Отца,

като един, който е бил просветен от Светлината на Святия Му Дух. Това ме

накара да погледна към моя Господ и да Го попитам:

“Скъпоценни Исусе! Как е възможно да участваме в това тайнство? Как

става възможно това - нашият живот да се проектира на този екран, а след

това да бъде запечатан в Божието Сърце, като част от Неговия Вечен

Живот?”

В отговор Исус ми каза:

“Нали ти казах, че ще видиш тайнството в Залата на Божията

Слава? Как мислиш тогава - проумели ли са братята и сестрите Ми

що ще рече това да бъдат просветени? Проумяла ли е Църквата Ми

Съвършената Воля на Бога и Отца, а именно - да станете причастници

на Святия Дух? Но как да станете причастници на Духа, ако не

познавате тайните на Божия Суверенитет? Или как да познавате

Божия Суверенитет, ако не вършите Божията Воля?

Нека сега да те заведа далече по-долу. За да видиш сам и с

очите си защо охладнялото мнозинство няма да участва в най-

великото тайнство на Небето…”

След тези думи на Господ ние излязохме от Залата на Божията Слава.

А Той, като ме прегърна със силните Си ръце, полетя с мене надолу, към

земните места. И ето, че твърде скоро очите ми видяха църковна сграда,

която беше празна. Така двамата с Господ слязохме до самата сграда и Той

вече ми казваше:
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“Ела след Мен. За да видиш архивите на Божия Свят Дух…”

Така аз и Исус влязохме в сградата, а Той се приближи до църковния

амвон. И като вдигна в ръцете Си поставената върху него библия, разтвори

я. А след това, взимайки стихове от Божието Слово, като Светлина в

ръцете Си, ми каза:

“Виж сега какво ще се отрази върху екрана пред очите ти…”

И действително, че след думите на Исус, пред очите ми се отвори

екран по подобие на този в Залата на Божията Слава. А тогава сърцето ми

видя Апостолите на Исус и цялата Слава Божия върху рамената им. Те

вървяха по определеното им от Бога поприще, а Светлината на Всемогъщия

запленяваше и възхищаваше, докосваше и изцеляваше. И докато аз гледах,

Господ отново ми говореше:

“Ето такива бяха делата на Божиите слуги в тяхното време на

земята. Те бяха не просто осветени и посветени от Човешкия Син. Те

станаха просветени чрез Светлината, която ги направи причастници

на Святия Дух. В онова време, когато се явиха делата им, те всички

до един пристъпиха до Хълма Сион. И като влязоха в Залата на

Божията Слава, бяха запечатани като част от Божия Вечен Живот…”

Думите на Исус ме накараха да Го попитам:

“Господи мой! Да разбирам ли, че видението, което се отвори в този

екран пред очите ми, е като един своеобразен филм на Святия Дух? Филм,

с който Духът е запомнил и съградил в Себе Си онези, които са Му станали

причастници…”

Тук Господ ми отговори:

“Аналогията ти е вярна. Защото филм има там, където се

съберат Светлината и лентата. И ако Светлината е Самият Свят Дух,

лентата е вашият живот, който е бил осветен, посветен и просветен

от Бога. Но ти сега Ми кажи! И нека заедно с теб да Ми отговорят

всички:

Какво ще ви ползва един филм на Духа, ако не сте платили

цената да участвате в него? Какво ще ви ползват делата и

свидетелствата на първите Божии слуги, ако на света не се появят

делата и свидетелствата на последните? Не знаете ли, че филм ще
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има само там, където лентата се просветява от лъчите на Светлина?

А тогава непременно животът на просветените се явява в Залата на

Божията Слава, защото такива вече са вкусили от великите дела,

които въвеждат в бъдещия век. Но по причина на това, че думите и

делата на Божиите свидетели се презират, мнозинството отказва да

влезе във Вечния Живот на Бога и Отца. Тъй че и делата им не се

превръщат в Блага Вест, та да спасяват човешките сърца. И ако вие

не искате да прибавите своя живот към Живота на Бога и Отца, то

вижте сега не архивите на Духа Ми, но архивите на човешката

алчност и пресметливост...”

Така Исус остави библията върху амвона, а след това протегна ръката

Си и взе папка, която беше църковна ведомост. И като извади от нея

цифри и имена, освети ги със Светлината на ръцете Си. А тогава пред

очите ми отново изплува екран. Но тоя път очите ми не видяха Божията

Слава, нито свидетелствата на Божието Благовестие. Не! Защото от екрана

ме гледаха хитрите очички на Юда Искариотски. И той не беше един,

понеже Светлината на Духа го беше размножила, според нечестието на

онези, които Исус изобличаваше.

Представяш ли си това, братко мой! Представяш ли си човеци, които

вместо примера на Петър и Йоан, Филип и Андрей, Сила и Павел, бързат да

вършат примера на Юда? И вместо ръцете им да държат Знамето Исус, те

държат кесии с монети, като се радват толкова повече, колкото по-силно

звънтят парите им. Затова и аз побързах да кажа на Исус:

“Ах, Господи мой! Недей ми показва тази мерзост след всичко Свято и

прекрасно, което видяха очите ми горе…”

А Исус със строг Глас продължи да разтърсва сърцето ми, като казваше:

“Просветени ли са тия от църковната ведомост? Взеха ли те

Светлината от Господните ръце, та да я явят на света? Влязоха ли

със съдбите си в прободените нозе на Човешкия Син, та да вървят

по Пътя на Святостта и саможертвата? И най-вече – станаха ли тия

Евангелие на последното време, както станаха Евангелие първите

Ми последователи?”
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Думите на моя Господ разплакаха сърцето ми. И аз, като наведох

главата си пред Него, казах Му:

“О, Исусе! Ти ми показваш не просветени слуги, но помрачени

служители. Не Твоята Невяста, но Едомската дъщеря. И сега какво да Ти

отговоря - сам не зная. Но в едно съм сигурен - че желая Светлината на

Духа Ти да ни посети и издигне при Бога и Отца…”

В отговор Господ отново започна да ми говори, като казваше:

“Ето, изпращам те при всичките Ми братя и сестри. За да им

предадеш думите Ми, с които им казвам:

Побързайте да осветите живота си с Божието Слово! Понеже

всеки, който е бил осветен, е получил Светлината от Моите ръце и

се е отделил от тъмнината, която води в погибел.

Побързайте да посветите живота си на Святия Дух! Понеже

всеки, който е бил посветен, е тръгнал да намери Пътя на Човешкия

Син и познаването на Божията Воля! Побързайте да просветите

живота си, докато Светлината е всред вас! Вярвайте в Светлината,

докато тя ви изпълни! А когато ви изпълни – пожелайте нозете на

Човешкия Син, за да се просветите чрез Светлината! Защото Пътят

на просветения е Път нагоре! Път до Лоното на Отца и до Залата на

Божията Слава! Път, с който съдбата ви става Божия Съдба и

животът ви - Божий Живот! Затова Ме последвайте в останалите

видения, които ще дам на слугата Си. За да разберете следващите

тайни на Божия Суверенитет, които ще ви направят просветени...”
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БОЖИЯТА ВЕЧНА ПРАВДА

ДЕВЕТА ТАЙНА НА БОЖИЯ СУВЕРЕНИТЕТ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Видението, което Господ даде на сърцето ми, ме накара да направя

строга и ревностна преоценка на целия си живот, който съм имал за Бога.

И трябва да ти кажа, че се видях недостатъчен и недоизпълнен. Нещо

повече - самите думи на Исус, че Евангелието спасява човешките сърца, ме

накараха да разбера, че Бог на всяко време е имал Своите човеци, чийто

живот е ставал Евангелие.

Евангелие ли сме ние, братко мой? Евангелие ли са думите и делата

ни? Станахме ли причастници на Святия Дух, та да се явят делата ни в

Залата на Божията Слава? Не тръгнаха ли мнозина по човешките си пътища,

за да снижат Божиите критерии и да напълнят живота си с дяволски користи

и печалби? И колко от църковните служители разбраха, че тоя Нов Завет

на Господ копнее да се превърне в Дух и Живот? Колко от проповедниците

разбраха, че делата говорят много по-силно от думите и Светлината от

лентата? Но ето затова аз ще продължа да пиша и изявявам всичките

видения и послания, идещи от Небето. Защото копнежите на моя Господ са

като пламнал огън в гърдите ми, който удържа клепачите ми в неспане и

мислите ми в дълбок размисъл.

Когато Исус дойде към сърцето ми, за да ми говори за деветата тайна

на Божия Суверенитет, Той все така светеше като Слънцето в Славата Си.

И аз, като Го видях с вярата на сърцето си, поклоних Му се и очаквах с

трепет думите Му. И ето, че Господ започна да ми говори, казвайки:

“Видението, което сега ще ти дам, ще ти разкрие Божията

Вечна Правда. И ти, като помниш всичко от първото видение,

следвай Гласа Ми, за да се просветиш. А сега виж това…”

След тези Свои думи Исус докосна главата ми, а пред очите ми отново

се появи Божия слуга Елиу. Осветен и пълен с пламенна ревност за Бога,

той се беше надвесил над Йов и вече му казваше думите:

“Мислиш ли, че е право това, което рече ти: Моята правда в туй

дело е повече от Божията? Защото ти рече: Какво ще ми бъде
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преимуществото? Какво ще ме ползва повече отколкото ако бях

съгрешил? Аз ще отговоря на тебе. И на приятелите ти с тебе.

Погледни към небесата и виж; и гледай облаците, колко по-

нависоко са от тебе. Ако съгрешаваш, какво правиш против Него? И

ако се умножават престъпленията ти, какво Му вършиш? Ако си

праведен, какво Му даваш? Или какво получава от ръката ти?”

Елиу спря да говори, а Исус влезе в самото видение, като пристъпи до

него. И като ми даде знак, за да се приближа, каза ми:

“Как мислиш? Думите на Елиу не са ли твърде изобличителни за Божия

слуга Йов? Защото Йов и до тоя момент държи на праведността си, като на

собствено богатство. Но Елиу, посочвайки с ръка нагоре, му казва:

“Погледни към небесата и виж; и гледай облаците, колко по-

нависоко са от тебе…”

И Аз сега ти заповядвам същото:

Погледни към Небето, момчето Ми…”

Послушал думите на Исус, аз надигнах главата си и погледнах към

Небето. А тогава очите ми отново съзряха Светлината на Святия Дух. Но

този път, освен нея, аз видях и белоснежен облак, чиито краища светеха

като наелектризирани. Това ме накара да кажа на Исус:

“Господи мой! Виждам Небето и Светлината на Духа. Но освен нея

виждам и облак, който свети по цялото си протежение…”

А тогава Господ отново ми каза:

“Как мислиш? Не е ли този облак много по-нависоко от тебе?”

“Така е, Исусе! И сега зная, че това е облакът от Твоите свидетели на

Небето…”

“Чуй тогава какво гласят думите на Елиу, като не спираш да

гледаш към Небето и облака:

“Ако съгрешаваш, какво правиш против Бога? И ако се

умножават престъпленията ти, какво Му вършиш? Ако си праведен,

какво Му даваш? Или какво получава от ръката ти?”

Слушах въпросите на моя Господ. И в следващия момент осъзнах, че

съм твърде малък и нищожен. Ето защо Му отговорих:
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“Исусе! Било че съгрешавам или върша правда, аз нито притурям на

Бога, нито Му отнемам. Защото Светлината на Небето все така свети, и

облакът от Твоите свидетели все така стои. Но как, Господи, да разбирам

същината от въпросите на Елиу? Защото е ясно, че Божията Вечна Правда

свети от Небето и изглежда недостижима…”

В отговор Исус посочи с ръка към Небето, като ми казваше:

“Нека да те издигна при самата Светлина. Защото тази Божия

Вечна Правда е покрита от тайна, която малцина са проумели…”

Така Господ ме прегърна и издигна нависоко и само след миг сърцето

ми вече се къпеше в лъчите на Божията Вечна Правда. А Исус отново ми

заговори, казвайки:

“Погледни сега надолу и виж онези двама човеци, които викат

към Мене, за да им дам от Божията Вечна Правда…”

Гледайки надолу, аз видях и самите човеци. И ето, че първият от тях

вдигна ръцете си нагоре, като казваше:

“Господи мой! Направи ме праведен! Дай ми да върша дела, чисти и

Святи като Твоите…”

В отговор Исус простря ръцете Си. И от раните на ръцете Му излязоха

лъчите на Божията Вечна Правда, които се стрелнаха надолу към човека. И

като влязоха в сърцето му, осветиха го, и човекът подскочи възрадван и

тръгна да върши Божиите дела в живота си. А тогава към Небето простря

ръцете си и вторият, като казваше на Исус:

“Господи благи! Направи ме свидетел на Името Си! Дай ми Сила, за да

върша делата, които са Ти угодни…”

И този път Исус простря ръцете Си. И отново от раните Му излязоха

лъчи, които се стрелнаха надолу, като осветиха сърцето на втория човек. А

той, като се поклони Богу, също тръгна да върши Божиите дела в живота

си. Тогава Исус посочи към двамата, като ми казваше:

“Ела сега след Мен. За да видиш колко ясни ще ти станат

отговорите от въпросите на Елиу…”

Така Господ отново ме прегърна с ръцете Си и двамата с Него се

приближихме до човеците, които бяха получили от Божията Вечна Правда.

И ето, че първият, вървейки по-напред от втория, видя странник, паднал
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на земята. Затова се затича към него и му подаде ръка, за да го изправи. А

след това побърза да изтупа дрехата му от полепналия земен прах. Това

накара странника да се трогне от делото му и да му каже:

“Благи човече, благодаря ти за доброто, което ми стори...”

А първият, като изпъчи гърдите си, му отговори, казвайки:

“Има защо да ми благодариш. Защото наистина съм благ. Не просто

благ, но праведен. О, алелуя!”

В тоя момент аз погледнах към Исус, като Му казах:

“Как е възможно това, Господи? Та тоя човек отдава слава на себе си,

а не на Тебе! А не помни ли той, че извика към Тебе и от Тебе получи

лъчите на Божията Вечна Правда?”

Тук Исус ми отговори:

“Спомняш ли си Евангелието на твоя Господ? Спомняш ли си

как един човек Ме погледна и ме попита:

“Учителю благи, какво да сторя, за да наследя Вечен Живот…” 47

Какво му отговори тогава твоят Господ?”

“О, Исусе! Ти повдигна ръката Си към Божията Вечна Правда на Небето.

А след това му каза:

“Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог…” 48

В отговор Исус тъжно се усмихна. А след това, посочвайки отново

самохвалеца, ми каза:

“Ако никой не е благ, освен един Бог, то как този човек се

съгласи и си повярва, че наистина е благ? Но ти виж сега какво

стана с лъчите на Божията Вечна Правда в сърцето му…”

Погледнах към човека и с ужас забелязах, че между сърцето му и

Божиите лъчи стоеше огромна купчина от пръст. Тези светли лъчи вече не

можеха да издигнат човека, нито да извисят сърцето му до Бога. Но не така

мислеше самохвалкото пред мен. Усмивката на лицето му беше категоричен

белег, че той е решил да трупа праведност за себе си, а не за Бога. И тая

мисъл отново ме върна към Елиу и Йов. Ето защо попитах Исус:

47 (Марк 10:17)
48 (Марк 10:18)
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“Господи мой! Да разбирам ли това, което ми даваш да видя, и като

духовно напомняне на Твоята притча за безполезния слуга. Защото и той,

получил таланти от Господаря, ги покри в пръстта…”

“Точно така Ме разбирай! Но сега, за свидетелство на Моите,

виж как ще постъпи вторият човек, който също получи лъчите на

Божията Вечна Правда…”

Отново гледах към видението, когато забелязах как по пътя се приближи

и вторият човек. И ето, че малко по-надолу той забеляза просеща сляпа

старица, седнала встрани от пътя. Това го накара да свърне при нея. И

като извади от джоба си всичките пари, които имаше, сложи ги в паничката

й. Дочула звъна на монетите, старицата се сепна и бръкна с ръка в

паничката. А след това извика:

“Благодаря ти, добри човече! Кой си ти? Какъв си ти?”

Без да промълви и дума, човекът бързо продължи напред, като вече

настигаше първия. А старицата, като видя, че няма да намери отговор от

благодетеля си, вдигна треперещата си ръка към Небето, като извика:

“Благодаря Ти, Господи! Който и да беше тоя човек, Ти Си ми го

изпратил…”

Исус се усмихна на думите й, а след това, посочвайки с ръка към

слугата Си, ми каза:

“Виж сега с какви думи първият ще провокира втория. Защото

и до днес по тоя начин тщеславните провокират истинските Божии

чеда…”

И действително, че първият вече питаше втория с думите:

“Защо не се спря при старицата, та да й кажеш, че си Божий пратеник?

Не осуетяваш ли така благовестието?”

А вторият му отговори:

“Аз така съм научен да благовествам! Понеже ми се налага нужда. И

горко ми, ако така не благовествам!”

Слушайки думите на втория, аз ги намерих за твърде познати и

близки. И затова казах на Исус:
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“Господи мой! Не говореше ли с тези думи и Апостол Павел в едно от

посланията си? Не му ли се налагаше и на него нужда, понеже имаше

кредит от Божията Вечна Правда?”

А Господ ми отговори:

“Колцина днес са като Павел и като този втория във видението?

И ако Божията Вечна Правда заслепи някога Павел на пътя към

Дамаск, как днес мнозина отказват да бъдат заслепени от нея,

когато са на пътя към Вавилон? Ето, казвам ви тайната на Божията

Вечна Правда, за да я разберете и проумеете:

Ако някой върши делата на Божията Вечна Правда, то е,

понеже Божията Вечна Правда върши делата си в живота му! Тъй

че, вършейки добро, длъжници сте на Бога, понеже сте ползвали

кредит от Правдата Му! Вършейки зло - длъжници сте на Бога,

понеже все още ви търпи и не е прегледал със строгост греховете

ви, обърнати против закона, написан в сърцата ви!

Било, че вършите добро - длъжници сте!

Било, че вършите зло - длъжници сте!”

Слушах думите на моя Господ, които обръщаха представите на сърцето

ми на сто и осемдесет градуса. Тогава отново Го попитах:

“Исусе! Какво остава за ония, които приемат, че Божията Вечна Правда

е тяхна собствена праведност?”

А Исус ми каза:

“Търси отговора на този въпрос в следващите думи на Елиу към

Йов. Защото той ясно му казва:

“Нечестието ти може да повреди само човек като тебе; а

правдата ти може да ползва само човешки син...”

Разбираш ли какво е нечестието, за което Елиу предупреждава

Йов?”

“Да, Господи мой! Това е нечестието да превръщаме Божия кредит в

наше собствено богатство! Защото тогава Божията Правда се превръща в

човешка себеправедност, която не иска да отдаде Славата на Праведния…”

Исус кимна утвърдително на отговора ми, а след това отново каза:
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“Да напомням ли на Моите, че очите на Отец Ми се гнусят от

горди и себеправедни? Да повтарям ли за сетен път, че човешката

себеправедност е най-високата крепост на Вавилон? Да казвам ли

отново и отново, че именно поради тая себеправедност тщеславните

църкви отхвърлиха всичките Ми призиви за покаяние?

Ето, предупреждавам ви:

Правдата, за която не се отдава Слава на Бога, се превръща в

нечестива себеправедност! Таланти, заровени в пръстта на егоизма

и себевеличаенето! А Божията Вечна Правда е божествен кредит на

доверие и сила от небето! Доверие и Сила, с които да вършите не

вашите, но Божиите дела в живота си! За да се слави всякога и във

всичко Името на Отец Ми, Който е на небесата!”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Не гледай повече към високопоставените, но по-скоро погледни колко

високо е Небето! Погледни колко по-високо е облакът от свидетели на

Исус! Погледни колко извисени и Святи са думите на Господ, Който днес те

посещава! А след това приеми лъчите на Божията Вечна Правда в живота

си - с оня страх на Апостол Павел и с онова смирение, с което да въздигаш

Името на Бога за всяко добро, което Неговата Правда сътворява в живота

на човеците! Защото да бъдеш длъжник на Бога, ще рече да изпълняваш

дълга си към Него! А да изпълниш докрай дълга си, ще рече да потвърдиш

с живота си, че си бил безполезен слуга! Амин и Амин!
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БОЖИЕТО СЪВЪРШЕНО ЗНАНИЕ

ДЕСЕТА ТАЙНА НА БОЖИЯ СУВЕРЕНИТЕТ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Сега преминавам към десетата тайна на Божия Суверенитет. Тайната,

свързана с Божието Съвършено Знание. За последните десет години Господ

ми даде привилегията и щастието да протягам ръцете си към Него, а Той да

ме изпълва с всякакво знание, мъдрост и разбиране. Това ме кара при

всяка среща със Спасителя ревниво да записвам всичките Му думи и

видения, та да не изгубя и капчица от божественото Му благоволение и

Милост. Така, докато едни разпиляваха Божията Благодат в живота си, аз я

събирах. И не просто я събирах, но със Силата на Святия Дух се научих да

я превръщам в дарове за всичките Божии чеда. Днес, когато Исус дава на

сърцето ми Дух на своеобразна преоценка, аз все още не мога да кажа

думите на Апостол Павел:

“Попрището свърших, вярата опазих…”

И ако някой мисли, че знанието ми на това поприще е станало твърде

голямо, а откровенията и виденията - достатъчни, то на такъв казвам:

“Братко мой! Ако Господ ми е дал много таланти, Той един ден ще

поиска да прегледа какво съм сторил с онова, което ми е дал...

С какво ще Му се похваля тогава? С няколко дузини пророчески книги

ли? Или с поне едно сърце, което е било напоено с чаша студена вода в

име на ученик? Ще ме ползва ли знанието, ако не е довело мнозина при

Бога? Ще ме ползват ли Небесните откровения, ако оня, който ги е чел, се

съблазни поради мене? Ще ме ползват ли талантите на Господаря, ако съм

станал препънка на слабия и не съм намерил най-благословения път към

сърцето му?”

Казвам ти, братко мой, че от тежестта на Господния товар духът ми

трепери до пръсване и аз все още имам много работа на Господното

поприще. Защото Исус, като дойде към сърцето ми, започна да ми говори

не просто за знанието, което повечето човеци са готови да трупат, като

факти и обяснение, но за Божието Съвършено Знание, което Отец е

заповядал за усъвършенстване на Светиите. Ето думите, които Той ми каза:
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“Искам да смириш сърцето си, за да разбереш дълбоката тайна

на Божия Суверенитет, която е свързана със Знанието. Защото, при

все, че знаеш много, пак ти предстои сериозен изпит, за да се

усъвършенстваш по Божията Воля. Затова сега си спомни какви

бяха думите на Апостол Павел в “Посланието към Евреите”. Какво

написа той на всички ви, за да ви одързости към усъвършенстване?”

Знаех стиховете от това послание и затова отговорих на Исус:

“Господи мой! Апостол Павел написа на всички ни думите:

“Върху това имаме да кажем много неща и мъчни за

поясняване, защото сте станали тъпи в слушане. Понеже докато

вие трябваше до сега, според изтеклото време, и учители да

станете, имате нужда да ви учи някой изново най-елементарните

начала на Божиите словеса, и достигнахте да имате нужда от

мляко, а не от твърда храна. Защото всеки, който се храни с мляко,

е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец; а твърдата

храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили

чувствата си да разпознават доброто и злото. Поради това, нека

оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към

съвършенство, без да полагаме изново за основа покаяние от

мъртви дела, вяра в Бога, учение за кръщения, за ръкополагане, за

възкресяване на мъртви и за вечен съд. И това ще сторим, ако Бог

позволи…” 49

Исус ме гледаше с твърде внимателен поглед, докато цитирах стиховете

от “Евреи”. А след като спрях да говоря, отново ме попита:

“Как ти разбираш думите на Моя Апостол? Какво ще рекат

думите му да оставите първоначалното учение за Христа и да се

стремите към Съвършенство? Защото именно тук е скрит ключът

към тази десета тайна на Божия Суверенитет. И изобщо - имало ли

е първоначално учение за Христа, което да бъде изместено от един

по-дълбок стремеж към Съвършенство?”

Слушах думите на Спасителя, но те бяха твърде дълбоки, за да Му

отговоря веднага. А Исус отново настояваше, като ме попита:

49 (Евреи 5:11-14, 6:1-3)
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“Ти би ли се отказал от първоначалното учение за Мен, за да се

стремиш към Съвършенство?”

“О, Господи мой! Аз първом трябва да разбера какво е имал предвид

Апостолът с тези си думи. Защото, ако разбирам думите му така, че да се

откажа от млякото, за да ям твърда храна, аз бих го сторил. В противен

случай ще си остана дете…”

“А какви са децата? Какви са най-вече младенците? Не казва

ли отново Павел думите:

“С мляко ви храних, не с твърда храна; защото още не можехте

да го приемете, а и сега още не можете. Понеже и досега сте

плътски; защото докато има между вас завист и разпра, не сте ли

плътски и не постъпвате ли по човешки?” 50

Сега разбираш ли най-сетне думите за първоначалното учение?

Разбираш ли кои касае то?”

Нямаше как да не разбера, понеже божествените аргументи на Исус

бяха твърде силни. Затова Му отговорих:

“Господи мой! Плътта е тази, която първоначално чува учението за

Теб. И понеже плътта остава плът, тя плътски го разбира. Ето затова Павел

ни призовава да оставим плътското разбиране, понеже е първоначално

учение, но да се стремим към Съвършенство…”

“А какво друго да е Съвършенството, освен това - да

превърнете Божието Знание в Дух и Живот? Понеже, ако някой

знае, че Бог е Любов, но не се посвети да показва тази Любов, то

ще го ползва ли знанието му? Ако някой знае, че Бог е Свят, но стои

в места на мерзост и запустение, то ще се усъвършенства ли? Не

разбирате ли, че ако Отец Ми е Изворът на всяко знание, то Той ви

дава знанията, за да се стремите към Моя Образ, да стоите в Моя

Образ, да пребъдвате в Моя Образ? И ето това е стремежът към

Съвършенството, за което ви писа Павел. Но ти сега Ме последвай.

За да видиш с какви думи се обръща Елиу към Йов…”

След тези думи на Исус пред очите ми отново се яви видението с Елиу.

А той, надвесен над Йов, продължаваше да му говори, като казваше:

50 (1 Коринтяни 3:2-3)
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“Потърпи ме малко, и ще ти явя, защото има още нещо да ти

кажа за Бога. Ще черпя знанието си отдалеч, и ще отдам правда на

Създателя си; защото наистина думите ми не ще бъдат лъжливи;

един, който е усъвършенстван в знание, стои пред тебе. Ето, макар

Бог да е мощен, Той не презира никого - макар да е мощен в силата

Си да разсъждава. Той не запазва живота на нечестивия, а на

сиромасите отдава правото. Не оттегля очите Си от праведните, но

даже ги туря и с царе да седят на престол завинаги, и те биват

възвишени…” 51

Елиу спря да говори, а Господ влезе и се приближи до него във

видението. А след това, протягайки ръката Си към Небето, улови Небесен

лъч и в десницата Му се появи златна корона. И Той, като поставяше

короната върху главата на Божия слуга, се обърна към мен, като ми казваше:

“Виждаш ли какво сторих, момчето Ми? Виждаш ли царската

корона, която Отец заповяда да бъде поставена върху главата на

слугата Му? Как мислиш? Не са ли твърде прекрасни думите на

Елиу? Не дава ли Отец Ми на чедата Си да седят с царе на престоли

завинаги?”

“О, Исусе! Та нали Ти Си Цар на царете и Господ на господарите? Нали

Твоята Благост ми показа облака от Божии свидетели, които седяха на

златни престоли? И сега, като слушам със сърцето си всичките думи на

Елиу, разбирам, че той наистина е бил усъвършенстван от Божието Знание

и черпи Знанието отдалеч, за да отдаде Правдата на Създателя си…”

В отговор Господ ме попита:

“А искаш ли и ти да седиш с Моите царе на престол завинаги?

Искаш ли онова възвишаване, което Отец е приготвил за всеки,

който люби Неговото Съвършено Знание? Искаш ли, най-сетне,

короната на Божието Съвършено Знание?”

“О, Исусе! Ти познаваш сърцето ми и виждаш всичките ми копнежи. Ти

Сам знаеш, че не искам и миг от живота си да бъда вън от Твоето

Присъствие. Ето защо гледам на тая златна корона, като на най-сладка

мечта на сърцето си…”

51 (Йов 36:2-7)
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В следващия миг Господ извърши нещо неочаквано. Защото, като взе

короната от главата на Елиу, подхвърли я нагоре, към светлите лъчи на

Святия Дух, като ми казваше:

“Иди тогава и си вземи короната. Защото вземеш ли я - твоя е.

А стане ли твоя - цар си от царете Ми и господар от господарите Ми.

И престолът на Небето ще те очаква. И свидетелите в облака ще те

приемат като един от тях…”

Погледнах към короната, която светеше във високото и казах на Исус:

“Господи мой! Не мога да скоча толкова високо, ако Ти не ми помогнеш!”

А Господ, като се усмихна, ми отговори:

“Всеки, който Ме е призовал, получил е помощта Ми. Затова и

ти ще я получиш…”

След тези Свои думи Господ се издигна до самата корона във

височините. И като простря ръцете Си към мен, направи така, щото

Светлината от ръцете Му озари главата ми. А след това ми каза:

“Помниш ли първото видение, което ти даде Святият Ми Дух?”

“Да, Исусе! Помня видението Ти!”

“Виж тогава, че сега си поставен в същото видение. Защото

получи Светлината от ръцете Ми, за да се просветиш с нея. И като

знаеш, че Светлината идва от Господните ръце, помисли как да се

въздигнеш с Господните нозе…”

Погледнах надолу от себе си, за да видя нозете Господни, но не ги

видях. Тогава попитах Исус:

“Какво става, Господи мой? Виждам ръцете Ти, но не виждам нозете Ти!”

А Господ отново ми каза:

“Непременно ще ги видиш! Но първо трябва да Ми покажеш, че

наистина искаш да се оставиш от първоначалното учение и да се

стремиш към Съвършенство. Затова погледни стълбата, която ти

давам...”

Докато Исус ми говореше, самата Светлина на Духа се превърна в

стълба, която достигаше до собствените ми нозе. И аз, щастлив и доволен

както никога, направих крачка, за да стъпя…



105

Братко мой! Не зная дали някога си проумявал що ще рече ревнив

Бог, но аз в пълна степен разбрах това. Защото Исус не ме пускаше на

стълбата Си. Нещо повече - от самата стълба се показа острието на Меч,

Който прободе стъпалото ми със Светлина, тъй че кракът ми прокърви.

Това ме накара за миг да отстъпя, но тогава Исус извика към мен:

“Защо се отказа? Не искаш ли короната?”

“Искам я, Исусе!” - отговорих аз и продължих:

“Но Мечът Ти прободе петата на крака ми и ме заболя…”

Гласът на Господ отново долетя до ушите ми и в него нямаше и капчица

съчувствие. Защото Исус ми казваше:

“Давай, Стефане! Опитвай отново и отново! Отново и отново!

Отново и отново!”

Така аз направих опит и с другия си крак, но и този път Мечът ме

поряза със Светлина. Стиснал зъби, реших на всяка цена да премина

първото стъпало. И ето, че краката ми наистина стъпиха на него, въпреки

ужасната болка. Но когато побързах да отида на второто стъпало, Мечът

отново се заби в десния ми крак, този път още по-болезнено, а аз се

свлякох на самата стълба. И като вдигнах поглед към Господ, казвах Му:

“Исусе! С всяко пробождане на Меча Ти в мен влиза прекрасно Знание

от Небето. Но то не ми носи удовлетворение, а болка и печал…”

Тук Господ каза:

“Щом си решил да увеличаваш Знанието за Бога, научи се и да

търпиш последствията, за които е писано:

“…и който увеличава знание, увеличава и печал...” 52

А сега стани и продължи нагоре…”

Отново станах и тръгнах по стълбата. А тогава всяка моя стъпка

отново беше пробождана с Божията Светлина. И аз отново падах, и отново

ставах. Падах и ставах. Ставах и падах. И постепенно преминатите стълби

се увеличаваха. Така дойде миг, когато бях досами Исус. И Той като се

усмихна сърдечно на измъченото ми лице, каза ми:

52 (Еклесиаст 1:18)
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“Понеже Ме попита в началото на стълбата къде са нозете Ми,

то сега можеш да видиш отговора, като погледнеш какво стори

Мечът на твоите нозе…”

Изненадан погледнах на нозете си. Така забелязах, че те бяха станали

огледални, като нозете на Исус, които видях в първото видение. А Господ

вече ми говореше:

“Сега непременно би Ме попитал дали ще ти дам короната. Но

Аз ще ти кажа, че пътят ти не е приключил и Божието Съвършено

Знание все още не е изпълнило докрай духа ти. Тъй че стълбите са

много повече от тези, които преодоля, и цената на Съвършенството

не се плаща с едно видение, а с цял един живот. Разбираш ли

това?”

“Да, Господи мой! Аз зная, че ми даваш това видение за всичките ми

братя и сестри…”

Господ се усмихна и погали главата ми. А след това, с голяма топлина

в Гласа Си, ми каза:

“Кажи на всички Божии чеда да се оставят от първоначалното

учение, което е било учение за плътта им. А след това, като се

покорят на Божието Съвършено Знание, да претърпят на всичкото

изобличение и очистване от Меча Господен. Защото това - Мечът да

пореже нозете ви - ще рече, че Моите знания се превръщат у вас в

Дух и Живот. Дух и Живот, с които ще тръгнете по Пътя Господен с

нозете Господни! Понеже Знанието е острието на Меча Ми. И всеки,

който приеме това острие, ще пострада по плът, за да се извиси по

Дух. Ето, явявам ви десетата тайна на Божия Суверенитет. Тайната

на Божието Съвършено Знание:

Да приемете Знанието на Бога ще рече всякога да насочвате

острието на Меча първо към себе си! Именно тогава идва и

усъвършенстването, сиреч, онова преобразяване на ума и сърцето,

при което Божието Знание няма причини против вас и вие нямате

причини против Божието Знание! И ако някой би Ми казал, че тая

тайна на Божия Суверенитет е твърде болезнена и дори противна,

то на такъв напомням думите Си:
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“Спогаждай се с противника си по-скоро, докато си на пътя с

него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на

съдията, а съдията да те предаде на служителя и да бъдеш хвърлен

в тъмница...” 53

Братко мой! Верни ми приятелю! Усещал ли си това, че самият Божий

Меч ти става противник? И колко пъти, паднал на Пътя, си мислел, че това

е краят на вярата ти? Ето, аз имам добра новина за теб:

Не бой се, защото не те е бутнал дяволът, но Мечът Господен те е

порязал! И това не е краят, но мигът преди началото на истинската вяра!

Затова се спогаждай с този най-прекрасен приятел на твоята вяра, ако и

плътта ти да го счита за противник. Защото сетнината на това спогаждане

е твърде прекрасна, за да се откажеш да я преследваш. Понеже мнозината

днес губят сетнината да бъдат царе на Исус и не искат да приемат, че Бог е

Суверенът, Който ни наказва според както Той иска, за да ни усъвършенства.

Но ето това - да бъдеш просветен чрез виделината, ще рече да пожелаеш

нозете Господни. И като паднеш на колене, да кажеш на Исус:

“Господи! Ако Твоите нозе бяха прободени за мен, то нека и моите

нозе да бъдат прободени за Теб! Амин и Амин!”

53 (Матея 5:25)
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БОЖИЕТО ВЕЗДЕСЪЩО ПРИСЪСТВИЕ

ЕДИНАДЕСЕТА ТАЙНА НА БОЖИЯ СУВЕРЕНИТЕТ

Братко мой! Верни ми приятелю!

С чувство на дълбоко благоговение и възторг аз преминавам към тази

най-прекрасна тайна на Божия Суверенитет. Тайната на Божието Вездесъщо

Присъствие. Тайната, която Господ Исус освети пред сърцето ми, за да

почувствам славната свобода, в която Отец въвежда всичките Си чеда.

През изминалите години сърцето ми е ставало свидетел на една

осакатена човешка вяра. Вяра, която е препускала по домашни групи,

събрания и конференции, за да намери Божието Присъствие. Вяра, която е

ограничавала Бог в стените на някоя зала или стая, без да размисли, че

Духът на Този Бог изпълва Небето и земята. И до днес си спомням как седя

с братя и сестри в домашна група. Хвалим Бога, пеем на Името Му и

чакаме идването на Божия помазаник. И ето, че той идва… Отваря врата и

ни поглежда. А след това казва:

“Да паднем на молитва, защото го няма Божието Присъствие. Грях има

тука! Грях, грях! Пак ще трябва да полагам ръце…”

И започва клатенето на езици, а с него и натискането на празни глави

от празни ръце, докато накрая Бог наистина вдигне присъствието Си от

сърцата. А когато това стане - лидерът успокоен отваря библия, за да чете

препратките под стиховете… Ограбени, унижени, съсипани - бързаме да си

кажем “Слава на Бога” и да се приберем в домовете си в очакването на

следващото събиране, когато Бог може би ще стане по-реален и ние ще

бъдем променени и докоснати от Него…

Аз зная, че всеки от нас има подобни спомени в сърцето си. А при

някои тези спомени са постоянно настояще. С това, разбира се, не искам

да хвърлям укор върху онези събрания, където Исус царува, проповядва и

изцелява. Въпросът е друг, а именно:

Как да задържим Божието Присъствие завинаги? Как да останем в

Духа на Бога и никога повече да не излезем от Него? Как да придобием

вярата на оня Божий слуга, който казва в псалома:
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“Къде да отида от Твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да

побягна? Ако възляза на небето, Ти Си там; ако си постеля в

преизподнята, и там Си Ти. Ако взема крилата на зората и се заселя

в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката Ти, и

Твоята десница ще ме държи…” 54

Виждаш ли, братко мой, че псалмопевецът Давид е намирал Божието

Присъствие навсякъде? И думите му, ако и да са смущаващи, са твърде

верни. Божият Дух е навсякъде!

Той е в Рая - “ако възляза на Небето, Ти Си там...”

Той е и в ада - “ако си постеля в преизподнята, и там Си Ти…”

Къде тогава не е Божият Дух?

Ето това беше дълбокият въпрос, който излезе от устата ми, докато Исус

ми даваше да мисля върху тази единадесета тайна на Божия Суверенитет. И

аз, като паднах на колене пред моя Господ, започнах да Му се моля,

казвайки:

“Исусе! Говори на сърцето ми! Дай ми да разбера думите на Давид и

да проумея защо мнозина трябва да търсят Божия Дух, след като Той е

навсякъде?”

В отговор Господ отново дойде към сърцето ми. И като ме докосна с

ръцете Си, вече ми казваше:

“Духът на Моя Свят Отец наистина е навсякъде! И разумните

непременно ще си спомнят думите на Апостола Ми Павел, който се

обърна към гърците относно жертвеника, посветен на непознатия

Бог:

“Защото като минавах и разглеждах предметите, на които се

кланяте, намерих и един жертвеник, на който бе написано: На

непознатия Бог. Онова, прочее, на което се кланяте, без да го

знаете, това ви проповядвам. Който е направил света и всичко що е

в него, като е Господар на небето и на земята, не обитава в

ръкотворни храмове, нито Му са потребни служения от човешки

ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже Сам Той дава на

всички и живот и дишане и всичко; направил е от една кръв всички

54 (Псалом 139:7-10)
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човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е

определил предназначени времена и пределите на заселищата им;

за да търсят Бога, та дано биха Го поне напипали и намерили, ако и

Той да не е далеч от всеки един от нас; защото в Него живеем,

движим се и съществуваме; както и някои от вашите поети са

рекли: “Защото дори Негов род сме”…” 55

И ако всички вие, несъмнено, живеете, движите се и

съществувате в Духа на Бога и Отца, то как някои ще определят, че

Той присъства на едни места, а отсъства от други, след като всички

живеят в Него?”

Слушах думите на Исус и те ме накараха да Го попитам:

“И все пак, Господи! Как да Те разбирам? И как да разбирам в пълнота

думите на Апостол Павел?”

В отговор Господ ми каза:

“Разбирай Ме така, че всички живеят в Божия Дух, но Божият

Дух не живее във всички. И ето тук човеците се препъват, като

говорят, че тук или там го има или няма Божието Присъствие.

Защото за тях то би станало реално, само, ако Божият Дух живее в

нечие сърце. Но ако Този Дух не живее в сърцата, то тогава Той е

игнориран като отсъстващ изобщо.

Но отсъства ли Божият Дух от земята? Не е ли по-вярно

другото, а именно, че човеците затварят сърцата си за присъствието

Му? Не е ли по-вярното това, че човешката вяра ограничава

Божието Присъствие само на онези места, които човеците считат за

Святи и Божии? Как тогава четете думите на Апостола Ми Павел?

Как разбирате твърдението му за Бога, че Той:

“…не обитава ръкотворни храмове, нито Му са потребни

служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже

сам Той дава на всички и живот, и дишане, и всичко…”

Не се ли събират човеците най-често в ръкотворни храмове? Не

приклоняват ли вярата си в служенията на човешките ръце, когато

55 (Деяния 17:23-28)
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трябва да се покорят на служението на Божиите ръце? Най-малкото

- как се яви Светлина от Духа на земята?”

“О, Исусе! Тя дойде на земята чрез Твоите ръце и се въздигна от

земята чрез Твоите нозе…”

“Разбират ли тогава всичките Ми братя и сестри, че трябва да

се стремят към служението на Божиите ръце, а не към служенията

на човешките? Разбирате ли, че ви е нужно да се съберете в

неръкотворния Храм на Отца, а не в тухлите и кирпичите на

човешката религия?

Ето затова сега ще те посветя в тази най-прекрасна тайна на

Божия Суверенитет. Тайната на Божието Вездесъщо Присъствие.

Тайната да намерите Божия Дух и да останете завинаги в Него…”

След тези Свои думи Исус докосна главата ми, а пред очите ми отново

се яви видението с Божия слуга Елиу. Застанал до Йов и приятелите му,

той беше вдигнал ръцете си към Небето, като им казваше:

“Кой е възложил на Него грижата за земята? Или кой Го е

натоварил с цялата Вселена? Ако прилепи Той Сърцето Си само към

Себе Си и оттегли към Себе Си Духа Си и дишането Си, то ще

изсъхне заедно всяка плът, и човек ще се върне пак в пръстта…” 56

След тези думи Елиу спря да говори, а Исус влезе в самото видение.

И като ми даде знак с ръка да се приближа до Него, вече ми казваше:

“Виждаш ли колко дълбоки и мъдри са думите на Божия слуга?

Виждаш ли как той казва за Моя Бог и Отец, че дава Духа Си и

Дишането Си на цялата земя и на всяка твар? Помисли тогава какво

ще стане, ако Отец Ми оттегли Духа Си и Дишането Си само към

Себе Си…”

“О, Исусе! Тогава би настъпила вечна смърт в цялото творение. Не би

имало живот за нито една твар, за нито едно растение, за нито едно сърце.

Но аз благодаря Богу и се прекланям пред Неговия Животворящ Дух. Понеже

ни дава живот от Живота Си, дишане от Дишането Си, дъх от Дъха Си…”

56 (Йов 34:13-15)
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“Думите ти наистина са светли и пълни с любов към Отца Ми.

Но ти сега Ме последвай. За да разбереш защо всичко е в Бога, но

Бог не е във всички...”

Така Исус тръгна напред, а аз Го последвах. И ето, че не след дълго

спряхме на едно извисено място, което беше Господният Хълм. А тогава

Господ ми каза:

“Гледай сега към Небето. Защото ще видиш Божието Сърце

както никога не ти е давано да го видиш...”

Погледнах към Небето. И ето, че сърцето ми беше разтърсено от

твърде прекрасно и живо видение. Защото аз виждах Божието Сърце, като

гигантска звезда от Огън и Светлина. Тази звезда пулсираше, като се

свиваше и отпускаше. При всеки неин тласък към цялото творение излизаха

милиарди лъчи от Живот и Светлина. Тези лъчи влизаха навсякъде. Те

бяха в кълна на зелената тревичка. Те бяха в сърчицата на малките

врабчета и в крилата на могъщите орли. Те светеха в очите на жребеца и

даваха дъх на току що роденото агънце. Те движеха вятъра и раждаха

розовите пъпки на дърветата.

Те бяха Дъхът и Животът на цялото Божие Творение!

И докато аз гледах и се наслаждавах, Господ докосна с ръка гърба ми,

като ми казваше:

“Колкото до творенията, които Го слушат и Му се покоряват, ти

наистина си видял предела на всяко Съвършенство. Но сега

погледни едни други творения, на които Отец е дал богатството да

имат избор. За да видиш дали и при тях Божият Дух се движи

толкова свободно и волно…”

След думите на Исус очите ми вече виждаха човеци в долината под

самия Господен Хълм. Лъчите на Духа се стрелваха към тях и искаха да ги

докоснат и преобразят. Но самите човеци никак не искаха да пуснат

лъчите на Божия Дух в себе си. Напротив - пуснали в сърцата си демони-

прилепи, те прилепяха живота си само към себе си, а оставаха затворени

за Светлината, тъй че мрак и тъмнина пълзяха вътре в тях. И при все, че в

дълбокото духът на всеки от тях улавяше Дишането на Бога, за да дишат и

самите те, пак никой от човеците не искаше да пусне в себе си Светлината
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на Бога, за да се възцари Духът Му вътре в сърцата… Самата гледка

изпълни сърцето ми със сълзи. Чак сега разбирах защо всички живеят в

Бога, но Бог не живее във всички. И като се обърнах към Исус, попитах Го:

“Господи мой! Не дойде ли Ти на земята, за да ни научиш как да

влезем в Божието Присъствие? Не ни ли даде Примера Си, за да не

прилепяме сърцата си само към себе си, и да не оттегляме духа си и

дишането си само за собствения ни живот?”

В отговор Исус ми заповяда:

“Постави ръцете си на устните си. А след това дишай, дишай,

дишай…”

Послушал Господ, аз поставих ръцете си на устните си и започнах да

дишам в самите си длани. И ето, че от топлината на дъха ми ръцете ми

започнаха леко да парят. А тогава Господ ме попита:

“Какво усети, момчето Ми?”

“Исусе, усетих топлина от собствения си дъх. Тя затопли ръцете ми…”

В отговор Исус отново ми заповяда:

“А сега протегни ръцете си и ги постави на Моите устни…”

С вълнение протегнах ръцете си и ги поставих на устните на Исус. И

ето, че Дъхът Господен излезе като Огън от устните на Исус. И като

подпали ръцете ми, заля ме с невероятна, чиста и прекрасна Любов. А

ръцете ми, пламнали от тази Любов, бяха готови да прегръщат, докосват и

вършат всичко, което би зарадвало Сърцето на Отца. А точно в този

момент с Глас на Съвършена и Свята Любов Исус ми каза:

“Иди и дай думите Ми на всичките Божии чеда, като им кажеш

каква е тайната на Божието Вездесъщо Присъствие. Защото тази

тайна гласи:

Ако някой отвори сърцето си за ближните, за да им даде дъха

си и дишането си, той е отворил сърцето си и за Божият Дъх, и за

Божието Дишане! Но ако друг каже, че не може да намери Божието

Присъствие, то е, понеже Божието Присъствие не го е намерило!

Разберете думите Ми! Не можете да влезете в Божието

Вездесъщо Присъствие със сърца, които са прилепени само към

себе си! Не можете да влезете в Божия Дух с дъх, който не топли, и
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с дишане, което не дава Живот и добро на човеците! И нека никой

повече не казва пред Лицето Ми, че Божието Присъствие го няма

някъде. Защото Божието Присъствие го нямат онези, които не го

допускат в себе си!

Но ако сърцата ви станат даващи, отворени, обичащи, то тогава

те вече са били съединени със Сърцето на Отец Ми! И ако днес

плътта изсъхва, а човеците търсят мрака на пръстта и прилепянето

от прилепите, то е, понеже се отказаха да любят с Любовта на

Човешкия Син. Отказаха се да топлят с Дъха на Човешкия Син!

Отказаха се да дишат с Живота на Човешкия Син! Но ако някой е

бил познат от Отец Ми като Негов, той никога не може да прилепи

сърцето си само към себе си, но ще го отвори, за да даде на

човеците Живот от Живота на Отца Ми. Дъх от Дъха Ми и Светлина

от Духа Му! Защото много чудеса е вършил Божият Дух на земята,

но Животът на Отца Ми е Чудото на чудесата, и блажени са всички,

които Го имат!”

Моят Господ продължаваше да ми говори. А аз, като гледах Огъня на

устните Му, разбрах, че ето това - да имам дъх от Дъха Му и дишане от

Дишането Му - ще рече да съм познал всичко, което трябва да позная, и да

съм намерил всичко, което трябва да намеря.

Дано така Го познаят и намерят всичките Божии чеда!

А колкото до онези, които обичат пръстта и прилепят сърцата си и

живота си само към себе си, то на такива сетнината е справедлива. Защото

е сетнина на къртици и прилепи! Амин и Амин!
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ЕЛИУ – БОЖИЯТ
СУВЕРЕНИТЕТ IV

ВИДЕНИЯ ВЪРХУ ПОСЛЕДНАТА ТАЙНА НА БОЖИЯ

СУВЕРЕНИТЕТ, СВЪРЗАНИ С БОЖИЕТО ВЕЛИЧИЕ

ВИДЕНИЕТО ОТ СВЯТИЯ ДУХ С ВОДОПАДА И ВЪРХА НА

БОЖИЕТО ВЕЛИЧИЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Още в самото начало на тази четвърта част от книгата за Божия

Суверенитет, аз искам да благодаря на всичките искрени Божии чеда,

които подкрепиха делото на Божия слуга с молитвите и приносите си.

Казвам това, защото сърцето ми и до днес чувства подкрепата им и аз

зная, че не бих направил и стъпка към Божиите тайни, ако Бог не слушаше

и не зачиташе молбите на чедата Си. Но ето това, че Той за сетен път

приклонява ухото Си и движи десницата Си, за мен е най-дълбокото

удовлетворение и радост за духа и сърцето ми.

Как да започна? И с какви думи да ти предам видението, с което ме

посети Святият Дух?

Нека да започна с това, че видях Святия Дух като Водопад, Който се

изливаше върху главата ми с всичките Си развълнувани води. Този

Водопад бе твърде голям, а когато погледнах нагоре, аз видях, че другият

Му край белееше в далечината на неизмеримо висок връх. И самите води

на Духа, заредени с послания от върха, вече говореха на сърцето ми, като

ми казваха:

“Бъди малък! Като всяка от капките, които те оросява! Стани

малък - като върха, към който Отец те призовава...”
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Слушах думите от водите на Духа и в следващия миг вдигнах ръцете

си в самите води на Духа, като Го попитах:

“Святи Душе! Как да разбирам посланието от водите Ти? Та ето, аз съм

малък и нищожен пред Тебе!”

А водите на Духа отново започнаха да говорят на сърцето ми, като ми

казваха:

“Въздай Богу подобаващата на Името Му Слава! Защото ти не

би станал изобилен и преизпълнен, ако Той Сам не беше станал

Изобилието и Пълнотата на сърцето ти. Върни на Бога онова, което

Той ти даде! И бъди в Духа Му така, както са всичките Му смирени

чеда...”

След тези думи във водите на Духа се отвори пространство, подобно

на правоъгълник. Само след миг аз видях духа си в самия правоъгълник и

разбрах, че Святият Дух беше поставил огледало пред сърцето ми. Видът

на духа ми ме смути. Понеже от сърцето ми излизаха думи, лишени от

Божията Светлина. И тия думи ми говореха, като казваха:

“Ние идваме от сърцето на Стефан, за да даваме на Божиите чеда

Светлината на Бога...”

А някъде там, зад мен, блестеше Божията десница, явно пренебрегната

от собственото ми сърце. Това ме шокира, тъй че паднах на коленете си. И

като закрих с ръце лицето си, извиках към водите на Духа:

“Господи мой! Да не бъде! Аз съм никой! Един безполезен слуга,

когото Ти Си призовал в Милостта Си. Моля Те, накажи сърцето ми, ако се

е възгордяло. Но не оттегляй ръката Си от мене, за да не изсъхна! Защото

всички думи на Вечен Живот идват от Твоето Сърце, а не от моето! Ти Си

Изворът на Живота! Ти Си Вдъхновението и Светлината! Ти Си Святата

Причина да съм това, което съм!

Моля Те, Отче мой! Ако сърцата са като капки в Духа Ти - направи ме

по-малък и от капката. Скрий ме така, че никой да не вижда мене, но

всички да гледат на Тебе. Не желая никое човешко възхищение, никоя

човешка благодарност, никакъв респект и никаква похвала от ничие

сърце. А ако слагам името си под Твоите видения, то е, за да нося

отговорност за Истината и да имам привилегията да пострадам за Тебе...”
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В отговор на думите ми водите над сърцето ми се усилиха. Тогава

усетих, че започнах да се топя и стопявам. И колкото по-малко ставаше

сърцето ми, толкова по-големи и величествени ставаха водите на Святия

Дух. Така дойде миг, когато Духът повдигна главата ми, за да се огледам

отново в огледалото пред сърцето ми. А тогава очите ми видяха една

огнена и Свята Ръка, чиито пръсти бяха свити в шепа. И някъде там, в

гънките на шепата, видях себе си. Като капчица, която е готова да се

изгуби и изчезне във Величието на Всемогъщия...

Нямаше думи, които да казват, че идват като Светлина от сърцето на

Стефан. Нямаше дори и спомен, че съм нещо в Бога, понеже бях нищо. А

точно тогава Божията ръка ме повдигна нагоре. И като ме въздигаше с

гигантска скорост, направи ме да гледам как върхът на Божието Величие

ставаше все по-малък и малък. Докато накрая той се превърна във връх на

тънка игла. И Бог, като ме търколи от шепата Си, постави ме на острия Си

връх, като ми казваше:

“Виждаш ли колко е малък върхът?”

“Да, Отче мой! Ти ми даде да видя това...”

А Бог отново ми каза:

“Виж тогава, че колкото по-малък е върхът, толкова по-огромно

и велико е Небето над него...”

Погледнах от върха към самото Небе, което буквално ме поглъщаше

със Святостта и Любовта Божия. И ето, че очите ми видяха Реката на

Живота, която изливаше водите си надолу от върха, а това бяха и водите

на Небесния Водопад, Който очите ми видяха долу. Това ме накара да

наведа главата си и да кажа на Отца:

“Отче мой! Ти ми даваш да видя пределът на всяко величие и слава.

Защото тук, на върха, са Твоето Величие и Твоята Слава...”

В отговор Отец вдигна ръката Си, а пръстите Му осветиха цялото Небе.

Тогава ми каза:

“Сине човешки! Малцина са човеците, на които съм давал да

гледат Величието Ми. Но сега ти казвам, че ти не би станал

свидетел на Моето Величие, ако не бе се превърнал на малка

капчица в шепата Ми. Но понеже се отказа от името си и прегърна
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Божието Име, то и затова Аз ще продължа да те употребявам както

досега. А ти сега тръгни по шепата Ми, за да говориш със Сина Ми

Исус. Понеже Той вече те чака...”

След тези Свои думи Отец ме постави в самите Небесни места, до един

от бреговете край реката на Живота. И ето, че очите ми видяха моя Господ,

Който се усмихваше и се приближаваше към мен. Това ме накара да падна

на коленете си и да Му се поклоня. А Той, като докосваше гърба ми, вече

ми казваше:

“Разбра ли видението, което ти се даде от Отец Ми?”

А аз Му отговорих:

“Да, Исусе! Разбрах, че съм смятал себе си за нещо, когато съм нищо.

Понеже съм започнал да превъзнасям себе си поради многото видения и

откровения...”

Тук Исус ми каза:

“Не че ти си искал да се превъзнасяш. Но една част от онези, до

които е стигало пророческото слово, са изместили прицела от Оня,

Който те вдъхновява към безполезния слуга, който го явява. Те са

решили, че ти си великият слуга, а не че е Велик Оня, Който те е

призовал и изпратил. А тогава по невидим път тяхното величаене е

натегнало и върху твоето сърце. Тъй че Духът на Отца ти даде да се

видиш в огледалото. Кажи Ми тогава - как се почувства?”

“О, Исусе! Почувствах се така, щото за мен би било по-желателно да

бях умрял и никога да не бях получавал толкова много от Тебе и Отца,

отколкото да го получа и да тръгна по пътя, свързан с греха на Сатана...”

Исус се усмихна на думите ми и ме хвана с ръцете си, като ме

възправи. А след това ми каза:

“Запомни, че ако има причина дяволът да е най-нещастната

личност в творението, то тази причина е скрита в Сърцето на Моя

Отец и в Силата на Неговия безпределен Разум да действа винаги с

една или няколко стъпки преди него. Затова, където и да отиде

дяволът, Отец Ми вече го чака там. А Сатана беше решил, че ако не

може да те събори с гонение, сребролюбие или чародейство, то ще

успее с гордост и превъзнасяне. Но ето, че Отец Ми те призова и
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изобличи с водите на Духа Си. И като те направи малък, въздигна

те на върха, от който се наблюдава Божието Величие.

Кажи Ми тогава коя е причината човеците да не забелязват

Божието Величие?”

“Господи мой! Аз виждам тази причина в силата на “аз-а”. Защото

човешкото его е това, което въздига величието на човека, а не Величието

на Бога. Но когато Отец Ми показа върха, от който се наблюдава Неговото

величие, аз видях, че той е твърде малък, като върха на игла. А на такъв

връх може да се събере само една нищожна капчица. Капчица, толкова

малка, щото в собствената си нищожност да бъде способна да оцени и

прослави Божието Величие...”

В отговор Исус отново започна да ми говори, като казваше:

“А колко от Божиите слуги днес са такива малки и нищожни

капчици, за да бъдат действително свидетели на Божието Величие?

Не сменят ли мнозина Отец, Сина и Святия Дух с “аз, мене и

моето”? Не се ли главозамайва теологът от едната си книга, която

дори няма Дух на мъдрост и на откровение? Не става ли пастирът

голям в собствените си очи, когато си сложи табелка с работно

време и приемни часове?”

“О, Господи мой! Думите Ти ми напомнят за греха на Ефрем. Защото

Словото казва за него:

“Когато Ефрем говореше с трепет, той се издигна в Израил; а

когато съгреши чрез Ваала, тогава умря...” 57

“А не е ли този Ваал демоничният началник на Вавилон? Не е

ли той лъжепророкът, който подкопава основите на църквите, за да

въздига в тях човешката гордост и превъзнасяне? Сега разбираш

ли защо Отец Ми ти даде това видение? Именно защото свидетели

на Величието Му винаги ще бъдат малките, а не големите.

И ето, Господ вашият Бог днес призовава всички ви:

Бъдете малки, а не големи! Павловци, а не Савловци! Защото

само малките ще преживеят Величието на Бога и Отца! И като

получите виденията Ми от слугата Ми, знайте, че Бог го е видял

57 (Осия 13:1)
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малък, за да му повери голямото. Понеже тази е първата от тайните

на Божието Величие:

Божието Величие е толкова по-голямо, колкото по-малки са

тези, които го наблюдават!

Но ако някой не може да гледа по-далеч от дипломата си и по-

високо от поста си, то на такъв човек осъждението е справедливо.

Понеже такъв вече е умрял в гордостта си и се е отлъчил от Бога с

първенствуването си. Но на всички Мои казвам:

Последвайте Ме във виденията, които ще дам на слугата Си.

Защото, приели тези видения, вие ще имате съдбата да бъдете

малкото Ми стадо, на което Отец ще даде Царството, всред големите

стада, които вече са получили своята награда...”
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ПРИВЛИЧАНЕТО НА ВОДНИТЕ КАПКИ

ДЪЛЖИНАТА И ШИРОЧИНАТА НА БОЖИЕТО ВЕЛИЧИЕ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Ако досега си мислил, че като четеш пророческите книги от Хълма

Мория, то брат Стефан е голямата работа, то аз не просто те моля, но

настоявам пред Бога да се отречеш от подобни помисли. Защото днес над

сърцето ми най-големият товар не е броят на пророческите книги или

гонението от дявола, а изпитанието да ставам толкова по-малък, колкото

повече Исус ме употребява. Вярвай ми, че подобно изпитание се заплаща с

цената на смърт. И самата смърт е като огън, в който горят и се превръщат

на пепел всичките сладникави мисли за слава, кариера и лесен живот.

За съжаление, има едно човешко дамгосване, което преследва

всичките Божии слуги на всяко време и място. И горко на оня Божий слуга,

който позволи сърцето му да бъде дамгосано от човешкото величаене и

ласкателство. Такъв, най-добре, да разкъса дрехите си, както това го

сториха Павел и Варнава, но никак да не позволи на човешката заблуда да

го дамгоса с величаене и обожествяване.

Отново ти казвам, отречи се от всяка помисъл да правиш знак за

равенство между чешмата и Извора. Защото за вярата на сърцето ти е

ценен Изворът, а не чешмата. Водите на Духа, а не оня, който ги пуща в

сърцето си. Аз и досега плача в сърцето си от това, че за момент се видях

противен на Бога в огледалото на Духа. Но благодаря Богу за всичката Му

Благост и Милост, с които ме изобличава и поправя. Защото, искам или не,

ще нося съдбата си от Него, каквато и да е тя. И голямото ми щастие и

сладка радост за сърцето ми ще е тая - да видя човеци, влюбени в Божието

Сърце и готови да прославят Исус на всяко време и място. А сега нека да

продължа със самото видение, което Исус даде на сърцето ми. Ето думите,

които Той ми каза, миг преди самото видение:

“Ако досега Аз водех сърцето ти, за да гледа на Божия слуга

Елиу, за да проумееш думите му, то в тази последна част ще те

въздигна в Залата на Божията Слава. За да гледаш не просто на

Елиу, но на Духа, Който го е изпълвал, за да изговори думите на
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Божието Величие. Тъй че ти вече ще виждаш думите на Елиу, като

изява на същинското Божие Величие. И Аз ще водя сърцето ти сред

чудесата на Божието Величие за да ги изявя на Моите братя и

сестри...”

След тези думи Господ докосна главата ми, а сърцето ми се въздигна с

Него нагоре, към вечните сияния на Небесния Ерусалим. И ето, че очите ми

отново видяха Залата на Божията Слава. А Господ, като пристъпи към нея

и отвори вратите й, ми подаде ръка, за да вляза с Него. А тогава сърцето

ми отново видя облака от Божиите свидетели, седящи на златни престоли.

И Исус, като премина покрай свидетелите Си, седна на Собствения Си

златен Трон, като ме постави в самите Си нозе. А след това, вдигайки ръка

и сочейки напред, вече ми казваше:

“Гледай момчето Ми. Защото думите на Елиу са Дух и Живот от

Духа и Живота на Всемогъщия...”

И действително, че след думите на Исус в самата Зала се отвори

екран, а сърцето ми чу как Елиу вече казваше:

“Ето, Бог е велик, и ние Го не познаваме; числото на годините

Му е неизследимо. Той привлича водните капки, които таят дъжд от

парите Му, които облаците изливат и оросяват върху множеството

човеци...”

Докато чувах думите, екранът пред очите ми засия. И аз видях как

Отец простира десницата Си към земята, призовавайки с думите:

“Явете се, чеда Мои!”

След самите думи, от пръстите на Божията ръка излязоха облачни

пари. И като се снишиха над земята, започнаха да докосват хълмовете и

долините й, градините и поляните й, планините и проломите й. А отсред

цялата земя към Божията ръка се въздигнаха множества от бисерни капчици.

И Божията ръка, като ги събра в шепата си, въздигна ги в пухкавите бели

облаци над земята. Това беше чудно красиво видение, което ме остави без

дъх. А Исус, като посочи към екрана в Залата, вече ми казваше:

“Нека отидем при тях! При Отец и бисерните Му капчици! За да

видиш за какви дела ги подготвя Всемогъщият. Защото тези дела са

дължината и широчината на Божието Величие...”
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С вълнение хванах ръката на Исус, Който се изправи от Трона Си. А

след това двамата пристъпихме към самия екран, като влязохме в него. И

ето, че сърцето ми усети свежест, като че ли дишах озон. А Господ,

прегръщайки ме със силните Си ръце, вече летеше с мен към белите

облаци на Бога и Отца. Така, не след дълго, аз вече забелязвах и самите

бисерни капчици в облаците. Това бяха образи на Божии праведници, от

които лъхаше твърде голямо смирение. И аз, посочвайки към самите

капчици, попитах Исус:

“Господи мой! От тия капчици ли иде такава свежест към сърцето ми?

Понеже се чувствам така, сякаш, че дишам въздух след буря...”

А Исус, като ми се усмихна, каза:

“Точно така е. Защото Отец Ми въздигна бисерните Си капчици

в облаците Си, за да ги изпълни, освети и изпрати отново към

земята...”

“А как, Господи мой, да разбирам облачните пари, които излязоха от

пръстите на Божията ръка? Защото сякаш, че именно чрез тях Отец призова

Своите праведници...”

В отговор Исус ми каза:

“Разбирай облачните пари така, щото Сам Отец Ми свидетелства

за Себе Си на ония, които е предузнал и призовал. Понеже вярата

на всяко сърце има един копнеж и една мечта - да полети нагоре и

да пребъдва в Небесните места. Кажи Ми тогава от какво благовестие

се нуждае една бисерна капчица, за да полети към Отца? Или кога

капчиците биха се въздигнали към Небето?”

“О, Исусе! Една капчица трябва да се изпари, за да се съедини с

облаците на Всемогъщия...”

“А кога капчицата се изпарява? Не тогава ли, когато е предала

цяла себе си на Огъня на Божията Любов?”

“Така е, Господи...”

“Виж тогава, че Отец Ми направи именно това - изпрати

облачните Си пари - като видение и призив към всяка от капчиците

Си. Защото с това видение и с този призив Отец Ми казва на всеки

от вас:
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“Аз съм Любов и сега те призовавам, за да те осветя и изпълня

със Себе Си!”

Сега разбираш ли защо към облаците на Отец се въздигнаха

всичките Му бисерни капчици?”

“Да, Исусе! Сега разбирам, че всеки от тия Божии слуги иска да бъде

усъвършенстван в Божията Любов...”

В отговор Исус посочи самите капчици, като ми казваше:

“А какво ще рече да бъдеш усъвършенстван в Божията Любов?

Не е ли това - да предадеш себе си на Бога, за да станеш част от

дължината и широчината на Божието Величие?

Но ти гледай сега какво ще стори Отец Ми в Благостта и

Милостта Си към изгубените по земята...”

След думите на Господ аз погледнах към капчиците. И ето, че Божията

ръка отново ги събра в шепата си. И Отец, като започна да движи

десницата Си на изток и на запад, и на север и на юг, изливаше капчиците

Си към самата земя. А тогава към земните места започна да вали

Благодатният Дъжд на Всемогъщия. И онези бисерни капчици започнаха да

оросяват живота на всичките човеци по дължината и широчината на

земята. Те докосваха помрачени сърца и ги изпълваха със Светлина.

Докосваха болни и им даваха изцеление. Докосваха нещастни и им даваха

утеха. Докосваха изгубени и пленени и им даваха път и свобода. Така

дойде миг, когато по цялата земя заблестяха капчиците на Бога и Отца, а

от гърдите ми се изтръгна вик:

“Исусе! Цялата земя е оросена и освежена! И капчиците извършиха

всичко, което им заповяда Отец. А сега какво следва?”

В отговор Исус сърдечно се усмихна, като ми казваше:

“Ако Отец е Този, Който изпраща Своите по дължината и

широчината, то Синът е Този, Който ги събира. Затова нека двамата

с теб да отидем на Господния Хълм, за да видиш какво ще сторя

оттам...”

След тези Свои думи Господ отново ме прегърна и двамата полетяхме

към Господния Хълм. И ето, че като застана на Хълма Си, Исус простря

ръцете Си, като казваше:
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“В деня, когато събирам Силата Си, Моите млади ще Ми се

представят доброволно, в Свята премяна! Моите млади ще се явят

при Мен, като росата из утробата на Зората...”

Думите Му излязоха като лъчи от устните Му. И самите лъчи, като

докосваха бисерните капчици по дължината и широчината на земята,

накараха ги да започнат да се събират при Него. Така пространството

около Господния Хълм заблестя, като най-богатата и Свята съкровищница

на Троицата. И аз, като гледах на чудесното видение, успях да промълвя:

“Господи мой! Та Ти изрече Святите Си думи от сто и десети псалом, за

да събереш росата Си, а Отец беше Тоя, Който я приготви и освети в

облаците Си, като поръси с нея земята...”

“Точно така е, момчето Ми! Ти сега имаш щастие и привилегия

да гледаш на първото от виденията в Залата на Божията Слава!

Видението за дължината и широчината на Божието Величие!

Видение, с което казвам и повелявам на всичките Си братя и

сестри:

Послушайте призива на Отец Ми в сърцата си. Защото днес Той

ви призовава и издига към Себе Си. За да ви даде Неговата Любов,

с която да оросявате живота на всичките човеци по земята. Онези

от вас, които се въздигнат в облаците на Отца Ми, непременно ще

се нарекат Божия роса по лицето на земята. Защото са познали

дължината и широчината на Божието Величие. А които са Божия

роса, тях Синът ще събере при Господния Хълм. За да ги въздигне в

Слава и да им даде Вечния Живот, който са раздавали на мнозина...”

Братко мой! Аз зная, че това видение от Исус е твърде истинско, за да

не сме почувствали и ние как Отец ни е оросявал с капчиците Си. Защото

Той е намерил и нас - някъде по дължината и широчината на земята.

Затова сега те моля:

Ако почувстваш, че си бил освежен и докоснат от Божията роса, то

въздай Славата на Божието Величие. Защото Отец има капчиците Си и

знае кога и къде да ги изпраща. Бъди и ти една от тях! Амин и Амин!



126

МОРСКОТО ДЪНО И СВЕТЛИНАТА

ДЪЛБОЧИНАТА И ВИСОЧИНАТА НА БОЖИЕТО ВЕЛИЧИЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Държа да знаеш, че преди това второ видение за Божието Величие аз

бях поставен под невероятно тежка преса. Това беше преса на угнетение,

което на моменти преминаваше и в отчаяние. Тази преса ме натискаше до

пръсване, сякаш че самият Сатана беше дошъл против живота ми. Това

продължи цяла седмица и в един миг дори си мислех, че писането на тази

пророческа книга е станало невъзможно. Казвам ти истината, че сърцето

ми не помни по-голямо страдание и по-жесток натиск от тоя, който

преживях през тази седмица. Ето защо, когато седнах пред белия лист

хартия, аз се чувствах като някой, който прави първите си крачки след

дълго обездвижване. Тогава всяка стъпка е придружена с остра болка в

жилите и костите. Така и аз, стъпвайки в Духа, призовах моя Господ, като

Му казвах:

“Моля Ти се, Исусе! Бъди ми подкрепа и опора! Простри ръката Си и

ми помогни да се изправя, понеже отмалях от голямата тежест и от

постоянния натиск над сърцето ми...”

А Исус, като докосна с ръка сърцето ми, вече ми казваше:

“Никак да не се уплашиш, нито да отпада вярата ти. Укрепи се в

Мене и никога не забравяй, че си съд за Божия употреба, който съм

използвал многократно. А такива съдове не се създават и подготвят

лесно. Тъй че, след като съм те утвърдил, Аз винаги ще говоря на

сърцето ти и ти ще Ме слушаш и ще виждаш виденията Ми. Но

заедно с Моето говорене и водителство, ще трябва да приемеш и

гонението, и скръбта. Понеже тези двете са сянката на Божието

присъствие, която е преследвала Божиите слуги на всяко време и

място. Не ти ли казва това и Апостолът Ми Яков? Не говореше ли

той за оня пример на злострадание, който е присъщ за живота на

Божиите пророци?”

“Така е, Исусе! Но в тези последни дни сянката на Твоето присъствие

стана твърде остра и болезнена за мен...”
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“И не би могло да бъде другояче. Защото сега сърцето ти е

поставено да разбира и проумява най-високото и най-дълбокото от

Божия Суверенитет, а именно - Божието Величие. А поставените в

подобно разбиране и проумяване преживяват толкова по-голямо

гонение и скръб, колкото по-съдбоносни и Святи са думите на Оня,

Който ги е извикал при Себе Си. Виж тогава тайната, която предстои

да разкрия на сърцето ти...”

След тези Свои думи Господ ме въздигна нагоре, а очите ми отново

видяха Залата на Божията Слава и облакът от Божии свидетели. И ето че

Исус, стоящ отново на златния Си Трон, вдигна ръката Си и посочи напред

към залата и там отново се отвори светлия екран на Духа. А сърцето ми

отново чу как Елиу говореше и казваше за Бога:

“Ето, простира светлината Си около Себе Си, и се покрива с

морските дъна. (Понеже чрез тия неща съди народите; дава храна

изобилно)...”

След думите на Елиу екранът в Залата се раздвижи. И за един кратък

миг аз видях огнените ръце на Всемогъщия Бог. Те се простряха напред,

сякаш че загребваха нещо, а след това се дръпнаха назад и се кръстосаха

пред самото Божие Сърце. А тогава екранът се покри от непристъпна

Светлина, която не просто светеше, но заслепяваше всеки, който би поискал

да я гледа. Това ме накара да наведа главата си, понеже никак не можех

да издържа на Божиите лъчи. И стоейки наведен, попитах моя Господ:

“Какво стана, Исусе? Аз видях как за миг огнените Божии ръце се

простряха напред, а след това се върнаха назад и се кръстосаха една до

друга пред Божието Сърце. И ето сега - тази ослепителна Светлина, която

не ти дава да я гледаш, а камо ли да пристъпиш към нея....”

В отговор Исус ми каза:

“Това, което сега виждаш, е височината на Божието Величие.

И Моят Отец, според думите на Елиу, наистина простря Светлината

около Себе Си и стана непристъпен за сърцето на който и да било

човек...”

“Каква е тази Светлина, която прави непристъпен моя Отец, Господи?”

- попитах отново аз. А Господ вече ми казваше:
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“Това е Божията Святост, момчето Ми! И ето, казвам ти, за да

запомниш и предадеш на братята и сестрите Ми:

Святостта е непристъпната Височина на Божието Величие!

И Моят Отец простира Светлината около Себе Си.

Защото така казва на всичките Си чеда:

“Не търсете високото, понеже е твърде Свято и ще ви заслепи!

Не търсете високото, понеже то е сетнина и награда, а не моментен

прицел на вашата вяра...”

Думите на Исус ме накараха да си спомня стихове от посланието на

Апостол Павел към Тимотей. Така аз отново Го попитах:

“Исусе! Това ли е имал предвид Павел за Теб, когато ни е писал думите:

“Цар на царстващите и Господ на господстващите, Който сам

притежава безсмъртие; обитавайки в непристъпна светлина; Когото

никой човек не е видял, нито може да види; Комуто да бъде чест и

вечна сила. Амин...” 58

“Точно тия са думите на Апостола Ми!”

“А аз, Господи мой? Как Ти ми даваш да Те видя, след като Апостолът

Ти говори, че никой човек не може да Те види? Как Ти ръководиш и

изпълваш сърцето ми през всичките тези години? Как ми даваш да гледам

на Лицето Ти, след като никой не може да види Теб и Отца в непристъпната

Светлина на Святостта? Не е ли парадокс това?”

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

“Няма парадокс, момчето Ми! Но има различни изяви на

Божието Величие. И ако височината на Божието Величие е в

непристъпна Светлина, тъй че никой да не може да види Отца и

Сина, то има и една друга изява на Божието Величие, при която

става възможно за Божиите да пристъпят до Бога, както и ти

пристъпи към Мене и Отца Ми...”

“Каква е тази друга изява, Исусе?” - попитах аз. А Господ ми отговори:

“Тази изява е дълбочината на Божието величие. Защото, както

ти казва Елиу, Отец Ми не само простира Светлината около Себе Си,

но също така се покрива и с морските дъна. Как мислиш тогава?

58 (I Тимотей 6:15-16)
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Ако Светлината е във високото, то морските дъна не са ли в

дълбокото?”

“Така е, Господи мой!” - отговорих аз, а сърцето ми се разтапяше от

мъдростта на Исус. Но ето, че Той вдигна ръката Си и посочи напред, като

ми казваше:

“След като видя височината на Божието Величие, то виж сега и

дълбочината. Понеже затова си извикан тука...”

Отново гледах към екрана в Залата на Божията Слава, когато

забелязах как огнените ръце на Отца отново станаха видими за сърцето

ми. И ето, че тези ръце се снишиха от самото Небе, като слизаха надолу

към земята. А когато пръстите на Отца докоснаха развълнуваното море на

земята, те потънаха през самите води на морето и продължаваха да слизат

надолу, докато стигнаха на дъното. А там, на самото дъно, Божиите ръце се

обвиха в Огън и се свиха в шепи. И в самите шепи на Божиите ръце се

появиха хлябове, грозде, риба, мехове с вино и купи с мляко. И самият

Огън на Отца стоеше като преграда между водите на морето и изобилието

от храна в шепите Му. А за вярата на сърцето ми станаха твърде ясни

думите на Елиу:

“Ето, простира светлината Си около Себе Си, и се покрива с

морските дъна. (Понеже чрез тия неща съди народите; дава храна

изобилно)...”

И аз, възхитен от видяното, побързах да попитам Господа:

“Исусе! Ако вярно съм разбрал виденията на този екран, то излиза, че

чрез височината си Божието Величие ще съди народите. Понеже е самата

Божия Святост, против която народите воюват с греховете си. Но ето, че

освен височина, има и дълбочина. И освен съд, има и Божия изобилна

Благост, която дава на човеците Божията храна...”

“Точно така е! Но ти сега тръгни след Мене, за да те заведа в

дълбочините на Отца Ми. Защото ако на човеците не е дадено да

пристъпят във височината, то Отец Ми е призовал всички ви в

дълбочината и на самото дъно. Там, където и до днес се намират

Божиите шепи, пълни с храна и Небесни дарове за човеците...”
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След тези Свои думи Исус стана от златния Си Трон. И като хвана

ръката ми, тръгна към самия екран в Залата. Така аз и Господ преминахме

през Светлината на Духа и само след миг очите ми вече виждаха

развълнуваното море на земята. И при все, че то беше черно и бурно, а

вълните му - високи, пак сърцето ми видя как от дълбините пламтеше

Огънят от шепите на Божиите ръце. Това ме накара да попитам Исус:

“Господи мой! Какво е това море? Не е ли то гордият и противен на

Бога свят, чиито вълни блъскат и завличат нечестивите?”

Без да ми отговори, Исус простря ръцете Си над морето, а от дланите

Му излезе Светлина. И самата Светлина, като освети морето, даде ми да

видя, че то наистина беше светът. Във вълните на това море плуваха

милиони и милиарди човеци. Едни от тях имаха малки и порутени корита, с

които се задържаха над водите. Но други пътуваха в луксозни яхти и

представителни круизи. Всеки от човеците в морето виждаше за смисъл на

живота си именно това - да се закрепи върху вълните му по всякакъв

начин, само и само да не потъне. И ето, че Господ ми даде знак да гледам,

а само след миг очите ми видяха кораб, многократно по-голям от яхтите,

коритата и круизите по вълните. С десетки етажи и палуби, гъмжащ като

кошер от милионите си пасажери, този кораб надуваше свирките на

комините си и тътенът от звуците му се разнасяше на стотици километри в

морето. А вълните, които се вдигаха встрани от него, обръщаха всички по-

малки морски съдове по пътя си. Тъй че изпадналите във вълните от

малките корабчета и корита, плуваха със сетни сили, та дано биха се

качили на големия гигант. И те наистина успяваха и се качваха на големия

кораб. Това ме накара да попитам Исус:

“Господи мой! Защо ме държиш над повърхността на морето? Защо ми

даваш да гледам тоя голям кораб и всичките други, по-малки от него? Нека

слезем долу, Исусе! Долу, на дъното, при огнените шепи на Бога и Отца...”

А Исус ми отговори:

“Понеже Ме попита защо те държа на повърхността, то ето -

отговарям ти. Отец Ми те призова да станеш свидетел на всичките

тайни на Величието Му. Но освен Величието на Отца, на света има и
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други величия, които се стремят да докажат, че са част от Неговото

Величие. Ето този голям кораб, който виждаш.

Напомня ли ти той за нещо, в което вече съм те посвещавал?”

Можех ли да не помня в какво ме е посвещавал Исус? Разбира се, че

не! Ето защо Му отговорих:

“Исусе! Без всякакво съмнение тоя кораб е великият Вавилон, който

плува надигнато по широчината и дължината на света. Той е, който

съблазнява милионите човеци и ги кара да се качат на него, вместо да

търсят дъното и Божиите шепи. Той е, който казва: “Аз съм Божието

Спасение, Божието благовестие и Божието Величие!”, когато всъщност е

измамата на дявола и дяволското собствено величие...”

“А защо мнозината бързат да се качат на палубите му? Защо не

искат да потънат? Защо не искат действително да видят къде е

истинското Божие Величие?”

“О, Господи мой! Тези човеци не познават Тебе, нито Бога и Отца. Те

вярват на това, което виждат и искат живот без гонение и скръб, но с

блясък и светско величие. И за тях самата вяра, която изповядат, е вяра в

този свят, а не вяра в бъдещия. А какво по-удобно за извратената им вяра

от един гигантски кораб, с който да пътешестват над вълните. Та нали така

от тях побягват мизерията и нещастието, скръбта и гонението...”

След последните ми думи Исус замълча, а очите Му се напълниха със

сълзи. Но ето, че в един миг Той простря ръката Си към Небето, а от

самите височини се появи Небесна стълба. И тази стълба, като слезе към

морето, проби вълните и вече слизаше надолу, към огнените шепи на Отца.

А тогава Исус, посочвайки ми стъпалата на стълбата, вече ми казваше:

“Виж какво пише на всяко от стъпалата на тази стълба. Понеже

писаното е Съвършена изява на Божия Суверенитет...”

Навел се на едно от стъпалата, аз видях, че то е от най-чисто злато.

И в самата му златна повърхност бяха издълбани думи от посланието на

Апостол Павел, които гласяха:

“Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят

Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото,

които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с Образа
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на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя, а които

предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а

които оправда, тях и прослави...” 59

Едва прочел думите на Апостола, аз се надигнах от стъпалото на

стълбата, като попитах Исус:

“Господи мой! Да разбирам ли, че чрез тази стълба Отец ни призовава

да потънем при Него на дъното?”

А Исус ми отговори:

“Не просто трябва така да разбираш думите на Божия

Суверенитет. Но да знаеш, че те са непоклатими, неизменими и

необратими. Виж, най-сетне, че Отец Ми иска да ви направи

съобразни с Образа на Сина Си. А какъв е Образът на Сина?”

“О, Исусе! Отново Павел в “Евреи” ни казва, че Ти прие образ на

слуга. И смири Себе Си до смърт, даже до смърт на кръст...”

В отговор Исус започна да слиза по Небесната стълба към самите

вълни на морето, като ми казваше:

“Последвай Ме тогава! Смири и ти сърцето си до смърт. Даже до

смърт на кръст. За да разбереш отпосле защо Отец Ми се покрива с

морските дъна и именно оттам Неговите шепи хранят Божието

домочадие...”

Послушал Господ, аз започнах да слизам след Него по стълбата. И при

всяко докосване на нозете ми, от стъпалата на стълбата към сърцето

ми нахлуваха отново и отново стиховете на Божието предузнание и

предопределение. Така твърде скоро тялото ми усети студените води на

морето, а аз все така продължавах да слизам след Исус. Водите вече

покриха главата ми, а очите ми - вперени в самите дълбочини на морето,

гледаха все така на огнените Божии шепи, а това ми даваше сила да

продължа. Не зная колко дълго слизах надолу по стълбата след моя

Господ, но в един момент почувствах, че налягането на водата е готово

буквално да ме смачка и пръсне. Затова извиках към Исус:

59 (Римляни 8:28-30)
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“Господи мой! Спри за малко, понеже натискът над сърцето ми е

огромен. Водите ме покриват и искат да ме смажат. Духът на света ме

мрази и иска да ме убие...”

А Исус ми отговори:

“Дерзай, Стефане! Защото Аз победих света и всеки от Моите

трябва да повтори Моята победа. Слизай надолу, надолу, надолу.

Към бездната на смирението и към огнените шепи на Божието

Величие...”

Братко мой! Едва сега разбрах защо ми е било тежко през всичките

дни, докато Исус е подготвял сърцето ми за дълбочината на Божието

Величие. Налягането! Това страшно и тежко налягане от духа на света.

Този натиск до пръсване, тази болка в ушите, това стягане в гърдите, тази

скръб от тишината, тази самота в пътя. И най-вече - тази смърт, на която

Отец предава избраните Си! Всяко стъпало от стълбата надолу бе като

пробождане от хиляди ножове. И ако за едно стъпало надолу ми трябваше

седмица, за следващото вече ми трябваше месец. И самото потъване към

дъното бе като преживяване на нова смърт, по-страшна от предишната. Но

аз, усещайки с нозете си стиховете на Павел, вече знаех за себе си, че

този е единственият Път към Отца. Към Сърцето на моя Небесен Баща! Към

огнените Му шепи, които бяха пълни с Небесното Му изобилие. И колкото

по-учестено биеше сърцето ми от налягането на водите, толкова по-ясно

разбирах, че живея толкова повече, колкото повече умирам...

Така дойде миг, когато не можех да мръдна и крачка надолу. А Исус в

Милостта Си ме хвана със силните Си ръце и буквално ме завлече до

самото дъно, а аз виждах огнените Божии ръце, свити в шепа и пълни с

Небесни блага и изобилия. А когато Господ ме въведе в самия Огън на

ръцете, то тогава една съвършена и Свята свобода заля цялото ми същество.

И въпреки, че над сърцето ми стояха милиарди тонове от водите на светския

дух, пак там, в огнените шепи на моя Небесен Баща, нямаше и помен от

страшното налягане. И ето, че Исус погали главата ми, като ми казваше:

“Седни в някоя от гънките на Божиите шепи и слушай със

сърцето си какво ще ти каже Отец Ми. Защото сега си един, който
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по Милост и Благост Господна е познал дълбочината на Божието

Величие...”

Така аз седнах в Божията шепа, а Огънят от Божиите пръсти покри

сърцето ми и вече ми казваше:

“Сине човешки!

Аз съм Оня, Който се покрива с морските дъна!

Аз съм, Който призовавам чедата Си на всяко време и място

като им казвам думите на Апостола Ми:

“И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси

своевременно...”

Всяко твое идване към Моите шепи е било с цената на

потъване. Всеки хляб и вино, всяко грозде и риба, всяко благо от

устните Ми ти си давал на чедата Ми, като си слизал тук, при Мен. И

ако в първите години на Моя Призив към тебе, Исус удържаше

водите, за да не ги усещаш и да слизаш с по-малко скръб и

гонение, то сега е мигът да разбереш, че Пътят до шепите Ми и

Сърцето Ми преминава през дъното. И ако Моите чеда се научат да

потъват и да смиряват себе си до смърт, те наистина ще намерят

достъп до най-дълбокото в Сърцето Ми. А който е слязъл най-

дълбоко, него ръката Господна ще възвиси най-високо. Защото ето

това - да потънеш - ще рече да приемеш образ на слуга, когато

другите край теб са приели образи на търговци и престъпници.

Ето това - да потънеш - ще рече да покажеш на целия свят, че

Образът на Моя Син е по-ценен за сърцето ти от богатствата и

разкоша на великата блудница. Така потъваха през вековете

всичките Ми слуги. От Моисей и Илия до Петър и Йоан. От Еремия и

Даниил до Павел и Варнава. Те, които не счетоха света достоен за

тях, намериха дъното и шепите Ми. Те, които станаха измет на

света, последни във всичко, станаха първи в Сърцето Ми, понеже

пожелаха Образа на Сина Ми, Когото любя. И ако някой би

пожелал Същият Образ в Същия Дух и Сила, то на такъв казвам, че

Аз съм Оня, Който никога не се изменям. И ако преди няколко

хилядолетия Елиу заяви за Мен, че се покривам с морските дъна, то
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и до днес думите му стоят. Защото Аз все още стоя на дъното и ви

чакам да дойдете при Мене.

А колкото до тия, които пожелаха вълните на света и измамния

уют на Вавилон, то такива ще бъдат толкова по-далече от Мене,

колкото Небето е по-високо от земята, и дъното - по дълбоко от

вълните на морето.

А сега стани и последвай Сина Ми. За да видиш и другите тайни

на Моето Величие...”
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ГЪРМЕНЕТО НА БОЖИЯ ГЛАС

СИЛАТА НА БОЖИЕТО ВЕЛИЧИЕ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Искрено вярвам и се надявам Бог да е докоснал сърцето ти чрез

посланието на предишното видение. Защото ето това - да потънеш, когато

човеците край тебе търсят върховете на вълните и каютите на Вавилон - е

свидетелството от Дух и Сила, че си избран от Бога и Отца, според

извечното и неизменно Божие намерение - да те направи съобразен с

Образа на Сина Си.

В настоящото време има толкова силни ветрове от дяволски заблуди и

измами, щото не е никак чудно, че вълните на света стават все по-високи и

за мнозина корабът “Великий Вавилон” се превръща в златен шанс за

плътския им човек. Така, качени върху палубите на мерзостта, те стоят на

мостика и гледат с презрение и религиозна гордост върху всичко, което се

дави или потъва. Но тук и сега искам да те предупредя, че съдбата на тоя

проклет кораб и на всичките му пътници е в огненото езеро, където те ще

намерят жупела на Божия гняв и ще пият от чашата на гнева Му.

Когато Господ реши да ми покаже следващата от тайните на Божието

Величие, Той ме посети с Духа Си и аз усетих, че Утешителят започна да

извършва нещо ново в сърцето ми. Това беше едно вътрешно укрепяване и

усилване на всичките ми духовни сетива. А едно от сетивата ми, докоснато

както никога, се оказа собствения ми духовен слух. И аз, напрягайки

ушите си, вече чаках от моя Господ да ми говори. А Той наистина дойде. И

като ме докосна с ръката Си, вече ме питаше:

“Усети ли как Святият Дух работи в сърцето ти?”

“Да, Исусе! Усетих очите си по-бистри, а ушите си - по-чуващи. И сега

дори Твоят Глас идва към мен някак променен. Понеже го усещам зареден

от Божието Величие...”

Думите ми накараха Исус да се разсмее, а след това да ми каже:

“Ти все още нищо не си чул. И ако Святият Дух усили слуха ти,

то е, за да станеш свидетел на следващата от тайните на Божието

Величие. Понеже е тайна, свързана с Божия Глас. Кажи Ми тогава:
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Как искаш Господ да говори на сърцето ти? С тих или с шумен

Глас?”

“О, Господи! Ти вече Си водил сърцето ми при тихо течащите Силоамски

води. И какво друго да искам, освен нежността и шепненето на Гласа Ти.

Разбира се, че искам Ти да ми говориш тихо. С Глас на посвещение и

поучение...”

В отговор моят Господ протегна напред ръката Си, като ми казваше:

“Нека, преди да те заведа в Залата на Божията Слава, да те

поставя в Моето Живо Евангелие. За да видиш и чуеш с какъв Глас

Отец отговори на молитвата на Сина Си...”

След тези думи на Исус сърцето ми видя видение. И Господ стоеше

всред мнозина човеци в това видение. На Лицето Му беше запечатано

огромно вълнение. И Той, като се обърна към човеците, казваше им:

“Ако служи някой на Мене, Мене нека последва; и дето съм Аз,

там ще бъде и служителят Ми. Който служи на Мене, него ще

почете Отец Ми. Сега душата Ми е развълнувана; и какво да кажа?

Отче, избави Ме от тоя час. Но за това дойдох на тоя час...” 60

След тези Свои думи Исус протегна ръцете Си към Небето, като

казваше на Отца:

“Отче, прослави Името Си...” 61

След самия призив на Исус от самите небеса проговори Отец с Гласа

Си. И Гласът Му, като страшен тътен и гръм слизаше върху човеците, тъй

че Отец казваше на всичките събрани:

“И Го прославих, и пак ще Го прославя...” 62

Така, след самия Глас на Отец от небесата, човеците се спогледаха

уплашено като си казваха един на друг:

“Гръм е... Ангел Му проговори...” 63

А Исус, слушайки реакциите им, проговори пак, като им каза:

“Този глас не дойде заради Мене, но заради вас. Сега е съдба

на този свят; сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. И

60 (Йоан 12:26-27)
61 (Йоан 12:28)
62 (Йоан 12:28)
63 (Йоан 12:29)
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когато бъда Аз издигнат от земята, ще привлека всички при Себе

Си...” 64

След тези Свои думи към човеците, Господ се обърна към мен в самото

видение, като ме попита:

“Как разбираш думите Ми? Защо Аз казах на човеците около

мен, че тоя Глас на Отец Ми не е заради Мен, но заради тях?”

“О, Исусе! Аз не вярвам, че лично към Тебе Отец би се обърнал с такъв

гръмлив и разтърсващ Глас. По-скоро Той би Ти говорил нежно, като Баща

на Син...”

“А защо Отец Ми тогава използва гръмливия Си Глас? Или що

ще рекат думите Ми, че сега е съдба на този свят и че князът му ще

бъде изхвърлен вън? Кое е вътрешното на княза, за да бъде

изхвърлен вън? И как става самото му изхвърляне...”

Слушах въпросите на Исус и трябваше да призная в сърцето си, че те

бяха твърде дълбоки. Затова Му казах:

“Господи мой! Тези Твои думи винаги са били тайни за сърцето ми. И

аз никога не съм успявал да разбера какво имаш Ти предвид, когато

говориш за изхвърлянето на Сатана. Понеже Сам Ти казваш:

“Сега е съдба на този свят; сега князът на този свят ще бъде

изхвърлен вън...”

А аз все още не разбирам кое е вътрешното на дявола, за да бъде

изхвърлен вън...”

В отговор моят Господ ме погледна с твърде дълбок и проницателен

поглед. А след това ми каза:

“Виж тогава вътрешното на дявола. Защото така ще разбереш

защо Отец Ми използва гръмливия Си Глас...”

Пръстът Господен вече ми посочваше сърцето на един от човеците. И

ето, че аз видях как в самото сърце бяха издигнати високи крепости. А

там, вътре, зад самите крепости, стоеше дяволът. Това ме накара да кажа

на Исус:

64 (Йоан 12:30-32)
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“Господи мой! Виждам дявола вътре в сърцето на тоя човек. И не

просто това, Исусе! Защото виждам крепости, които дяволът е издигнал, за

да се крие зад тях.”

В отговор Исус ми каза:

“Чуй тогава отново думите Ми:

“Сега е съдба на този свят; сега князът на този свят ще бъде

изхвърлен вън...”

И като внимаваш на думите Ми, кажи Ми:

Как дяволът може да бъде изхвърлен вън от това сърце?”

“О, Исусе! Първо трябва да рухнат крепостите и едва след това

дяволът да бъде изхвърлен вън...”

“А как рухват крепостите? И не е ли свидетелствал Моят Отец

на народа Си как да събаря крепостите на противника?”

Думите на Исус бяха пропити от такава мъдрост, и устните Му - от

такава Светлина, щото без всякакво съмнение Му отговорих:

“Господи мой! Гръмливият Глас на Бог Отец е силен да събори

крепостите и да изхвърли дявола вън. Защото Отец е, Който в древността

заповяда на Исус Навин да използва седем гръмливи тръби против

крепостите на Ерихон. А на седмия всичките Божии люде извикаха с

гръмливи гласове, тъй че крепостта рухна...”

“Разбират ли тогава братята и сестрите Ми защо Аз изговорих

думите Си против Сатана? Разбирате ли защо казах, че сега е съдба

на този свят и князът му ще бъде изхвърлен вън?”

“Да, Исусе! Ти Си знаел колко силен е гръмливият Глас на Бога и

Отца. Глас, който е силен да събаря крепости. И затова, като погледна на

човеците, рече им:

“Този глас не дойде заради Мене, но заради вас...” 65

Защото именно в техните сърца имаше крепости, зад които се криеше

дяволът...”

В отговор Исус ми каза:

“Понеже сърцето ти се просвети и ти разбра Духа и силата на

думите Ми, то последвай Ме сега в Залата на Божията Слава. За да

65 (Йоан 12:30)
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видиш тайната на Божието Величие, свързана с гръмливия Глас на

Моя Бог и Отец...”

След тези думи на Исус видението от Живото Евангелие се прекрати и

Господ ме въздигна със силните Си ръце в Залата на Божията Слава. И

като седна отново на златния Си Трон, вече ми казваше:

“Слушай сега думите на Елиу. И виж със сърцето си, за да

разбереш Силата на Божието Величие...”

Така аз отново видях екранът на Святия Дух и слушах думите на Елиу,

който казваше за Всемогъщия:

“Слушайте внимателно гърма на Гласа Му, и шума, който излиза

из устата Му. Праща го под цялото небе и светкавицата Си до

краищата на земята; след нея реве Глас, гърми с Гласа на Величието

Си и не ги възпира щом се чуе Гласът Му. Бог гърми чудно с Гласа

Си, върши велики дела, които не можем да разбираме...”

След самите думи на Елиу екранът на Духа се раздвижи пред очите

ми. И ето, че очите ми вече виждаха огнените Божии устни, които се

отваряха, за да говорят. А когато проговориха, самото пространство пред

тях се разклати, като тласък от твърде силни вълни. И Гърмът от Гласа на

Отец се спусна от небесата по цялата земя. Така самият Гръм намираше

сърцата, посочени от Святия Дух. И като удряше със Сила крепостите им,

правеше ги да рухнат, тъй че демоните на лукавия побягваха от сърцата с

ужасни крясъци от тоя Гръм и бързаха да се скрият в тъмнината, от която

бяха дошли.

Братко мой! Господ е давал много видения на сърцето ми, в които съм

виждал дявола, уплашен и разтреперан от Божието смъмряне и от Божията

Сила. Но в това последно видение на екрана в Залата на Божията Слава аз

виждах не просто Гръмливия Глас на Отца, но Божията помитаща мощ.

Князът на света не просто биваше изхвърлен вън от човешките сърца, но

самите му крепости ставаха на прах от гърменето на Божието Величие.

Това ме накара да се обърна към Исус и да Го попитам:

“Господи мой! Да разбирам ли, че Отец гърми с Гласа Си винаги,

когато трябва да се събарят крепости и князът на света да бъде изхвърлян

вън от сърцата?”
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В отговор Исус ми каза:

“Разбирай Гърма на Божия Глас, като Силата на Божието

Величие. Разбирай тоя Гръм като пълна и съвършена изява на

стиховете от посланието на Апостола Ми:

“Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото

оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни

за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко,

което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме

всеки разум да се покорява на Христа. И готови сме да накажем

всяко непослушание, щом стане пълно вашето послушание...” 66

И ето, Господ вашият Бог заповядва на всички ви, като ви казва:

Пристъпете към Божието Величие и молете Отец Ми да ви

въоръжи с Гръма на Гласа Си. Понеже на земята и до днес стои оня

омразен дух, който издига нечестивите си помисли високо против

познанието на Бога и строи крепости от гордост, себеправедност и

сребролюбие в сърцата на човеците.

Ще съборите ли тия крепости с шепнене? Или ще отворите

сърцата си за Гръма на Божия Глас? Ще стоите ли още всред

последния Ерихон, когато Моят ангел в Откровението вече заповядва

изпълнението на пророческите стихове:

“И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в

облак, на главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето, и

краката му като огнени стълпове. И държеше в ръката си разгъната

книжка; и като положи дясната си нога на морето, а лявата на

земята, извика с висок глас, като когато рикае лъв; и когато извика,

седемте гръмове издадоха своите гласове. И след като седемте

гръмове издадоха своите гласове, аз щях да пиша, но чух глас от

небето, който каза: Запечатай това, което изговориха седемте

гръмове, и недей го писа...” 67

И ако някога Йоан запечата това, което изговориха седемте

гръмове на Бога, то няма ли Господ да разпечата за вас Гърма на

Божия Глас към седемте гръмове?

66 (II Коринтяни 10:3-6)
67 (Откровение 10:1-4)
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Ето, казвам ви, че непременно ще го сторя...”

След тези Свои думи Исус се изправи от Трона Си. И като хвана ръката

Ми, тръгна към екрана в Залата. А когато двамата с Него преминахме през

самата Светлина на Духа, Той вече ми казваше:

“Нека да заведа сърцето ти в скришното място на Божия Гръм.

За да се изпълнят пред тебе и стиховете на Божия псалом:

“В скръбно време ти Ме призова, и Аз те избавих; отговорих ти

в скришно място на гръма...” 68

След думите на Исус пред очите ми се появи видение. И ето, че аз

виждах самите огнени устни на Всемогъщия Отец. Божият Дъх излизаше от

тях като огнен пламък и аз неволно вдигнах ръка, за да покрия лицето си.

А Господ веднага ме попита:

“Какво стори, Стефане?”

“О, Исусе! Като погледнах огнения Дъх на Отца, аз се уплаших и

вдигнах ръка, за да покрия лицето си...”

Тук Господ отново ми каза:

“Отец Ми е Огън пояждащ и е напълно нормално така да се

уплашиш от Дъха на устните Му. Но ти сега виж, че Аз те доведох в

скришното място на Гръма. Защото тук всеки от Моите може да

получи съвършено освобождение на сърцето си. И ти сега гледай

какво ще се случи в това скришно място с оня поклонник на Отца,

който идва, за да Му се покланя в Дух и Истина...”

И действително, че след думите на Исус аз видях човек, който се

приближаваше към Дъха на Божиите устни. Той беше твърде нещастен,

понеже сърцето му беше оковано от крепости. Но въпреки крепостите, в

самото сърце пламтяха искрици от Божия Огън. Това ме накара да попитам

Исус:

“Господи мой! Не затова ли Отец допуска тоя човек при Себе Си,

понеже Го е призовал в скръбно време? И не правят ли тия искрици в

сърцето твърде силно желанието за искреност?”

“Точно така е, момчето Ми. Защото тази е тайната, с която

можете да пристъпите в скришното място на Божия Гръм. Тъй че

68 (Псалом 81:7)
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ако някой е искрен, то такъв непременно ще потърси Бога на

Спасението си. Но ти виж какво ще стори Божият поклонник...”

Отново погледнах към човека, когато забелязах как той падна на

коленете си и възрида пред Бога, като Му се молеше и казваше:

“Помогни ми, Боже мой! Защото съм твърде грешен и грях владее

сърцето ми. На Тебе съм съгрешил и от Тебе чакам прошка и утеха...”

След тия думи човекът отново възрида, а тогава Божиите устни

реагираха. И Божият Гръм излезе от устните на Всемогъщия, като нападна

на крепостите на човешкото сърце. Но при все, че Божият Гръм излезе от

Божиите устни, пак тътен и шум нямаше никакви. Напротив - всичко стана

тихо за Божият поклонник. Тъй че крепостите му падаха и се превръщаха

на прах. А тогава Исус посочи напред с ръката Си, като ми казваше:

“Ако Божият Гръм беше тих за човека и сърцето му, то виж дали

той е тих за демоните, които са го помрачавали и измъчвали...”

Отново погледнах към сърцето на човека. И ето, че от там с крясък и

ужас изскочиха демони. И самите духове на лукавия, държащи ръцете си

на ушите си, побързаха да избягат надалеч и надолу, към мрака от който

бяха изпълзяли. Това твърде много ме удиви и аз се обърнах към Исус,

като Го попитах:

“Как да разбирам това, Господи мой? Защо ние не чухме Гръма на

Божия Глас, нито го чу ридаещия човек, а го чуха демоните? Каква е тази

тайна в скришното на Гръма?”

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

“Може ли Бащата шумно да крещи на чедото Си, което се кае

пред Него и търси утехата Му? И може ли Бащата да говори нежно

на убийците и притеснителите, които са помрачавали и измъчвали

детето Му? Ето, казвам на всичките Си братя и сестри една от най-

дълбоките тайни на Божия Гръм. И тая тайна гласи:

Божият Глас е гръмлив за нечестивите и тих за праведните!

И ако някой е имал Божиите искри в сърцето си, та искрено да

се покае и застане в скришното на Гръма, то такъв ще бъде

освободен от крепостите си тихо, а притеснителите и гонителите му

ще бъдат изгонени шумно. Но ако друг няма искреност в сърцето си
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и люби крепостите на дявола, то на такъв Божия Глас ще дойде

като Гръм, а на притеснителите и убийците зад крепостите ще им

бъде тихо. Въпросът е къде са сърцата ви! Понеже отсега и до

свършека едни ще дойдат в скришното на Гръма, за да рухнат

крепостите им, а други ще бягат надалеч от гърменето на Божия

Глас, за да запазят крепостите си.

Но ето, ще дойде ден, когато Отец ще запокити в огненото

езеро всички, които са чували гръмливия Му Глас и не са се

покаяли за злите си дела. Защото дяволът в сърцата им ги е карал

да бягат, за да съхрани крепостите си. А колкото до Божиите, те

всякога ще идват в скришното на Гръма. И като паднат на колене,

ще изповядат думите на Святата Давидова Молитва:

“Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека, научи ме

мъдрост в скришното на сърцето ми...” 69

Братко мой! Верни ми приятелю!

Спомни си как в Евангелието Отец отговори на Сина Си:

“И прославих Го, и пак ще Го прославя!”

Каква беше реакцията на човеците? Не казаха ли едни:

“Гръм е!”

И не рекоха ли други:

“Ангел Му говори!”

Знай тогава, че тия, които любеха крепостите на дявола в сърцата си,

наистина чуха Гръм и побегнаха от Господа. А другите, които имаха

искреност в скришното на сърцата си, дочуха нашепване на ангел и Го

последваха. Дано посланията в тази книга дойдат до тебе като нашепване

на ангел. И нека моят Отец, Комуто служа с духа си, да ти даде мъдрост в

скришното на сърцето ти. За да отидеш и ти в скришното на Божия Гръм. И

като изплачеш пред Небесния си Баща всичката болка и страдание от

крепостите на греха, да Му позволиш да ги събори, а теб самия да прегърне с

всичката Благост и Милост на Духа Си. Амин и Амин!

69 (Псалом 51:6)
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СВЕТКАВИЦАТА НА БОГ ОТЕЦ

СВЕТЛИНАТА НА БОЖИЕТО ВЕЛИЧИЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ето, че стигнах до онази тайна на Божието Величие, с която Исус

запечата духа ми преди много години. Не в годините на зрелостта ми, нито

в годините на младостта ми. Защото всичко се случи в годините на моето

детство, когато съм бил три или четиригодишен. От онова време са

избледнели всичките ми спомени, но е останал един, който е като дълбока

резка в сърцето ми.

И до днес си спомням двора на бащината ми къща в малкото селце

Славянци, което е на петдесет километра от Бургас. В този двор имаше

едно сливово дърво, на което баща ми беше вързал люлка. И аз, като

всяко дете, твърде много обичах да се люлея. Така, в една лятна привечер,

аз стоя и се люлея на люлката, а небосводът е притъмнял от облаци.

Задухва силен вятър и първите капки от Небето напомнят за бърза и

проливна лятна буря. Но аз все така стоя и се люлея. И до днес помня как

баща ми отваря прозореца и ми извиква:

“Бързо се прибирай, че заваля...”

А аз му казвам:

“Още малко, тате! Само още малко...”

Вятърът става все по-силен, а аз, вкопчил малките си ръчички във

въжетата на люлката, никак не спирам да се люлея. И ето, че невидима

сила повдига главата ми, за да гледам на притъмнялото небе. И в

следващия миг блясва светкавица, която буквално разпорва небето. И там,

в самата светкавица, аз виждам Исус. Застанал до светеща врата, Той ме

поглежда, а след това вдига ръката Си и ме посочва. В следващия миг

светкавицата угасва, а аз, изгубил ума и дума се пускам от люлката и

бързам да се прибера в кирпичената къща. И с влизането през вратата,

казвам на баща ми:

“Тате, тате! Светкавицата блесна и Той ме посочи...”

А баща ми, допушвайки цигарата си, погалва главата ми и казва:
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“Какво? Кой те посочи? Да не видя някой от съседите? Чичо ти Кънчо

до одеве косеше люцерната...”

Носех този спомен в детската си душа и никак не можех да го обясня.

Носех този спомен през младежките си години и никак не можех да го

споделя. Нося този спомен и до днес, когато с всичката любов на сърцето

си паднах на молитва пред моя Господ, като Му казах:

“Исусе! Господи мой! Ти се яви в зората на живота ми. И като блесна

онази светкавица, застана до вратата и ме посочи. Защо ме посочи,

Господи? Защо се яви в светкавицата и обърна главата ми към облаците, за

да Те гледам?”

В отговор Господ се яви пред сърцето ми, като ми казваше:

“Ти знаеш отговора от много години. Но за свидетелство на

всичките Божии чеда ти казвам, че те посочих, за да участваш със

служението си в пророческите думи на Човешкия Син към цялата

Му Църква:

“Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до

запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син...” 70

Как мислиш тогава? Ако Светкавицата излиза от изток и се

вижда дори до запад, то няма ли тази Светкавица да утвърди и

изяви Пътя Си по самото Небе? Няма ли тази Светкавица да има

вестители и слуги, които да напомнят за нея по целия свят? Няма ли

тази Светкавица да разтърси със Светлината Си мрака и тъмнината?

Ето затова те посочих и избрах. Ето затова Отец Ми заповяда

служението ти и в годините Аз те пресрещнах и намерих, за да Ми

служиш със сърцето си. Как мислиш тогава? Онази Светлина от

Светкавицата, която влезе в детското ти сърце, не беше ли с твърде

силен заряд? И не започна ли Светкавицата да изпуща лъчите Си

отсред тебе, за да осветява живота на Божиите избрани?

Ето, казвам ти, че добре си сторил, като си смирил сърцето си и

с години си запазвал тая тайна утаена вътре в тебе. Но днес е ден,

когато Отец Ми прави явни всички тайни. Защото няма нищо тайно,

което да не стане явно и скрито, което да не се открие. Понеже, ако

70 (Матея 24:27)
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беше изявил избирането си от Бога преди точното време, то би

станал мед що звънти или кимвал що дрънка. Но когато от сърцето

ти са излезли лъчите на Светкавицата и тя е осветила и променила

живота на мнозина, то казвам ти, че никой от Божиите няма никак

да се усъмни в искреността ти. Понеже Аз съм я подпечатал с Духа

Си и свидетелствам на нея с устата Си. Да, момчето Ми! Аз съм

Светкавицата на живота ти и блажени са всички, които ми позволят

да стана Светкавица в живота им. Но ти сега Ме последвай! Защото

отново ще издигна сърцето ти в Залата на Божията Слава...”

След тези благодатни и Святи думи, Господ ме докосна с ръката Си, а

духът ми отново се издигна с Него в Залата на Божията Слава. И ето, че

Господ, сядайки на златния Си Трон, вдигна десницата Си и посочи

напред, като ми казваше:

“Слушай думите на Елиу и гледай на екрана в тая Зала. За да

разбереш и проумееш всичко...”

Със затаен дъх аз вече гледах към екрана в Залата, която просветля от

Светлината на Духа. И ето, че сърцето ми чу думите на Елиу, който казваше

за Бога и Отца:

“...покрива ръцете Си със светкавицата, и заповядва й где да

удари; шумът й възвестява за това, и добитъкът - за пламъкът,

който възлиза…”

“Да! Поради това сърцето ми трепери и се измества от мястото

си. Слушайте внимателно гърма на гласа Му, и шума, който излиза

из устата Му. Праща го под цялото небе и светкавицата Си до

краищата на земята...”

След тези думи на Божия слуга екранът в Залата се раздвижи. И аз

отново видях огнените Божии ръце. Те се събраха една до друга, така,

както Божиите молители докосват дланите на ръцете си. А в следващия миг

Божиите ръце заблестяха от ослепителна Светлина. И от самата Светлина

излезе Светкавица, която мигом се стрелна към земята, образувайки в

пространството невероятна волтова дъга. И след няколко секунди на

блестящо греене и осветяване Светкавицата се заби в самата земя, като
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изчезна от пространството пред екрана. А тогава Исус ме докосна с ръката

Си, като ми казваше:

“Искаш ли да видиш тая най-свята тайна на Божието Величие?

Искаш ли да проумееш как се яви Светкавицата в огнените ръце на

Бога и Отца?”

“Да, скъпоценни мой Господи! Искам да видя и проумея тая Свята

тайна!”

След отговора ми Исус стана от златния Си Трон, като хвана ръката ми

и тръгна към екрана в Божията Зала. А когато двамата с Него преминахме

през Светлината на Духа, Той отново ми проговори, като казваше:

“Сега ще се отделя от тебе и ще ида при Отца Ми. А ти гледай,

гледай, гледай. За да видиш всичко от Началото до Края...”

Така Исус пристъпи напред и ето, че аз видях как Той влезе в самия

Огън на Божието Сърце. А тогава видението пред очите ми се промени.

Защото изпод нозете ми се появи тъмнината на света, олицетворявана от

облаци на бунт и грях. Тия облаци се въздигаха нагоре, сякаш, че искаха

да се докоснат до самите Божии височини. Но ето, че Бог Отец проговори в

Сърцето Си, като казваше на Сина Си:

“Исусе! Възлюбен Мой Сине! Нечестието се въздига между

човешките синове и грехът им възлиза като остър дим в ноздрите

Ми. Но как да отсека и унищожа тия, които любя? Милосърдието Ми

е запалено и Аз любя човешките чеда с цялата Сила на Сърцето Си.

Ще спасим ли тоя човешки род, Сине Мой?”

Самото Сърце на Отец заблестя като Слънцето в Силата Си. А Исус

проговори из Сърцето на Отца, като Му казваше:

“Отче Святи! Твоята Любов е Моята Любов! Твоят копнеж - Мой

копнеж. Твоето желание - Мое желание! Нека да ги спасим и да им

дадем Любовта Си и Силата Си! Нека стана един от тях, за да станат

и всички те едни от Нас!”

В отговор Отец каза на Сина:

“Иди и освети земята с Духа Ни!”

Ето, че Отец простря огнените Си ръце напред, а Исус излезе от

Сърцето Му и премина през ръцете Му като Светкавица. И като освети
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земята, докосваше посочените от Божията ръка. А след това Светкавицата

отново се въздигна и влизаше в Божието Сърце, като казваше на Отца.

“Отче Мой! Синът Ти пророкува за Себе Си и докосна слугите

Ти, за да явят намерението на Любовта Ни. А Ти сега реши кога

Синът Ти ще стане Човешки Син и ще яви Любовта Ни на земята...”

След последните думи на Исус видението се забави, понеже в земните

места преминаваха времена върху времена и векове върху векове. Но ето,

че Отец отново простря огнените Си ръце, като казваше на Сина:

“Аз дотолкова възлюбих света, щото давам Тебе, Единородния

на Сърцето Ми, за да не загине ни един, който вярва в Тебе, но да

има Нашия Вечен Живот...”

Така огнените ръце на Отца отново се простряха надолу, тъй че

Светкавицата излезе от Сърцето Му и премина през ръцете Му. Но тоя път

самата Светкавица заблестя в земните места. И като ги удари, направи ги

да пламнат от Огън. И лъчи от Светкавицата се възнесоха към Божието

Сърце, като казваха:

“Огън дойдох да хвърля на земята; и какво повече да искам,

ако се е вече запалил?” 71

А Отец, като се сниши от самите небеса, простря ръцете Си в облак и

се приближи към Сина Си, Който възлизаше пред Него като Светкавица на

една висока планина. И като гледаше на спътниците Му, казваше им с

Гласа Си:

“Тоя е Моят Възлюбен Син! Него слушайте...”

И ето, че Всемогъщият отново въздигна облака Си, а Светкавицата,

като потъна в дълбочините на земята, мигом се стрелна към Него, носейки

по протежението на лъчите Си светии, изкупени за Божията Слава. Така

Исус отново влезе в Сърцето на Отца. И отново преминаха времена върху

времена и векове върху векове по земята. Така дойде миг, когато Отец

отново казваше на Сина:

“Сине Мой! Иди отново на земята и събери последните Ми живи.

Понеже старият свят на греха и тъмнината вече преминава пред

очите Ми и за него не остана време, нито място под слънцето...”

71 (Лука 12:49)
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И тоя път Отец простря ръцете Си напред. А Светкавицата, като излезе

от Сърцето Му, премина през ръцете Му. И като се стрелна към Господния

Хълм на земята, мигом въздигна Божиите пред Бога и Отца, като влизаше

отново в Божието Сърце. А тогава, за последен път Отец казваше на Исус:

“Вземи сега Светкавичния Облак от Престола Ми! И като слезеш

с него на земята, въздай на нечестивите от гнева Ми и ги порази в

нечестието им...”

След тия думи Божиите ръце се протегнаха напред, като държаха

Облака, а Светкавицата, излизаща от Божието Сърце, влезе в Облака, като

слизаше с него на земята. И ето, че Светкавичният Облак на Отца се

насочи към тъмния облак на нечестието в поднебесните места, покрил

цялото протежение на земята, от изток до запад. И самата Светкавица,

като излезе от Облака, разсече тъмния облак по цялото му протежение с

гърмове и трясъци. А от Божия Облак излязоха и други светкавици, които

нападнаха демоничните парцалени облаци, като ги унищожаваха във

височината.

Това бе краят! Защото Светкавицата, разрушила тъмния облак на

нечестието, слезе с лъчите Си на Господния Хълм. И заедно с нея слезе и

Божият Облак, за да се възцари световното Царство на Бога и Отца и

Неговия Христос. В следващия миг видението пред очите ми се прекрати, а

Исус излизайки от Божието Сърце, ме попита:

“Видя ли Светкавицата? Разбра ли пътя й? Проумя ли Светлината

й?”

“О, Господи мой! Ти Си Алфата и Омегата! И аз видях всичко, което Ти

ми показа. От Алфата, с която слизаше като Светкавица при древните Си

пророци, до Омегата, когато се яви като Светкавица на земята, идещ в

Облак със Сила и голяма Слава...”

“Иди тогава и кажи на всички Мои, че днес е последното време.

Не час преди часа, но вече миг преди мига, когато ще ви взема при

Себе Си. И ако някой е приел Любовта на Отца Ми и е просветил

сърцето си със Светлината Ми, такъв непременно ще разбере, че

копнежът на една Светкавица е да се стрелне от Небето и да

подпали земята с Огъня Си.



151

Огън дойдох да хвърля на земята, Църкво Моя! Чиста и Свята

Божия Любов, която да се възцари в сърцата ви! И ако някой днес

влезе в Сърцето на Отца Ми, та да бъде с Мене, то такъв ще види, че

Светкавицата все още копнее да хвърля огън по земята.

До последния ден и час Аз ще любя, изцелявам и спасявам.

До последния ден и час Моите ще носят на света Огъня на

Светкавицата и Светлината на лъчите й. И въпреки, че в очите на

охладнялото мнозинство слугите Ми ще си останат самотни дървета,

пак казвам на всички ви, че Светкавицата обича да слиза върху

самотните дървета и на тях да дава Огъня Си и Светлината Си!

Блажени тия, които я познават!

Защото Тя е Светлината на Божието Величие!”
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СВЕТКАВИЧНИЯТ ОБЛАК НА ВСЕМОГЪЩИЯ

СВИДЕТЕЛИТЕ НА БОЖИЕТО ВЕЛИЧИЕ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Искам да приемеш тази последна книга за Божия Суверенитет, като

проблясване на Светкавица в мрачното битие на мнозина човеци. Някога

Светкавицата проблесна в моя живот. И нейната вярност никак не закъсня.

Така Исус е готов да проблесне в живота на всеки човек, който има сърце

да приеме думите Му и да вярва в Словото Му.

Едно от нещата, които Бог винаги ще прави, е това, че Лицето Му ще

остане скрито за пътя на нечестивите, а съдбите Му - утаени и неразбираеми

за скудоумните човеци. Понеже такива, тръгнали по пътя на целия свят,

никога няма да вдигнат главите си нагоре, за да видят колко славно и

непреходно е Божието Величие. “Небесата разказват за Славата Божия

и просторът изявява делото на ръцете Му...” - с такива думи започва

един прекрасен псалом. И аз сега те моля с цялото си сърце да погледнеш

нагоре към Небето. Не нагоре към поста от религиозната йерархия, нито

нагоре към метала и стъклото на някой престижен американски небостъргач.

Защото тия “горни” неща са от битието на земните човеци, които любят

духа и богатствата на света. Но в действителност ти казвам да погледнеш

нагоре към Небето. Там, където е Хълмът Сион. Там, където десетки хиляди

Божии светии и усъвършенствани праведници гледат на нас, като на

последното поколение на Божията Слава и Величие.

Как мислиш, братко мой? Ако Отец е отделен от греха и тъмнината на

света, то няма ли и Неговите да бъдат отделени? Не казва ли Божият

апостол в посланието си на всичките Божии чеда:

“Излезте изсред тях и отделете се...”

Но ето това - да се отделиш - ще рече наистина да си погледнал

нагоре и да си се влюбил във всичките изяви на Божието Величие. Една от

тях е толкова прекрасна, щото с нея Отец е белязал най-святите места в

Живота на Своя Син. Коя е тази изява?

Истината е, че това е изявата на Божият Облак.

На Светкавичния Облак на Всемогъщия!
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Имаш ли вяра в Исус, братко мой? Защото ако имаш вяра в Него, ти

отиваш да живееш в Неговия Живот, а Той идва да живее в твоя. И когато

стъпиш с нозете си в Пътя, Истината и Живота на Исус, то тогава Христовото

Евангелие оживява в сърцето ти и става част от теб. Тогава Спасителят

идва, хваща ръката ти и ти казва:

“Ела след Мене! Защото ще те заведа на едно високо място

насаме! За да ти покажа Божието Величие и да видиш със сърцето

си как ще бъдеш преобразен в Деня на Моето завръщане...”

Хванал ръката на Спасителя, ти вече си тръгнал след Него. И ето, че

когато Той те възкачва на високата планина, там очите ти виждат Неговото

Преображение. Исус блести и ти искаш да бъдеш като Него. А тогава от

самите небеса Отец сваля Облак от Святост и Слава. И от самия облак ти

чуваш Божия Глас:

“Този е Моят Възлюбен Син! Него слушай...”

Вярвай ми, братко мой, че от мига, когато сърцето ми съзря Облака на

Отца и се покори на Гласа Му да слуша Исус, аз преживях голяма промяна.

Защото свидетелите, които се явиха на Исус от облака, се явиха и в моя

живот. А след тях се явиха и мнозина други.

Така дойде пророк Илия и аз усетих кожуха му над сърцето си. И с тоя

кожух станах свидетел на Небесен съдебен процес против духа на Езавел,

а след това видях и Пътя до потока Кисон и върха на Кармил.

Така дойде и пророк Моисей в живота ми. И с неговия жезъл аз станах

свидетел на Небесен съдебен процес против духа на Корей, а след това

запях и Песента на Моисей и Агнето всред стъкленото море всред ония,

които държаха Арфата на Давид.

Така дойде към сърцето ми моавката Рут. За да ми каже, че нея Отец е

направил кръстница на Христовата Пророческа Църква!

Така дойде към сърцето ми Мария Магдалина. За да ми каже, че нозете

на Исус са най-достойни за помазване. С Миро и със сълзи! С покаяние и

обричане! С пребъдване пред Гроба Господен и пред градината на Божиите

аромати!
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Така дойде към сърцето ми и Авраам. За да ми покаже Лоното си и

бедния Лазар в обятията му, а след това да ми изяви и Духа и Силата си,

като на един от великите в Небесното Царство!

Така към сърцето ми дойде и Йосиф. За да почувствам колко велика е

силата на благочестието. И никак да не се страхувам, когато попадна в яма

или тъмница, поради презрението на нечестивите.

Така дойде към сърцето ми и Давид. За да почувствам Святото Божие

Миро от къдриците му и да преживея в Дух и Сила прекрасния двадесет и

трети псалом. А след това, хванал Арфата Му, да бъда утеха на Божието

Сърце!

Така дойде към сърцето ми Соломон. За да видя Мъдростта, която е

отгоре и да участвам в обяда на Бог Отец. А след това да позная и

Соломоновата песен на възкачванията.

Така дойде към сърцето ми и Даниил. За да ми покаже нечестието на

Валтасар и тайната на Божия надпис “М’не, М’не, Т’кел, Упарсин”. А

след това да видя всичката му любов към Бога и Отца в рова при гладните

лъвове.

Така дойде към сърцето ми и Навутей. За да се науча и аз, като него

да пазя Бащиното Си Лозе и никак да не отстъпя пред търговията на Ахаав

и Езавел.

Така, най-сетне, в живота ми дойде и Божият слуга Елиу. За да позная

в чистотата и Светлината на думите му колко твърд, неизменен и Свят е

Божия Суверенитет.

Всички тия Божии праведници излязоха от Светкавичния Облак на

Всемогъщия. За да ме докосват с Духа и Силата Си. И аз, запленен от

Небесния им пример, вложих всичкото си усърдие, за да дам посланията

им към Църквата на Господ Исус Христос.

Разбираш ли тогава, братко мой, че ето това - да пребъдваш в Облака

на Всемогъщия, е чудо на чудесата? Привилегия, по-сладка и прекрасна от

всички други привилегии. Защото в този Облак ти няма да си сам, но всеки

от Божиите свидетели ще иска да говори с тебе.

Започнах с тези думи на преклонение към Бога и свидетелите Му,

понеже зная, че Той ме слуша и се удоволства в онова, което казвам сега.
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И ако Той пожелае да ми даде време и Сила, то аз ще закопнея да видя в

тоя Облак и мнозина други, които не съм виждал, но искам и копнея да

видя...

Запленен и затрогнат от Божието Величие, аз паднах на коленете си и

призовах моя Господ Исус Христос, като Му казвах:

“Благодаря Ти, благи и Святи мой Господи! Благодаря Ти, че отвори

очите ми за Светлината на Духа Си. И сега какво друго да Ти кажа, освен

това, че копнея да се намеря в Твоя Светкавичен Облак и да съзерцавам

всякога усмивката на Лицето Ти...”

В отговор моят Господ се яви - пламенен и Свят във Величието Си. И

като докосна с ръка главата ми, вече ми казваше:

“Ти наистина проумя, че всеки от Божиите свидетели в Облака

Ми Ме нудеше, за да се изяви в Дух и Сила пред сърцето ти. И сега

ти казвам, че наградата ти е извънредно голяма, понеже яви Духа и

Силата на Божиите свидетели в Божия Облак, та да се възкачат

мнозина при тях.

Последвай Ме тогава в Залата на Божията Слава. Защото

всички тия, които вдъхновиха сърцето ти, чакат да идеш при тях...”

След тези Свои думи Господ въздигна сърцето ми със Себе Си. И ето,

че очите ми отново видяха Залата на Божията Слава. А когато аз и Исус

влязохме вътре, стана чудо пред сърцето ми. Защото всичките тия Божии

свидетели ме прегръщаха и целуваха. Като свой син или като свой брат.

Видях Моисей и Илия, видях Авраам и Давид, видях Рут и Мария Магдалина,

видях Даниил и Соломон. Видях и мнозина други.

Така, най-сетне, видях и Елиу, блестящ от Славата на Божието Величие.

Видях свидетелите на Божия Светкавичен Облак и бях щастлив да се

докосна до тях и да пия със сърцето си от Светлината на образите им. Но

Господ вдигна ръката Си, тъй че свидетелите Му отново седнаха на

престолите си. А след това, посочвайки напред, ми каза:

“Слушай отново думите на Елиу и гледай на екрана, който ще

се отвори в самата зала...”

Така аз отново чух как Елиу казваше за Бога и Отца:
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“Също гъстият облак Той натоварва с влага, простира нашироко

светкавичния Си облак, които според Неговото настаняване се

носят наоколо, за да правят всичко, що им заповяда по лицето на

земното кълбо, било че за наказание, или за земята Си, или за

милост, ги докарва...”

И ето, че на самия екран в Залата аз видях огнените Божии ръце, от

които Исус излезе като Светкавица. И самата Светкавица, като влезе в

Облака, направи го да свети като наелектризиран. А тогава Исус се възправи

от Трона Си, като ми казваше:

“Помниш ли как в едно от предишните видения ти казах да

погледнеш и да видиш колко по-високо е Облакът от тебе?”

“Да, Исусе! Помня това. Тогава Облакът също беше наелектризиран,

както е и сега...”

“Ела тогава след Мене! За да разбереш защо Облакът свети по

всичките си краища...”

След тези Свои думи Исус хвана ръката ми и пристъпи към екрана в

Залата. А когато двамата с Него преминахме през Светлината на Духа, аз

видях, че самият Облак трептеше твърде силно от Славата на Божието

Величие. И именно тая Слава, слязла върху сърцата на Божиите свидетели,

ги обгръщаше в присъствието на Бога и Отца. И ето, че Исус пристъпи в

Облака, като все така ме водеше. И като се спря пред един от свидетелите

Си, каза ми:

“Гледай сега сърцето на тоя Мой свидетел!”

Погледнах към сърцето на Божия свидетел, а Исус простря ръката Си

към него. И ето, че от сърцето на свидетеля блесна Светкавицата, Която

беше Самият Исус. Тя изскочи от Облака и се заби в земните места. А Исус,

като се приближи до друг от свидетелите Си, отново простря ръката Си, а

Светкавицата отново изскочи от сърцето на посочения. И като блесна, заби

се в земните места. Колкото пъти Исус посочваше свидетелите в Облака,

Светкавицата излизаше от сърцето му и се забиваше в земните места. Така

накрая Господ се обърна към мен, като ме попита:

“Има ли още защо да се чудиш, защо Елиу нарича Божия Облак

“Светкавичен”?”
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“Не, Исусе! Сега разбирам всичко! Сега виждам прекрасно, че Ти Си

Светкавицата в сърцето на всеки от Небесните Си свидетели...”

“Иди тогава и кажи на всичките Божии чеда, че мнозина от

Моите Небесни Свидетели изпращаха Светкавицата към сърцето ти.

И тая Светкавица ти говореше с Духа и Силата, която Отец е дал на

свидетелите Си. Днес, за последен път Облакът на Божията Слава

ще прекоси земята. А Светкавицата ще излиза от сърцата на

Божиите свидетели, за да докосва сърцата на Божиите избрани! И

ако някой иска да пребъдва в Облака при Човешкия Син във

Второто Му пришествие на земята, то такъв нека отвори сърцето си,

за да го напълня със Себе Си!

Защото Аз съм Същият, вчера, днес и завинаги! И слугата Ми,

който ви явява тайните на Божието Величие, е един от свидетелите

Ми! Като Светкавица влязох в сърцето му, и като Светкавица ще го

въздигна! Не само него, но всички, които приемат пророк в името

на пророк, за да получат наградата на пророк!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”



158

ЗЛАТОЗАРНОТО СИЯНИЕ ОТ СЕВЕР

МОЛИТВА ЗА ДОСТЪП ДО БОЖИЕТО ВЕЛИЧИЕ

Братко мой! Верни ми приятелю!

С цялата вяра и любов в сърцето си аз днес ти казвам, че пророческите

видения, свързани с тайните на Божия Суверенитет са най-прекрасното,

най-живителното и най-благодатно действие на Божият Свят Дух в сърцето

ми. С виденията в тази пророческа книга Бог Отец разкри на всички ни

Собственото Си Сърце, както и онези твърди и вечни Небесни принципи,

върху които почива Неговият Суверенитет. И сега, като погледна назад в

годините и видя израстването, което Исус заповяда за слугата Си, аз мога

само да повторя думите на Елиу, който казва на всички ни:

“И сега човеците не могат да погледнат на светлината, когато

блещи на небето, като е заминал вятърът и го е очистил, та е дошло

златозарно сияние от север; а как ще погледнат на Бога, у Когото е

страшна слава!”

По Милост и само по Милост Божия Исус ме призова към Себе Си. По

Милост и само по Милост Божия Той отвори очите ми за всички Святи

тайни на Божието Слово. По Милост и само по Милост Божия аз се намерих

пред Него, като достоен да проглася думите Му и да изявя Духа Му.

С тези последни думи на тази книга, аз те моля с цялото си сърце да

погледнеш на онова “Златозарно Сияние”, дошло от Хълма Сион, за да

ни заплени с красотата и превъзходството Си. И като коленичиш пред

Него, Който е Сиянието, Златото и Зората на Бога и Отца, да Му кажеш

думите на тая молитва:

“Господи Исусе! Ти Си Сиянието на живота ми! Понеже дойде в мрака

на света, за да ме избавиш от лукавия и освети стъпките на нозете ми, за

да ме издигнеш при Себе Си!

Господи Исусе! Ти Си Златото на живота ми! Понеже Твоята кръв ме

откупи от смъртта на греха и ми даде вярата да Те последвам!

Господи Исусе! Ти Си Зората на живота ми! Защото Твоите думи ми

дадоха виделината и Твоето Слово просвети сърцето ми!
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Ето, Господи! Казвам и не крия от Тебе! И сега не мога да погледна на

Светлината, Която блещи на Небето, понеже е твърде Свята и ослепителна!

Умът не може да я схване и сърцето не може да я обгърне! Но аз Те моля

да ме усъвършенстваш според Твоето намерение - днес и сега! За да Те

позная така, както Ти искаш и цялото ми сърце да стане угодно на Бога и

Отца! За да погледна един ден на Бога, у Когото е страшна Слава и Той да

ме намери като Свое дете, оправдано в Присъствието Му! Амин и Амин!”
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