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НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА - I

“Дечица, да не любим с думи, нито с език, но с дело и в

действителност…” 1

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

В тези последни дни цялото ми същество е пламнало от дълбок и

неугасим Огън. Огън на Любов към моя Господ. Огън на преклонение и

благодарение към Него. Огън, който не мога да обясня, нито да изкажа с

думи. И нито болезнените стрели на дявола, нито вятъра и угнетението,

нито скръбта и утесненията могат да угасят този Огън, който разпалва

пламъците си вътре в мене.

Аз не зная какво толкова съм сторил, за да разгори Господ тази

топлина и Светлина в сърцето ми. Но днес повече от всякога съм убеден,

че Той върши същото с чедата Си по целия свят. Защото ги подготвя за

един свят на Вечна Любов и Правда. За едно Царство, което няма да

премине в друго. За едно царуване, каквото око не е виждало, ухо не е

чувало и на ум не е дохождало. И както във всяко прекрасно снишаване до

сърцето ми, така и този път Господ беше уникален в белезите, които

предшестваха Неговата изява. Тези белези бяха пламъци от Огън! Пламъци

в мислите ми, в думите ми, в погледа ми, в ръцете ми, в цялото ми

същество! И аз, като паднах на коленете си, протегнах ръцете си към Исус,

като Му казвах:

“Господи мой! Любов моя и копнеж мой! Цялото ми сърце усеща, че Си

близо до мен! Всичките ми помисли са пламнали от Твоя Огън, който никак

не мога да обясня, нито да изкажа! Говори на слугата Си, Исусе! Дай ми да

разбера защо отново Си намерил път към сърцето ми и благоволение към

делата ми!”

1 (I Йоаново 3:18)
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В отговор на думите ми Господ се изяви пред сърцето ми. Тогава

видях, че Той Самият бе Огнен Пламък, сякаш току-що излязъл от някоя

гореща пещ. А Исус, като протегна пламналата Си ръка и ме докосна с

искрящите Си пръсти, вече ми казваше:

“Аз излязох от Светилището на Отца Си, за да ти говоря с Духа

на Съвършената Божия Любов! И така да дам свидетелството на

всичките Ми братя и сестри за белезите на Божия Огън. Тези

белези, които Небето познава като Езикът на Любовта! Тези белези,

които слизат на земята като неизразими думи, които на човек не е

позволено да изговори, но само и единствено да ги открие и да ги

преживее. Да, момчето Ми! Дойде мигът в твоето служение за

Мене, когато искам да те посветя в разбирането на една нова

азбука, от която са родени нови думи. Защото тези нови думи са

думите, които се говорят в Царството. И тази нова азбука, родена в

Огън, ще стане вашият вечен Небесен Език!

Как мислиш тогава? Не трябва ли Божиите чеда да научат Езика

на Любовта? Не трябва ли да научат новите думи на Небето, които

са думи за духа и сърцето?”

Слушах огненото послание на Исус и в този миг се почувствах като

първокласник, сложил на гръб ученическата чанта и седнал за първия си

учебен час в първия учебен ден. А тогава сърцето ми погледна на ръцете

на Исус. И ето, че видях как те държаха огнена Книга, отворена на първата

й страница. Това ме накара тихо да отговоря на моя Господ, казвайки:

“Господи мой! Ти Си Алфата и Омегата, Първият и Последният,

Началото и Краят! И сега аз Те моля да ме направиш способен да проумея

Езика на Любовта. Защото зная, че това мое тяло ще изтлее, а духът ми

един ден ще се върне при Тебе! Дали с чудото на грабването или през

вратата на физическата смърт, аз не зная. Но повече от всякога искам

когато застана пред Тебе, да мога да говоря на Небесния Език, на който

говорят всичките Божии чеда. Защото има букви, които не познавам, и

думи, които не съм изговарял…”

Исус се усмихна на отговора ми, а след това отново ми проговори,

като казваше:
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“При все, че Царят на Сион ти даде толкова много Небесни

послания и разкри на сърцето ти стотици видения, пак ти казвам,

че в този миг ти наистина си първокласник, седнал на чина в

първия учебен час на първия учебен ден. И нека това никак да не

те наскърбява, нито да те кара да се чувстваш малоценен. Защото

ти казвам, че са малцина слугите, на които Отец е дал да познават

Небесната азбука и думи приживе. Един от тия слуги някога записа

в посланието си на цялата Ми Църква:

“Принуден съм да се хваля, при все че не е за полза; но сега ще

дойда до видения и откровения от Господа. Познавам един човек в

Христа, който, преди четиридесет години, (в тялото ли, не зная, вън

от тялото ли, не зная, Бог знае), бе занесен до третото небе. И такъв

човек, познавам, (в тялото ли, без тялото ли, не зная; Бог знае),

който бе занесен в рая, и чу неизразими думи, които на човека не е

позволено да изговори. С такъв човек ще се похваля; а със себе си

няма да се похваля; освен с немощите си. (Защото, даже ако

поискам да се похваля за други неща, не ще бъда безумен, понеже

ще говоря истината; но въздържам се, да не би някой да помисли

за мене повече от каквото вижда, че съм или каквото чува от

мене)…” 2

Виждаш ли, момчето Ми, че Павел познаваше човек, който

някога бе занесен до Рая, тъй че чу неизразими думи? Знаеш ли

кой е този човек, за когото Павел говори?”

“Господи мой! От всичките послания на Павел лъха такова смирение и

чистота, щото със сигурност зная, че Павел говореше за себе си от трето

лице, за да не би свидетелството му да го доведе до превъзнасяне…”

“Точно така е! Този човек, занесен в Рая, беше наистина Павел!

Но ти сега виж думите му и Ми кажи:

Проумяваш ли защо на човек не е позволено да изговори тези

думи?”

“О, Исусе! Ти в Словото Си ни казваш, че Бог е Дух и ония, които

трябва да Му се покланят, с Дух и Истина трябва да се покланят. И ако в

2 (II Коринтяни 12:1-6)
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Духа има неизразими думи, то е, понеже това са думи, дадени не на

плътта, но на духа. Тъй, че човек наистина да не може да изговори тези

думи, но само и единствено – да ги преживее…”

В отговор Господ протегна огнената Си Книга към сърцето ми, а след

това продължи да ми говори, като казваше:

“Виждаш ли тази книга? Казвам ти, че това е Божият буквар, в

който се намират живите букви и думи на Вечната Божия Любов.

Един ден всички ще държите по един такъв буквар в ръцете си и ще

научите целия Небесен Език. А тогава ще познаете и Моето Небесно

Име, с което Царят ще се открие на всеки от вас.

Но сега, когато отново съм дошъл при тебе, Аз повелявам на

всичките Си братя и сестри, като им казвам:

Последвайте Ме във виденията, които ще дам на пророка Си.

Защото ще го извися далече по-горе – до огненото Светилище на

Моя Бог и Отец. И като му дам да види как се раждат огнените

букви на Небесния Език и Слово, скоро ще му дам да изяви

неизразимите думи на Божията Любов.

Блажени и Святи човеците, които научат Небесния Език на

Любовта приживе! Блажени и Святи човеците, които пожелаят в

сърцата си всичките неизразими думи, родени в Огъня на Отца Ми!

Такива наистина ще се нарекат поколение на виделината, просветени

от Алфата и Омегата, които блестят като Светлина на света и явяват

на човеците живите и неизразими думи на Божията Любов…”

След тези Свои думи Господ прегърна сърцето ми и го запали още

повече. А след това ме въздигна нагоре. За да ме направи свидетел на

най-чудното от Божията Пречудност, на най-неизразимото от Божията

Неизразимост, и на най-святото от Божията Святост.

Нему да бъде Слава, почит и благодарение за всяка огнена страница

от тази пророческа книга! Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО С РАЖДАНЕТО НА БУКВИТЕ И ДУМИТЕ

НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Аз зная, че всеки от нас някога е бил в първото си съприкосновение с

някакво слово. Най-често това е бил ученическият буквар, където са

събрани всичките уроци, нужни за умението ни да четем и пишем. А самото

четене и писане не е друго, но използването на графични символи, които

носят определена информация. Така, когато изговорим буквата “а”, ние ще

съумеем да я запишем под съответния й графичен символ. Когато изговорим

и всички други букви, ние ще ги запишем под техните графични символи.

А когато пораснем мъничко в разбирането, то тогава ръцете ни ще

започнат да изписват, а очите ни да четат не просто букви, но думи с

определен смисъл и съдържание. Така, познали буквите, ние ще ги

свържем в думи. А познали думите – ще ги свържем в изречения.

Какво следва оттам нататък?

Следва това, че всеки от нас тръгва по стръмния път на едно познание

и ограмотяване. А сега, скъпи мой братко, помисли, че ако има букви и

думи за плътта, то има букви и думи и за духа. И ако плътта се упражнява

в изговарянето на земните букви и думи, то духът трябва да се упражнява

в изговарянето на Небесните букви и думи.

Самото Евангелие, като Блага Вест, дадена ни от Милостивия Отец, е

не нещо друго, но първото ни съприкосновение с едни други думи, които

не са земни, но Небесни. И точно тук, в Духа на това откровение, на нас са

ни нужни Небесните думи, за да четем Небесното Слово, дадено от Отца.

Именно тези Небесни думи Павел определи като “неизразими” и “които

на човек не е дадено да изговори”.

Защо обаче човек не може да изговори тези Небесни думи?

Именно поради факта, че благовестието не е човешко, но Небесно.

Както и казва това Апостолът в посланието си:
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“Защото ви известявам, братя, че проповядваното от мене

благовестие не е човешко; понеже аз нито от човек съм го приел,

нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исуса Христа…” 3

Така непременно разбираш, че Божието Слово не е слово за плътския

и земен човек, но за вътрешния човек, сиреч, за духа, който Господ е

положил вътре в нас.

Ето към този дух е посланието на тази книга! И аз бях длъжен пред

Исус да започна с тези начални разяснения, за да стане ясно и самото

пророческо послание на тази книга. А то е, че има един Небесен Език на

Любовта, създаден от Бога за всяко Негово създание, което Го люби, което

Му се прекланя и което Го познава. А сега нека отново да те върна към

непосредственото видение, което Господ разкри на сърцето ми. То беше

такова, щото аз се намерих с Исус пред самото Божие Светилище. И Господ

като отваряше вратите на Светилището, се обърна към мен, като ми казваше:

“Мисли за Мен и Отец Ми като за Огън! Вечен Огън, в Който се

раждат всичките Вечни букви и думи на Любовта. А сега влез след

Мене, защото ще ти дам да видиш самото раждане на буквите и

думите...”

След тези твърде съкровени думи Исус отвори вратите на

Светилището. Ето, че очите ми виждаха Огън, какъвто аз никога не бях

виждал. Той преливаше от слънчев блясък до жълточервено зарево.

Самите му пламъци, като взривове от милиони искри, влизаха едни в

други, като раждаха пламък от пламъците, и искри от искрите. И ето, че

Исус протегна самата Книга в ръцете Си, като казваше на Отца:

“Всемогъщи Мой Отче! По Твоята Воля слугата Ти сега стои в

Присъствието Ти и Те слуша! Говори на слугата Си, Всевишни! Дай му

да види как се раждат всички огнени букви и думи на Царството!”

В отговор на изреченото от Господ, пламъците пред очите ми се

развълнуваха. А изсред тях към сърцето ми се простряха огнени ръце,

които прегърнаха сърцето ми до пълно стопяване и поглъщане. И Сам Отец

Ми проговори из Огъня, като ми казваше:

3 (Галатяни 1:11)
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“Сине човешки! Аз те призовах пред Престола Си! Аз те посочих

и избрах, за да прогласиш всичките неизразими думи на Моята

Любов! Защото днес искам да дам на чедата Си не просто да Ме

чуват в сърцата си, но да Ме призовават и Аз да им отговарям. Да

Ме призовават не с техните думи, но с Моите! И да чуват в сърцата

си не техните думи, но Моите!

Ето, сине човешки! Сега си в Огъня на Моето Светилище! И в

този Огън Аз ще пресътворя пред сърцето ти всичкото раждане на

Моите букви и Моите думи! Букви и думи, с които съм научил всяко

Небесно създание да говори на Сърцето Ми и да Ме чува в сърцето

си. Букви и думи, които се създават с всеки удар на Сърцето Ми и

служат за ясното разбиране и вършене на Волята Ми!

Слушай Сина Ми, сине човешки! И като внимаваш на всичко,

което ще ти бъде открито, запиши го на книга за свидетелство на

всичките Ми чеда! Защото тебе избрах и посочих за достоен, за да

прогласиш Небесния Език, който само малцина познават и говорят

на земята…”

След последните думи на Отца огнените Му ръце отпуснаха сърцето

ми, а миг след това аз видях Исус да влиза в самите пламъци, протегнал

напред Книгата на Божиите букви и думи. А тогава пред очите ми се

разкри разтърсващо и пленяващо видение. Защото Огънят от Светилището

пое Книгата. И с Глас на прелели води Бог Отец започна да говори

напълно неразбираемо за мене. Всяка дума и всеки звук, които Отеческият

Глас произнасяше, преминаваха през Огнените пламъци. А от самите

пламъци излизаха светкавични лъчи, които пишеха в Книгата. Така Бог

Отец продължаваше да говори и говори. А Книгата се пълнеше с думите и

буквите на Неговото говорене, изписвани от самите светкавични лъчи.

Страниците се пълнеха и обръщаха с нови, а пък новите, изписани от

божествените лъчи, отстъпваха място на следващите. Така накрая цялата

Книга беше изписана и напълнена с Дух от Духа и Огън от Огъня на Отца.

Тогава ръцете на Всемогъщия хванаха Книгата и я поднесоха към Исус, а

Той я взе. И като се приближи до мен, вече ми казваше:
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“Възправи се, Стефане! Защото сега сърцето ти стана свидетел

на раждането на Небесния Език. Език, който Отец Ми сътвори, когато

въведе Първородния Си във Вселената, и заповяда на създанията,

казвайки:

“Поклонете се Нему, всички Божии ангели!”

Така Езикът на Отца Ми стана Език на всяко от Небесните Му

създания. За да Му говорят и да Го хвалят! За да Му отдават

Славата и Величието, които Той заслужава! За да Му пеят и да Го

превъзнасят до вечни векове!

Аз съм Този, Който ще ти дам пълно посвещение и Дух на

Небесно откровение върху Небесния Език на Любовта! А ти сега Ме

последвай! Защото ще те заведа в една от най-богатите Небесни

стаи, за да видиш свидетелството на един Божий слуга, който пръв

се опита да изрази неизразимите думи на Небесния Език!”
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2. ПЕРГАМЕНТОВИТЕ СВИТЪЦИ НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ

(ВИДЕНИЕ ОТ НЕБЕСНАТА СТАЯ НА АПОСТОЛ ПАВЕЛ)

Братко мой! Верни ми приятелю!

С огромен възторг, трепет и благоговение аз последвах моя Господ и

Бог, Който излезе от Светилището и тръгна по златните улици на Небесния

Ерусалим. Така сърцето ми забеляза, че само при вида на Книгата, която

Исус държеше в ръцете Си, всеки от Небесните жители падаше на колене и

Му се прекланяше. И така беше през целия път, докато Господ вървеше, за

да ме заведе в една от най-богатите стаи на Царството. А когато накрая

Той се спря и посочи вратата на Небесния дом, аз разбрах в сърцето си, че

вече бях влизал в него. И от устните ми успяха да се откъснат едва

няколко думи, с които казвах на Исус:

“Господи мой! Не е ли това домът на Апостола Ти Павел, който вече си

ми давал да видя и в други видения?”

“Точно този е домът!” – усмихна се Исус и продължи:

“Но именно затова ти казах, че ще те заведа в една от най-

богатите стаи на Царството. Затова сега Ме последвай, понеже

сърцето ти ще бъде благословено и докоснато както никога…”

След тези последни думи Спасителят вече влизаше в Небесния дом, а

аз Го последвах. И ето, че сърцето ми отново усети прекрасното присъствие

на Божия Святост и чистота, които изпълваха до краен предел стените на

Павловия дом. А Исус, като посочи една врата и я отваряше, вече ми

казваше:

“Нека влезем в тази стая. За да види сърцето ти с какво Павел

се намери по-богат от мнозина Небесни жители…”

С огромно вълнение последвах моя Господ, когато очите ми зърнаха

изобилие от скъпоценни камъни и свещени предмети. А Исус, като видя, че

не мога да си поема дъх от възхищение, тръгна напред в стаята, като ми

казваше:

“Гледай на Мен и на онова, което най-много Ме вълнува в тази

стая. Защото то е по-желателно от всичките скъпоценни камъни на

Мъдростта и откровението…”
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Така Господ заобиколи камъните и се наведе, като простря ръката Си

до самата постелка на Павел. А тогава в Господните пръсти се намериха

пергаментови свитъци. И Исус, с блеснали от радост очи, се приближи до

мен и ги поднесе към ръцете ми, като ми казваше:

“Напомнят ли ти за нещо тия пергаменти?”

“О, Исусе! Няма как да не си спомня думите на Павел към Тимотей,

където той му писа:

“Когато дойдеш, донеси япунджака, който съм оставил в Троада

при Карпа, и книгите, а особено пергаментите…” 4

Тъй че, като гледам тия пергаменти в ръката Ти, си мисля, че точно те

са, за които Павел говори на възлюбеното си чедо Тимотей…”

Господ се усмихна на прозрението ми, а след това продължи да ми

говори, като казваше:

“Точно така е, момчето Ми! Макар, че това, което виждаш сега в

ръката Ми, е Дух, а не физическа реалност. Но в действителност

именно това са пергаментите, които Святият Дух роди в сърцето на

Апостола Си. Как мислиш тогава? Защо Павел държеше особено

много на пергаментите? Какво съдържат тези пергаменти, за да

държи Божият човек толкова много на тях?”

“О, Исусе! Зная, че Ти всякога ме водиш в съвършено познаване на

Истината. И в чудесния Дух на Твоето водителство аз сега зная, че тези

пергаменти са духовно свързани със самата Книга на Небесния Език, която

Ти държиш в другата Си ръка. Затова си мисля, че когато Павел е бил

въздигнат в Рая и е чул неизразимите думи на този Език, то той се е опитал

да го предаде като Слово и свидетелство на църквите…”

“Нещо повече, момчето Ми! Докоснал се духовно до Книгата на

Небесния Език, Павел преписа от нея най-ценните и неизразими

думи. Със собствения си живот и служение той превърна тези думи

в пример за Моята Църква, а свидетелството му наистина беше

твърде успешно.

Ето, Стефане! Давам ти пергаментовите свитъци и ти казвам:

4 (II Тимотей 4:13)
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Разтвори ги! Защото в тия свитъци ще се открие цялото

Небесно свидетелство на тази пророческа книга, която ти давам да

напишеш…”

Братко мой! За сетен път сърцето ми твърде много се възхищаваше на

Благостта и Милостта, с които Исус ме озаряваше. И аз, хванал с треперещи

ръце пергаментовите свитъци, ги разтворих пред очите си. Тогава сърцето

ми видя думи, написани от пламенен Огън. Тези думи влязоха в духа ми. И

като го разпалиха докрай, направиха ме да изглеждам огнен пред моя

Господ.

Да, братко мой! За първи път в цялото ми служение и живот за Небето

преживях такова категорично докосване и чудно преобразяване. И аз, като

гледах и не вярвах на очите си, се обърнах към моя Господ, като му казвах:

“О, Исусе! Какво ми сториха пергаментите на Павел, та самият аз да

стана огън от Огъня на писаното?”

В отговор с твърде нежен и любящ Глас Господ ми отговори:

“Тези пергаменти ти сториха това, което някога сториха и на

първите Ми братя и сестри от Коринтската църква. Защото в Огъня

на тия пергаменти се откриват неизразимите думи на Божията

Любов, които Павел засвидетелства, като каза:

“Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз

съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка. И ако имам

пророческа дарба, и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам

пълна вяра, тъй щото и планини да премествам, а любов нямам,

нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на

сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам,

никак не ме ползва.

Любовта дълго търпи и е милостива;

Любовта не завижда;

Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не

търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се

радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко

премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко

търпи.
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Любовта никога не отпада;

другите дарби, обаче, пророчества ли са, ще се прекратят;

езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще се прекрати. Защото

отчасти знаем и отчасти пророкуваме; но когато дойде съвършеното,

това, което е частично, ще се прекрати…” 5

И ето затова ти сега стана огнен! Защото в сърцето ти влязоха

всичките огнени и неизразими думи на Божията Любов!

И ако някой от Моите иска пълното знание и откровение за

делото и служението на Павел, то на такъв казвам, че в “Първото

послание към Коринтяните” Павел даде на всички ви да чуете

неизразимите думи на Божията Любов. Защото те са Небесният

Език на всяко от Небесните създания!

Ето, Стефане! Сега ще ти се даде да явиш свидетелството на

Небесния Език. С всичкия Божий Огън в сърцето си и с цялата ти

Любов към ближните и Бога! Затова ти отново погледни към

пергаментите и виж неизразимите думи, които пламтят в тях…”

Отново погледнах към разгънатите пергаменти на Павел. А тогава

сърцето ми ясно забеляза дванадесет Божии неизразими думи, родени от

Любовта и запалени от нея. И аз, воден от моя Господ започнах да копнея

за всяка от тези неизразими думи, с които ще се родят и останалите

видения в тази книга. Моля се Богу тези неизразими думи да ни направят

Огън от Огъня Му, Светлина от Светлината Му, и Святост от Святостта Му!

Амин и Амин!

5 (I Коринтяни 13:1-10)
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3. НЕИЗРАЗИМИТЕ ДУМИ НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ

Братко мой! Верни ми приятелю!

При все, че ти със сигурност си прочел достатъчно пророчески книги,

дошли от Хълма “Мория” и сърцето ти е било изпълнено с благодарност и

възхищение от нашия Господ Исус, пак сега аз те моля да пристъпиш към

пророческите видения в тази книга с нагласата, че наистина влизаш в

първия си учебен час на първия учебен ден. Казвам ти това, понеже

собственото ми сърце се намери твърде малко и нищожно пред Святата

Благодат и Небесна Светлина, с които Исус ме докосваше този път. Нещо

повече – както у всеки първокласник въпросите са много повече от

отговорите, така и в мен се родиха много въпроси, които побързах да

задам на моя Господ. Така, стоейки до Него в Небесната стая на Апостол

Павел, аз не издържах и Го попитах:

“Исусе! Как да обясня водителството Ти на всичките Ми братя и сестри?

И как да им засвидетелствам, че наистина има един чудесен Небесен Език,

който Ти искаш да научим? Та нали мнозина биха ми казали, че Ти ги

разбираш и така – докато говорят земния си майчин език? Защо тогава да

се посветят в научаването на Небесния, след като достатъчно добре Ти ги

разбираш и в говоренето на земния?”

Слушайки въпросите ми, Господ се усмихна. А погледът Му към мен бе

такъв, щото разбрах, че думите ми са били въплъщение на абсолютната

наивност. Но ето, че Той ми проговори, като казваше:

“Защо смяташ в сърцето си, че Аз ви разбирам, когато говорите

земните си езици? Не е ли по-вярно друго, а именно – че говорите

земните си думи в Святото Присъствие на Ходатай, Който милостиво

въвежда изговореното от вас пред Престола на Отца Ми? И самият

факт, че ти сега говориш с Мен, а Аз те слушам, не го ли отдаваш на

Святия Дух, в Чието Присъствие ти ставаш разбираем за Мен, а Аз

ставам разбираем за теб?”

Думите на Исус бяха твърде дълбоки, за да Му отговоря в първия

момент. Но после, като се замислих, в сърцето ми изплуваха категоричните

думи от апостолското послание. Ето защо отново казах на моя Господ:
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“Исусе! Павел каза на всички ни, че Святият Дух ходатайства в нашите

неизговорими стенания. И фактът, че той ги нарече неизговорими, не иде

ли да покаже, че Святият Дух превежда нашите земни думи на самия

Небесен Език пред Тебе, а също така и превежда Твоя Небесен Език, за да

стане разбираем за нашата немощна плът?

Ето така разбирам, Господи мой, че всяка Твоя дума на Вечен Живот

влиза в сърцата ни чрез Святия Дух. И ако не е Той, то нито една наша

молитва не би преминала и възлязла пред Тебе и Отца…”

Този път думите ми удовлетвориха Исус. И Той, като протегна ръката

Си и ме погали, продължи да ми говори, като ми казваше:

“Вярно е това, което казваш, момчето Ми. Но сега, за

свидетелство на цялата Ми Църква, ти казвам, че Съвършената

Воля на Отец Ми не е да бъдете странни и пришелци, сиреч,

чужденци, но наистина да се намерите като Небесни хора, които

говорят Небесния Език. Понеже докато Святият Дух превежда

вашите земни думи на Небесния Език и Моите думи на земния ви

език, то и до този момент, вие оставате другоезични за Царството.

Но когато се посветите да научите Небесния Език, то тогава ще

започнете да чувате Истинските Небесни думи в сърцата си…”

“Но как, Господи, ще стане това? Къде се крие разковничето на

Небесния Език?”

В отговор Господ посочи с показалец пергаментите на Павел и

пламналите в тях Небесни думи, като ми казваше:

“Огънят е разковничето! Огънят е Небесното перо на Твореца, с

което Той пише всичките Си думи в сърцата ви. И не каза ли Йоан

Кръстител, че Аз ще ви кръстя със Святия Дух и с Огън?

Ето, тайна изговарят устните Ми и нека всеки да я проумее:

Святият Дух идва, за да ви роди като младенци, но именно

Огънят прави младенците да проговорят! Отец Ми е Дух и Неговите

поклонници в Дух и Истина трябва да Му се покланят! А да се

покланяте на Отец Ми ще рече да Му позволите да изпише в

сърцата ви всичките огнени думи на Своята Свята Любов!

Огънят изписва Небесните думи, Църкво Моя!
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А думите, изписани с Огън, пламтят в сърцата, които ги имат! И

тези сърца наистина се научават и проговарят неизразимите думи

на Божията Любов…”

Думите на Господ все повече разпалваха и запленяваха сърцето ми. А

аз, останал с още въпроси, отново попитах Исус, като Му казвах:

“А защо, Господи мой, Павел написа в посланието си, че на човек не е

позволено да изговори тези думи? Та нали Ти искаш именно това – всички

човеци да заговорят на Небесния Език?”

В отговор Господ посочи с показалеца Си сърцето ми, като ме попита:

“Кой живее в това сърце – ти или Аз? Кой царува в това сърце –

ти или Аз? Кой трябва да се покланя на Отца и да Му говори от това

сърце – ти или Аз?”

“О, Исусе! Ти царуваш в сърцето ми!”

“Ами щом Аз царувам в сърцето ти, то не човекът Стефан, но Аз

ще изговарям Небесните Си думи. Защото ако за човека Стефан те

остават неизразими, то за Мен те са единствените, с които мога да

общувам с Моя Отец! Разбирате ли Ме, люде Мои? Разбирате ли

думите на Апостола Ми Павел? И проумявате ли най-сетне голямата

разлика между земните и Небесните думи? Ето, явявам ви я:

Земните думи са думи, които се казват, а Небесните думи са

думи, които се доказват! Не е голямо нещо да казвате, че обичате!

Защото сте казали земни думи на земни човеци. Но истински

превъзходното е да доказвате, че обичате, понеже тогава земното у

вас е отстъпило на Небесното, и студът на земята е отстъпил пред

Огъня на небесата. Ето затова всичките Небесни думи ще останат

неизговорими и неизразими за земните човеци. Но ако някой има

Моя Огън в сърцето си, той ще се покори на Огъня, за да бъде

служител на Огнения Пламък. Не казва ли за това псаломът, в

който хвалителят говори на Отца Ми:

“Който правиш ангелите Си силни като ветровете. И слугите Си

като огнения пламък…” 6

6 (Псалом 104:4)
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Ето, казвам ви, че слугите на Огнения Пламък всякога говорят

Небесните думи на Божията Любов. И днес, когато вече съм осветил

сърцата ви чрез свидетелството на пророка Си, Аз заповядвам на

всички ви да пристъпите към Мене. За да ви направя огнени,

пламенни, любящи! Затова ще дам на слугата Си да докосне

всичките пламенни и неизговорими думи от пергаментите на Павел.

Тогава самият Огнен Пламък ще ви яви свидетелството на Божията

Любов и думите на Небесния Език!

Блажени и Святи всички, които проумеят делото, което Аз

върша чрез пророка Си! Блажени и Святи човеците, които се молят

за благоуспяването на тези видения, за които подготвям сърцето на

слугата Си! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Братко мой! След последните Си думи Исус докосна най-вътрешното

на сърцето ми. И духът ми започна да изговаря всяка от дванадесетте

огнени думи от пергаментите на Павел. Така за първи път в живота си

разбрах, че Господ ми дава да говоря на Неговия Небесен Език.

Имай търпението, любовта и вярата на Светиите, за да дочакаш пълната

пророческа изява на Божиите думи. И като знаеш, че за тези думи се

плаща скъпа цена – моли се и бъди усърден за Делото, което Исус е силен

да извърши за Своята Невяста! Амин и Амин!

Авторът
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НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА - II

“Огън дойдох да хвърля на земята; и какво повече да искам,

ако се е вече запалил...” 7

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Още с първите думи от продължението на тази пророческа книга аз

искам да отдам всичкото си благодарение на Господ Исус Христос. За

Неговата изобилна Милост и дълготърпение, с които Той окръжи сърцето

ми. За всичката Му Вярност и Любов, с които Той ме посещаваше и

изпълваше през дните на моето злострадание за Него.

Истината е такава, че съпротивата на дявола против тази последна

книга беше заредена с много повече ярост и гонение отколкото бих могъл

да си помисля или представя. Защото като по даден сигнал към сърцето ми

и тялото ми полетяха хиляди стрели. И ако стрелите към сърцето ми се

опитваха да ме убият с отровата на всякакво чародейство, отчаяние и

скръб, то стрелите към тялото ми буквално ме разболяха, тъй че в

продължение на много дни не можех да се изправя, нито да мисля, поради

кашлица, гръдни болки и висока температура. Но дори и в това ужасно

състояние аз продължавах да усещам Присъствието на Исус. Така разбирах,

че всичкото зло е било допуснато от Него. За да проумея, че за Небесния

Език на Любовта непременно ще бъде платена една по-висока цена.

Но ето, че пред очите ми отново просветна. Защото моят Господ утеши

сърцето ми с чистата и безусловна Любов на мои братя и сестри, готови да

състрадават и съучастват в Делото, което върша за Небето. И аз, като

застанах пред Него, паднах на коленете си, като Му казвах:

“Моля Ти се, Господи мой! Говори на сърцето ми, защото то иска да Те

слуша. Говори ми, Исусе, понеже не искам и не мога да забравя оня

7 (Лука 12:49)
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прекрасен и Свят Огън, с който Ти изпълни духа ми. И при все, че се

наситих на злострадание, пак Ти казвам, че заради Тебе и Твоето ще

понеса всичко. И заради онези огнени думи на Божията Любов ще стоя и

ще викам към Тебе. За да ги дадеш на всичките ми братя и сестри. За да не

бъдем вече странни и чужденци, но съвършено съединени с Тебе в Твоя

Огън...”

В отговор на молитвата ми Исус се сниши до мен. И за първи път след

всичките дни на злострадание Той ми проговори, като казваше:

“Ето, момчето Ми! Сега отново дойдох при теб. Не че бях далеч

от сърцето ти или не исках да ти проговоря, но те поставих като

възбудител на всичкия дяволски страх и ужас. Тъй че, видял

огнените думи на Моята Любов в сърцето ти, Сатана не просто се

уплаши, но напълно се съкруши. И, както подобава на една

старовременна змия, станала змей в последните времена на земята,

дяволът отвори устата си и избълва огън срещу тебе. За да се опита

да погълне и унищожи онова, което не може да бъде погълнато и

унищожено. Да, казвам ти! Змеят избълва огън срещу Огъня Ми и

ярост срещу Светлината Ми. Но от това Огънят Ми не само, че не

угасна, но се разгоря още повече. Светлината Ми не просто, че не

се помрачи, но стана като короната на Слънце, което свети в Силата

Си. А дяволът успя единствено да възбуди още повече Божията

Ревност. Затова виж сега оня, който стоя пред сърцето ти в дните

на твоето злострадание. Защото не друг, но Аз ще го съкруша с

виденията, които ти давам...”

След последните Си думи Господ протегна ръката Си и докосна

главата ми, а пред очите ми се разкри видение. В този миг наистина

зърнах самия дявол. Вдигнал с остри нокти черната си пелерина, той беше

отворил грозната си челюст, а от тъмното му гърло излизаха пламъци, като

от разпалена горелка. Самите езици на пламъците търсеха всячески начин

да ме изгорят и унищожат. Но дяволът така и не успяваше да ме докосне

смъртоносно с огъня си. А причината за неговия неуспех бяха огнените

ръце на моя Господ, поставени върху рамената ми. Защото при всяка атака

на дяволските пламъци от тия ръце излизаше Свещеният Огън на Божия
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Свят Дух, който не просто ги възпираше, но отхвърляше назад. И ето, че

когато видях дявола и всичката му яростна амбиция против мене, Господ

Исус отново ми проговори, като казваше:

“Как мислиш? Коя е причината дяволът да е толкова избезумял

и побъркан от ярост? Защото той се опитва да те унищожи с огън...”

“О, Исусе! Аз зная, че причина има. И тя е скрита в Делото, което Ти

ми даваш да върша. Защото сега сърцето ми е изпълнено с всичките

огнени думи на Твоята Любов. Думи, с които Ти, Господи, искаш да научиш

всички ни да говорим на Твоя Небесен Език...”

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

като казваше:

“Нещо повече, момчето Ми. Сега ти казвам, че с тази последна

пророческа книга Аз ще унищожа най-голямото от древните дела

на Сатана. Защото това е делото му против Небесния Език на

Любовта. Дело, при което човеците изгубиха Езика на Бога, а

придобиха земните езици на греха. Затова продължи да гледаш

този огнедишащ змей, понеже сега ще покажа на сърцето ти най-

голямото от древните дела на Сатана...”

Отново гледах към дявола, когато Исус простря ръката Си против него.

И ето, че само след миг аз видях змея, разгърнал крилата си и отворил

устата си против едно огромно човешко множество, събрано на широко и

пространно поле. И докато отварях устата си, за да проговоря на Исус, Той

ме изпревари, като каза:

“Виж това поле, момчето Ми. Защото ти казвам, че сега виждаш

самата Сенаарска земя и човеците, които все още имат един език и

един говор. А какъв е този език и този говор? Или откъде е дошъл

езикът, и откъде – говорът?”

“О, Господи! Самият език и говор на тия човеци иде още от първите

човеци, сиреч, от Адам и Ева. Понеже нашите прародители са научили

чедата си на Езика, даден им от Бога, а чедата им – техните чеда. А до

този миг във видението Езикът все още е стоял съхранен, според както е

бил даден от Бога...”
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“Точно така е! Но ти сега виж кой е застанал не просто против

човеците, но против Езика, даден им от Единия Бог...”

“О, Исусе! Самият Сатана е застанал против човеците. Готов да ги

засенява, заслепява и изгаря с огъня от челюстите си...”

В следващия миг Гласът на моя Господ стана твърде сериозен. И Той,

като посочи с ръка към огнедишащия змей, ми каза:

“Заслушай се в пращенето на този огън и така проумей

духовните послания, които дяволът ще изстреля против всичките

човеци в Сенаарската земя!”

Погледнах с вълнение към дявола, а сърцето ми вече долавяше

всичките му огнени послания към сърцата на човеците. И ето, че змеят

казваше на човеците:

“Бъдете горди, за да се издигнете! Бъдете алчни, за да забогатеете!

Бъдете немилостиви, за да владеете! Бъдете яростни и коварни, за да

оцелеете! Изхвърлете старите думи от сърцата си, на които ви учиха

бащите ви! Вземете моите думи, защото живеете на моята земя и трябва да

спечелите моето благоволение...”

Усетили дяволските пламъци, дошли като огнени струи към сърцата

им, човеците във видението масово започнаха да се отричат от Езика,

даден им от Бог. Вместо “Смирение” - прегръщаха в сърцата си огъня на

Гордостта. Вместо “Щедрост” - прегръщаха в сърцата си огъня на

Алчността. И вместо “Благост и Милост” - прегръщаха в сърцата си огъня

на Злобата, Коварството и Яростта. Така дяволският огън се разгоря още

повече. Тъй, че мнозина вече разцепваха въздуха с възгласите си, като

крещяха:

“Елате да направим тухли и да ги изпечем в огъня...” 8

Никога не бях виждал на какво е способен дяволският огън. Но в този

миг сърцето ми виждаше как всичките човеци масово се отричаха от Езика,

даден на първия Адам, а устните им вече пламтяха от нови и непознати

думи, дадени им коварно от самия дявол. И ето, че Исус повторно посочи

към дявола и пламналите човеци, като ме питаше:

8 (Битие 11:3)
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“Пламтят ли думите на Сатана в сърцата на човеците? Не търсят

ли вече тия човеци тухли, за да ги изпичат в огъня?”

“Точно така е, Господи мой! И аз сега виждам, че Езикът на Бога вече

е презрян и отхвърлен от тези човеци, понеже никой от тях не иска да

говори Божиите думи, но всеки пълни сърцето и устата си със

сатанинските...”

“Виж тогава каква е Моята древна реакция на това най-

страшно беззаконие. Защото сега непременно ще сляза и ще видя

злото, което сътворяват пред очите Ми...”

След тези Свои думи Господ се отдели от мене и стана част от

видението. Така аз Го видях над самото множество човеци, които вече

градяха кулата си. И ето, че Исус проговори на двама от архангелите Си,

които стояха отляво и отдясно на Присъствието Му, като им посочваше

множеството и кулата, казвайки:

“Ето, едни люде са, и всички говорят един език; и това е което

са почнали да правят; и не ще може вече да им се забрани, какво

да било нещо, що биха намислили да направят. Елате да слезем, и

там да разбъркаме езика им, тъй щото един други да не разбират

езика си...” 9

А след тези думи към архангелите Си, Исус погледна от видението към

мен, като ме попита:

“Какъв е езикът на тези люде? Какво те са започнали да

правят?”

“О, Господи мой!” – отговорих аз:

“Езикът на тия човеци вече не е Божий, но сатанински. И делото,

което са почнали да правят, не е Божие, но е сатанинско...”

“А има ли някой от тези човеци, който да иска да си спомни или

да говори на Езика на Любовта? Има ли някой в това множество,

който да не участва в строежа на кулата и да не гори от огъня на

Сатана?”

9 (Битие 11:6-7)
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Отново гледах във видението, когато забелязах, че абсолютно всички

човеци горяха от огъня на змея и говореха неговите думи на смърт и

беззаконие. Ето защо със свито сърце отговорих на Исус, казвайки:

“Господи мой! Няма ни един всред тия развалени поколения, който да

иска да говори на Божия Език, но всички усърдно се упражняват в езика

на дявола...”

“Чуй тогава реченото от Мене на слугите Ми. И виж какво ще

сторим. Защото сега ще слезем и ще разбъркаме езика им, та едни

други да не се разбират. Понеже, докато говореха Езика на Бог и се

разбираха, те не вършеха зло, но откакто приеха огъня на дявола в

сърцата си и заговориха думите му, те вече вършат непрестанно

зло...”

След последните Си думи Господ даде знак на двамата Си архангели.

И ето, че Той слезе с тях всред човеците и кулата. Тогава Исус извади

Огнен Меч в ръката Си, а същите мечове извадиха и слугите Му. И когато

трите меча се развъртяха всред човеците, стана така, щото при

докосването на остриетата със сърцата на човеците, Господ отнемаше от

тях всичките Си думи на Любов и Живот, а след това изменяше дяволските

думи в сърцата на човеците, като говор и съдържание, но не и като

смисъл. Тъй, че онези човеци се опитваха да говорят едни с други, но

думите им вече никак не си пасваха. Това знамение на Господ накара

дявола да изреве от ярост и болка, а след това да Му изкрещи, казвайки:

“Тия са мои, мои, мои... Защо разбъркваш езика ми? Те харесаха моите

думи, а не Твоите. Те заложиха на моята смърт, а не на Твоя Живот. Не ми

ги отнемай точно сега, когато са готови да завършат кулата ми...”

В отговор на дявола Исус го изгледа с божествено презрение. И без да

му отговори дума, се въздигна с архангелите Си нагоре. А след това, като

напусна видението и застана до мен, Той отново ме попита, казвайки:

“Разбра ли най-сетне защо толкова много се е ужасил дяволът

от Делото, за което те помазах и което ти дадох да вършиш?”

“Да, Исусе! Дяволът е уплашен, че човеците могат да презрат неговите

думи на смърт, а да обикнат Твоите думи на Любов и Живот. А тогава Ти

наистина ще Си съкрушил най-ужасното от древните му дела. Защото на
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земята ще има поколение, което говори с Езика на Божия Огън против

езика на дяволския огън...”

Чул думите ми, Исус простря ръката Си, като погали главата ми. А

след това с голяма нежност и топлина в Гласа Си отново ми каза:

“Да, така е! Ти наистина проумя видението и разбра посланието.

Но сега ти казвам, че всеки, който се е докоснал до Славата Ми и е

преживял Личното Ми докосване и утвърждаване, непременно ще

се удостои в привилегията да стане служител на Пламенния Огън.

Огнен служител, пълен със Силата на онези двама пророци, за

които е писано:

“И ако някой поиска да ги повреди, огън излиза от устата им, та

изяжда неприятелите им; и ако поиска някой да ги повреди, така

трябва той да бъде убит...” 10

А какво ще рече Огън да излиза от устните ви? Не това ли – да

заговорите на Небесния Език на Любовта? Не това ли – да станете

огнедишащи против дявола? А казвам ви, че в този миг той ще бяга

далеч дори когато усети Дъха преди думите Ми. Защото Огънят, с

който са заредени думите на Небесния език, е същият, който

обърна Сатана на пепел по земята!

Огън дойдох да хвърля на земята, Църкво Моя! И наистина има

какво повече да искам, ако се е вече запалил! А ето какво повече

съм искал и ще искам с всеки удар на Сърцето Си:

Да изпълните сърцата си с всичките неизразими думи на Моята

Любов! Думи, които сега пламтят в сърцето на пророка Ми и Аз ще

ги изявя във виденията, които му давам. Защото днес светът отново

е Сенаарска земя, а Вавилон е кула, въздигната от последните

поклонници на дявола!

Кой друг да смути човеците със сатанински огън, ако не Моите,

които имат Моя Огън? Кой друг да смути езика на сатанинската

поквара и превъзнасяне, ако не човеците, които говорят Небесния

Език на Любовта?

10 (Откровение 11:5)
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И най-сетне – с кои други да развъртя Меча Си в това последно

време, за да разпръсна поклонниците на дявола и да строша кулата

им, ако не с тия, които говорят Езика на херувимите, серафимите,

архангелите и ангелите?

Ето, Аз още говоря и не млъквам!

Блажени човеците, които се изпълнят с Огъня на Моите думи!

Защото те ще се нарекат победители над звяра и над царството му!”

След тези Свои думи Господ започна да докосва всяка от неизразимите

Си думи, от които пламтеше сърцето ми. А искрите на Неговото докосване

се превърнаха във видения, които днес ти подарявам с всичката любов, с

която Исус ми е дал да те обичам. Бъди благословен и нека Небесният Език

на Любовта се възцари в сърцето ти! Амин и Амин!
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1. “ГОСПОДИ, ПРИ КОГО ДА ОТИДЕМ?”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Няма да е никак пресилено, ако ти кажа, че днес човешкото битие е

задръстено от хиляди и милиони думи на смърт. Тези думи така са се

вплели в човешките съдби, щото са станали не просто словесен речник, но

дух. И когато човек изговаря всичките думи от този речник, той съзнателно

или несъзнателно се обвързва с духа, от когото те са родени и вдъхновени.

Това е достатъчна причина всеки от нас да вика със сълзи на очите си към

Бога. И в този вик да събере всичката си възможна вяра, надежда и любов.

За да моли Исус за освобождение от всичките думи на смърт и беззаконие,

излезли от устата на дявола през последните шест хилядолетия и напълнили

не просто земята, но човешките сърца.

Аз ще те помоля да си спомниш от Евангелието как Господ се възкачи

на един хълм и започна да проповядва огнените думи на Своята Любов.

Думи, говорещи за Неговата Плът и Неговата Кръв. Думи, говорещи за

Неговата Съвършена Любов. Думи, говорещи за Неговото Небесно Царство.

Думи, които земните човеци не понасят и никак не искат да допуснат в

сърцата си. Какво се случи тогава, при изговарянето на огнените думи от

устните на Исус? Случи се това, което е записано, а именно, че едни се

съблазниха в Него, казвайки:

“Тежко е това учение; кой може да го слуша?” 11

А мнозина други, не искайки да сторят място в сърцата си на огнените

Му думи, просто отстъпиха от Него:

“Поради това мнозина от учениците Му отстъпиха, и не ходеха

вече с Него...” 12

И ето, че накрая Господ се обърна към дванадесетте, като ги попита с

думите:

“Да не искате и вие да си отидете?” 13

А тогава Симон, наречен Петър, Му отговори, казвайки:

11 (Йоан 6:60)
12 (Йоан 6:66)
13 (Йоан 6:67)
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“Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот, и

ние вярваме и знаем, че Ти Си [Христос, Син на Живия Бог] Светият

Божий...” 14

При кого да отидеш, братко мой? Задавал ли си някога този въпрос в

сърцето си? И изпитвал ли си искрена и истинска нужда от Исусовите думи

на Вечен Живот?

Ето, казвам ти, че мнозина днес въобще не знаят при кого отиват и

защо отиват. Те са готови с часове да слушат думите на всяка човешка

измама и лицемерие, но не и да понесат гонението от дявола, за да отидат

при Господ и да слушат Неговите думи. Ето тук ти вече разбираш, че

Исусовите думи имат нещо повече от всички останали думи. Те имат

Присъствието, Огъня и Светлината на Святия Дух! Тъй че, когато приемеш

в сърцето си думите на Исус, ти си приел Духа и Огъня на Исус!

Знай тогава, че всяка дума от Исус е Огън от Отца. Огън, който идва

да живее в сърцето ти и да промени съдбата ти. Огън, който идва като

личен свидетел на Божия Вечен Живот. Тъй че докато Огънят е в тебе и ти

си в Огъня. А тогава и Божият Живот е в тебе, понеже и ти си в Живота.

Казвам ти всичко това, за да имаш чудесното насърчение да прочетеш тази

книга и да изпиташ с Дух и Истина що ще рече да заживееш неизразимите

думи на Божията Любов, родени в Божия Огън.

“Господи, при кого да отидем?” – попита някога Петър.

И аз днес ти казвам с цялата си любов!

Иди при Господ Исус Христос! Иди при всичките Му думи на Вечен

Живот! И като пожелаеш Огъня Му – стани огнен като Него! Защото Той е

Същият – вчера, днес и до века! Амин и Амин!

14 (Йоан 6:68-69)
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2. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “ДЪЛГОТЪРПЕНИЕ”

(Видение за Любовта, която дълго търпи)

Братко мой! Верни ми приятелю!

Ето, че пристъпвам към първото от прекрасните и чудни видения,

свързани с неизразимите думи на Божията Любов. Аз все така стоях в

Присъствието на моя Господ, когато Той протегна ръката Си към сърцето

ми и ме докосна, казвайки:

“Сега е времето да усетиш Огъня на първата от Моите

неизразими думи. Защото това е думата Дълготърпение. Дума,

която Апостолът Ми Павел потвърди в посланието си, като написа:

“Любовта дълго търпи...”

Почувствай Огъня на тази Моя дума, момчето Ми! И нека точно

сега този Огън да обгърне цялото ти сърце...”

След последните думи на Исус аз усетих как сърцето ми пламна твърде

силно. И ето, че Божиите пламъци обгърнаха цялото ми същество, а аз

усетих себе си променен както никога. Една дума изпълваше всичките ми

помисли и тя беше Дълготърпение. И аз, като започнах да мисля върху

тази дума, попитах моя Господ, казвайки:

“С какъв Огън ме обгърна, Господи мой?”

А Исус се усмихна и ми отговори, казвайки:

“Аз те обгърнах с Огъня, който не спира да гори, въпреки

опитите да бъде угасен. Затова сега ще те поставя във видение,

където ти сам ще изпиташ Силата на тази първа и неизразима дума.

И ако някой би казал, че Дълготърпението е дума, която може да

бъде изразена и дори изговорена, пак на такъв ще отговоря, че

Любовта Ми търпи дълго не на думи, но в дело и действителност.

А сега виж и самото видение, в което те поставям...”

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

стоях на Господния Път, а сърцето ми все така гореше от Огъня на

Дълготърпението. И ето, че там, встрани от Пътя, се появи дяволът. И той,

като изрева страшно към мене, започна да призовава човеци, с които да
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ми се противи. А дяволският призив наистина намери човеците си. Понеже

дяволът скочи и закрещя в ушите на своите си, като им казваше:

“Премахнете този, понеже съблазнява и стои на противен път. Угасете

го с хули, кал, мръсотия, позор. Употребете всичко, но по всякакъв начин

го отвърнете от пътя, на който стои...”

Чули дяволските крясъци в ушите си, човеците мигновено измениха

лицата си против мене. И като се приближиха замахаха заплашително с

ръце, като ми казваха:

“Скоро да се махнеш от този Път, понеже ставаш препънка и съблазън

на човеците...”

Слушах противните думи на гонителите си, но те никак не можеха да

докоснат сърцето ми. Затова тихо им проговорих, казвайки:

“Не ме гонете, хора! Аз върша това, в което съм бил научен и утвърден

от моя Господ. Вместо да ме гоните, проявете усърдие и Господ непременно

ще ви възнагради. Защото Той иска всички Божии чеда да обърнат гръб на

пътищата на света и да застанат на Неговия Път. За да говорят Неговата

Истина и да заживеят Неговия Живот...”

В отговор на думите ми човеците закрещяха, като казваха:

“Ако скоро не се отмахнеш от Пътя ние ще те направим да съжаляваш,

че не си ни послушал. Затова – махни се с добро!”

И този път проговорих на крясъците им, като казах:

“Как искате от мен да се махна от Пътя на Господ с добро? Та нали ако

отстъпя от този Път скоро бих извършил зло пред Господа. Аз зло не съм

ви сторил и ви моля: Послушайте онова, което Господ е говорил на слугата

Си, та да застанете до мен на Пътя, а не да се ожесточавате против мене.

Защото с този дух вие се ожесточавате против Исус...”

Но било, че говорех на човеците с всичката си любов, пак думите ми

имаха обратен ефект. Защото в следващия миг устните на човеците се

превърнаха в кипнали вулкани, които изригват кал, пепел и прах. Тогава

всичката им кал, пепел и прах се насочиха против сърцето ми, опитвайки

се да угасят Огъня на Дълготърпението, даден ми от Исус. Така забелязах,

че много от пламъците на Огъня угаснаха, а самата кал прошепваше на

сърцето ми:
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“Прокълни тия зли човеци в Господното Име! С каквато мярка мерят, с

такава нека им се отмери...”

Докле калта ми нашепваше, се намеси и пепелта, която ми казваше:

“Какво чакаш още? Имаш толкова остър меч в ръцете си, щото ако го

развъртиш, скоро би посякъл всичките си гонители...”

Накрая, като капак на внушенията, се намеси и прахът, който казваше:

“Отърси праха от нозете си и задръж греховете на тия, като възбудител

на Божия Гняв. Никак да не им простиш, нито злото им да забравиш...”

Внушенията бяха толкова силни, щото с усилие извърнах главата си

към Господ, като Му казвах:

“Исусе! Виж какво ми сториха! Почти всички пламъци на огнената Ти

дума угаснаха, а наместо нея се настаниха кал, пепел и прах, които ми

шепнат с друг дух...”

В отговор моят Господ посочи с ръка едно останало пламъче в сърцето

ми, като ми казваше:

“Когато целият Огън изчезне, тогава можеш да смяташ, че думата

Ми е била победена. Но защо се огъваш от калта на проклинанието,

от пепелта на възмездието и от прахът на осъждението? Не виждаш

ли, че дори едно от пламъчетата на Моята дума е по-силно от

стихиите на дявола?

Закрепи се в него! И нека сърцето ти чуе какво говори Моята

Любов от последното останало пламъче...”

Погледнал пламъчето, аз насочих всичките си помисли към него. А

тогава сърцето ми ясно чу как то казваше:

“Господ не забавя това, което е обещал, според както някои

смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не

иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние...” 15

Думите на пламъчето бяха толкова силни, щото вътрешно ме разтърсиха.

И от самото разтърсване калта, пепелта и прахът отпаднаха от мен. Тогава,

хванал с ръцете си пламъчето, аз извиках към моя Господ:

“Боже мой! Ти ми даде Дълготърпението, като първата от думите на

Твоята Любов! Аз ще търпя, Господи! Ще търпя колкото е нужно и до

15 (II Петрово 3:9)
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когато е нужно! Защото не искам тези човеци да погинат в хулите си, но да

дойдат на покаяние. Аз няма да отговоря на калта им с кал, нито ще

отговоря на пепелта им с пепел и на прахта им с прах! Аз ще помня Твоята

Свята заповед и ще търпя, за да възвелича Името Ти и да не стана укор на

Любовта Ти! Помогни ми, Боже мой! Нека Огънят на Дълготърпението

отново да лумне с всичката си сила в мене. А малкото пламъче да стане

пожар от Любов...”

В отговор на думите, лумнали в сърцето ми, Исус се приближи до мен.

И като ме погледна с твърде развълнуван поглед, вече ми казваше:

“Ето такава е първата от неизразимите думи на Моята Любов.

Ето такова е Дълготърпението! То е Огън, който не може да бъде

угасен! И когато вие дълго търпите хулите, яростите и злините,

извършвани против вас, то тогава не злите човеци натрупват зло

върху вас, но вие трупате Огън върху главите им.

Защото непременно идва миг много от злите да се покаят,

понеже не могат да издържат на ужилените си съвести.

Затова казвам на всички Мои:

Търпете дълго и не бързайте да осъждате никого!

Търпете дълго и не задържайте грях против никого!

Търпете дълго и не бързайте да въздавате на никого!

Защото с Огъня на тази първа дума на Любовта вие непременно

ще намерите съдбите си в оня стих, който сега ще изявя по Дух на

пророка Си...”

В следващия миг Господ докосна с ръка сърцето ми, а Огънят на

Дълготърпението премина в дланта Му. И ето, че Той ме възвиси до самото

Божие Светилище, като ми казваше:

“Знай от твоя Господ, че Огънят на Дълготърпението служи за

създаване на една от най-прекрасните награди в Небето. Наградата

на златния венец. А сега виж това...”

Ето, че Исус се наведе над огнище, върху което беше поставен

леярски съд, пълен със злато. И ръката Му, като докосна огнището, запали

го с Огъня на Дълготърпението. А тогава самото злато в съда се разтопи и

Господ започна да го излива върху изящна преса, където то придобиваше



33

форма на венец. Накрая, вдигнал златния венец в ръката Си Исус отново

проговори, като казваше:

“Иди и кажи на Моите, че сега ти изявявам по Дух онзи стих на

Откровението, с който казвам на всеки от търпеливите:

“Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще опазя

тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата

вселена да изпита ония, които живеят по земята. [Ето] ида скоро;

дръж здраво това, което имаш, за да ти не отнеме никой венеца...” 16

Колкото повече вие претърпявате и възвеличавате Огъня на

Дълготърпението, толкова по-силно гори този Огън в огнището на

Небесния Леяр. А непременно идва миг, когато Той ще целуне

челата на Своите свидетели и ще покрие главите им със златни

венци...”

Искаш ли този златен венец, братко мой? Искаш ли устните на Царя да

целунат челото ти, а ръцете Му да докоснат с награда главата ти? Тогава

непременно разпалвай в сърцето си първата от неизразимите думи на

Божията Любов – Дълготърпението. Защото Любовта Божия дълго търпи!

Амин и Амин!

16 (Откровение 3:10-11)
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3. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “МИЛОСТ”

(Видение за Любовта, която е милостива)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Вълнението ми от първата огнена дума на Любовта още не беше

приключило, когато Исус отново застана до мен. И като протегна ръката Си

и докосна сърцето ми, Той вече ми казваше:

“Сега е време да усетиш Огъня на втората от Моите неизразими

думи. Защото това е думата Милост. Дума, която Апостолът Ми

Павел потвърди в посланието си с думите:

“Любовта е милостива...”

Почувствай Огъня на тази втора дума, момчето Ми! И нека

точно сега този Огън да обгърне цялото ти сърце...”

Господ едва беше изговорил думите Си, а аз вече усещах огнените

пламъци на втората Му дума. Те бяха толкова силни, щото сърцето ми се

разтапяше в тях. А самият Огън се разгаряше от невидим дъх, който можех

да определя само по един начин – като непреодолимо копнение. Това ме

накара да кажа на моя Господ:

“Какво ми стори, Исусе? Какъв е Огънят на тази втора дума на

Любовта? Какъв е Огънят на Милостта, че да е толкова силно копнението

му вътре в мене?”

В отговор Исус ми проговори, като казваше:

“Истинският Огън обича да гори! А самото горене на Огъня е

неговият копнеж да грее там, където има нужда от топлина и

светлина. И Аз сега отново ще те поставя във видение, което

всичките Ми братя и сестри трябва да разберат...”

В следващия миг Исус отново ме постави на Господния Път, като ми

казваше:

“Не давай покой на очите си и отмора на нозете си докато не

намериш човеците, които Огънят Ми иска да сгрее...”

Послушал Исус аз тръгнах по Господния Път, като се надявах да

намеря нужните човеци. Но колкото и да вървях, то никак не намирах
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такива, които да имат нужда от Огън. Така, ходейки от единия до другия

край на Пътя, аз все не намирах човеци, на които Бог да покаже Огъня на

Милостта Си. А Огънят в сърцето ми ставаше все по-силен, тъй че мислено

се учудвах защо е това разпалване вътре в мен, когато не намирам кого да

сгрея с него. Така дойде миг да извикам към Господ с всичката си ревност:

“Боже, прости ми! Но понеже не намирам човеци на Пътя Ти, то ще

изляза да ги потърся вън от Пътя Ти. Не, за да ставам грешен като

грешните и зъл като злите. Не за да се осквернявам като скверните, нито

да върша блудства като блудните. Но в действителност ще изляза вън от

Пътя Ти, за да намеря онези, които са били заблудени и най-много се

нуждаят от Милост...”

В отговор на думите ми самият Огън от сърцето ми се разгоря в

пламъците си, като ми казваше:

“Иди вън от Пътя! И не бой се, понеже Сам Господ те пази!

Защото копнея да сгрея измръзналите и да дам топлина и светлина

на чуждите...”

Едва стъпил вън от Пътя аз отново усетих как дяволът ме наблюдава.

И ето, че той застана против мен, като ми изкрещя:

“Не идваш ли на моя територия? Не си ли паднал в ръцете ми?”

“Не, дяволе!” – отговорих аз и продължих:

“Аз идвам на твоята територия, за да извърша Волята на Бога, Който

развързва вързаните и дава виделина на помрачените. Защото Той е,

Който е силен да съсипе делата ти...”

Думите ми накараха Сатана да се озъби, а след това с ярост да ми

каже:

“Ами щом си на моя територия, то се приготви да се изцапаш. Така да

се изцапаш, че и Господ да не те познае, когато се явиш пред Него...”

След последните си думи Сатана замахна с костеливата си ръка, а

цялото пространство пред нозете ми се превърна във вонящо блато. След

това, сочейки напред, с ехиден глас ми каза:

“Ето ги там вързаните и помрачените, мръзнещите и грешните! Иди

при тях и ги погали и стопли ако ти стиска! А пък аз ще ти поставя зрители

за кураж!”
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След думите на дявола видях, че за да стигна до човеците, нуждаещи

се от Божията Милост, трябва да прекося цялото блато. На всичкото отгоре

дяволът издигна пред очите ми импровизирани и сухи островчета, където

забелязах човеци с бели дрехи, по които нямаше и петънце. А те, видели

ме в блатото, вкупом закрещяха против мене, казвайки:

“Къде отиваш, най-грешен сред грешните? Не виждаш ли в каква

смрад и кал са затънали нозете ти? Не си ли укор ти на Божията Святост и

чистота?”

“О, братя мои!” – извиках аз:

“Не ме съдете, понеже слушам порива на Огъня в сърцето си. А то е

пълно с Милост за погиващите и грешните, които дяволът е пленил всред

блатото си...”

“А ти ли, нечестивецо, ще показваш Милост на човеците? Ти ли, който

сам си гнусота пред Господа, ще протягаш ръка, за да спасяваш? Ние

непременно ще разнесем позора ти всред църквите, та всички да видят в

каква мръсотия си затънал...”

Не искайки да слушам нито за миг злобните подмятания и хули, аз

продължих да пристъпвам в блатото, когато забелязах, че затънах още

повече, а калта вече беше до кръста ми. Въпреки това, пламнал още по-

силно, аз продължих да вървя, като се приближавах до затъналите в

блатото човеци. И ето, че накрая бях до тях. А Огънят на Милостта започна

да ги докосва, развързва и осветява. И те, съживени и загърнати от

Божията Милост тръгнаха след мен. Това ми докара още по-яростни и

язвителни подигравки от човеците по островчетата. Те гледаха на мен и

братята ми, като викаха:

“Ха, ха, ха! Гледайте, гледайте! Грешният води грешните, и мръсният

води мръсните! Дано Бог прегради пътя му с мръсотията, в която е

затънал, та никак да не излезе. Нито той, нито тия, на които е говорил...”

Думите на човеците от островчетата явно дадоха допълнителна сила

на дявола. Тогава лукавият започна да вдига в шепите си кал, като

замеряше мен и братята ми. Това накара някои от тях да ме погледнат

жално и през плач да ми кажат:
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“Грешни сме, братко! Не заслужаваме Божията Милост! Молим ти се,

побързай да излезеш от калта, за да не си навлечеш укор... Понеже си

инструмент на Бога и много хора знаят за делото ти. А нас ни остави,

понеже сме много мръсни...”

“Не, братя мои!” – извиках аз:

“Няма никак да ви оставя, даже и да потъна с вас в тази кал и тиня. И

до сетното пламъче от Огъня на Милостта ще държа ръцете ви, докато

Господ ви изтръгне от тресавището на лукавия!”

Чул думите ми, дяволът буквално избезумя. И като се възправи пред

самия мен, изкрещя в лицето ми:

“Не те ли предупредих, че ще се изцапаш? Но сега наистина си в

ръцете ми и аз така ще те омърся, че никак да не се познаеш...”

Така Сатана започна да хвърля кал по лицето ми и тиня в сърцето ми,

като се опитваше да угаси Огъня на Милостта, тъй че накрая остана едно

едничко пламъче. И аз, възридал от страшно угнетение, извърнах главата

си към Исус, като Му казвах:

“Какво да сторя, Боже мой? Какво да сторя, скъпи мой Исусе? Та ето,

че дяволът наистина се оказа силен да омърсява и осквернява. А така и

Огънят на Милостта Ти намалява...”

В отговор Господ застана някак си отгоре над мен, като ми казваше:

“Когато целият Ми Огън изчезне, тогава можеш да смяташ, че

думата Ми е била победена. А не виждаш ли, че има едно малко

пламъче, което Сатана във всичката си ярост не може да угаси?

Заслушай се в посланието на това пламъче и виж какво ще ти каже

то...”

Погледнал пламъчето, аз насочих към него всичките си помисли. И

ето, че то ми проговори, като казваше:

“Братя мои, ако някой от вас се отклони от истината, и един го

обърне, нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му

път ще спаси душа от смърт и ще покрие много грехове...” 17

Едва бях чул думите на пламъчето, когато Исус отново ми проговори,

като казваше:

17 (Яков 5:19-20)
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“Ако ти си бил воден от Мене да покажеш Милост, то нима на

показалия Милост няма да му покажа Милост? И ако последните Ми

Верни свидетели са сладка и благоуханна Тръстика, то къде другаде

да се подвизава Моята Тръстика, ако не в блатата и тресавищата на

дявола? Върви, момчето Ми, и изведи човеците от това блато! И

нека сърцето ти никак не отпада, защото има голяма награда за

всеки, който съхранява Огъня на Милостта...”

Думите на моя Господ не просто ме укрепиха, но отново разгоряха

всичкия Огън на Милостта в сърцето ми. Така дойде миг, когато човеците

стъпиха на Господния Път. Тогава Исус се приближи до мен, като казваше:

“Без всякакво съмнение ти извърши Делото Ми пред мнозина

свидетели. Едни от тях, сиреч, земните, бяха пълни със злорадство,

че си се омърсил докато си спасявал. Но свидетелите на Небето

бяха пълни с радост и благодарение към Бога, понеже още се

намират на земята служители, които да бъдат Тръстики. Затова сега

ще те въведа във видение пред Моето Съдилище. За да видиш как

тайните на сърцата стават явни. И сърцето ти да се възрадва от

наградата на Милостта...”

След тези Свои думи Господ докосна с ръка главата ми, тъй че се

намерих пред висока и златна Врата, зад която се откриваше Христовото

Съдилище. А Исус, като отваряше Вратата, се усмихна и ми каза:

“Стой тук и чакай, докато бъдеш извикан, за да влезеш. И никак

не се учудвай, че тук пред Вратата ще се напълни с народ...”

И действително, че след думите на Исус пред Вратата започнаха да се

явяват много служители. Някои от тях, като ме видяха, разпознаха ме,

както и аз ги разпознах. Понеже те бяха човеците от островчетата, които

се бяха погнусили от влизането ми в дяволското блато. И ето, че най-

праведният изсред тях ме изгледа високомерно, като ми казваше:

“Най-сетне дойде времето ти. За да си плащаш за мръсотията, с която

омърси нозете си. Тя все още полепва по тебе и ти си твърде грешен, а не

праведен като мене...”

Дочул злобните думи на човека, аз посочих Вратата на Христовото

Съдилище, като му казвах:
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“Благословен да е Отец, Всемогъщият, Който е поставил Господ Исус

Христос като Съдия и Мъздовъздател! Благословено да е Името Исус

Христово за всичко, което Той ще отсъди както на мене, така и на тебе...”

Докато изговарях последните си думи, Вратата се отвори, а Христовият

ангел извика както мене, така и праведния, с когото говорех...

За втори път в живота си попадах във видение, свързано с Христовото

Съдилище. И сърцето ми, гледащо на моя Господ, очакваше с вълнение и

трепет всичките Му правдиви думи. А Той наистина проговори, като запита

праведния до мене:

“Как живя на земята? И какво стори, за да прославиш Името Ми

и да изпълниш Завета Ми?”

В отговор праведният надигна възторжения си глас, като казваше на

Исус:

“Аз бях праведен повече от мнозина други. До грях не се докосвах и с

нечисто не съм се осквернявал. Аз съм една твърде добра причина за

радостта на Господаря си. О, алелуя!”

В отговор Господ го посочи с пръст, като му казваше:

“Хайде, праведни слуго! Отвори сега сърцето си и нека всички

да видят колко много твоята праведност е умножила талантите на

Господаря ти. Понеже на праведен с такова самочувствие като твоето

подобава да е умножил талантите стократно за твърде голямата

радост на Господаря си...”

В отговор на Исус праведният се смути. А след това като докосваше с

ръка сърцето си започна да мънка, като казваше:

“О, Господарю Исусе! Аз никак не смеех да покажа таланта Ти на

когото и да било на земята. Защото във всички човеци виждах по-грешни

от мене. И затова като пазих праведността си, пропуснах да умножа

таланта Ти. Но затова пък Ти имаш мене – свят и праведен. И аз не съм

като този до мене – който потъна до кръста в мръсотия и кал, за да се

докосва до грешни и нечестиви...”

В този миг Лицето на Господ се измени и стана страшно. И Той, като

погледна с остър и гневен поглед към праведния, отново му казваше:
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“Този до тебе ще отговаря за своите си дела пред Съдията, но

сега Аз ти заповядвам да отвориш сърцето си и да извадиш на

показ всичко, що има в него. Нека всички видят в какво сърце си

държал таланта, който трябваше да послужи на Господаря ти...”

Със свито от ужас и паника лице праведният отвори сърцето си, като

хвана таланта в ръката си и го протегна към Исус. Но ето, че от сърцето му

пропълзя червей, който побърза да се шмугне в копринената му дреха.

А Исус, от Чийто поглед червеят никак не успя да избяга, извика със

страшен Глас против праведния, казвайки му:

“Зли и лениви слуго, погубван от червея на гордостта и на

превъзнасянето! Тази измамна копринена дреха не е Моята и този

червей в сърцето ти не съм го сложил Аз. Твоето погубление е в

твоята собствена измама! Измамата, с която нарече себе си Божий,

ако и делата ти да бяха дяволски! Затова талантът ти ще се отнеме

от тебе и ще се даде като дял на други. А ти ще страдаш до века във

външната тъмнина, където е плач и скърцане със зъби. Но за

свидетелство на Моите ще те оставя да догледаш изпита на Моя

свидетел. Понеже твърде много се гнусеше от мръсните му нозе и

от калта по дрехата му...”

След тези думи към безполезния слуга Исус се обърна към мен като ме

питаше:

“Как живя на земята? И какво стори, за да прославиш Името Ми

и да изпълниш Завета Ми?”

Докато слушах думите на моя Господ очите ми се просълзиха от

вълнение. И аз започнах да Му отговарям, като казвах:

“Исусе! Носех Огъня на Твоите думи в сърцето си! А една от думите Ти

ме запали така, щото излязох да намеря и докосна човеците, които бяха

вън от Пътя Ти. Това бяха грешните, на които Ти искаше да покажеш

Милост. Това бяха блудните, които Ти искаше да отвърнеш от лошите им

пътища, за да вървят по Твоя Път. А в това дело, Господарю мой, аз

многократно изцапах нозете и ръцете си и омърсявах дрехата си, понеже

Сатана всячески воюваше против душата ми. Но аз никак не мислех за

моята душа, а по-скоро – за душите на тия, които Ти, Господи, спасяваше
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от тресавищата на греха. Ето, сега отварям сърцето си пред Тебе и

изповядам, че на Тебе принадлежат Милостта и Гнева, Спасението и

осъждението...”

Докато отговарях на Исус оня Огън на Милостта лумна твърде силно в

мене, а пламналите таланти на Господаря се изсипаха от сърцето ми в

нозете ми. Тогава самият Огън от талантите тръгна по нозете и цялото ми

тяло, а след това премина и по дрехата ми, тъй че пламъците на Милостта

ме очистваха от всяко място на поражение и от всяко петно на нечистота.

А Исус, като се усмихна, ми проговори, казвайки:

“Добри Ми и Верни слуго! Влез в Радостта на Господаря Си!

Понеже си умножил талантите Ми с една от най-огнените и могъщи

думи на Моята Любов – думата Милост.

Ето, наградата пламти в нозете ти! И на всички Мои казвам:

Наградата за милостивите е в Милостта, която тържествува над

Съда!

А на този немилостив и нечестив служител, който хвърляше

хули против слугата Ми и не докосна с Милост дори един грешник,

сега казвам:

Горко ти, понеже не беше милостив, за да получиш Милост, но

твърде горд и безумен, за да намериш сетнината на баща си! Иди си

от Мене във външната тъмнина, защото няма повече да Ме видиш

довека...”

Братко мой! Нека това удивително видение да те накара да възлюбиш

тази прекрасна и чудна дума на Божията Любов. Неизразимата дума Милост.

Тая дума, която е силна да те направи благоуханна Тръстика в местата на

мерзост и запустение, докато измъкнеш отсред тях всички, които протягат

ръце към Господа! Амин и Амин!
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4. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “ВЕЛИКОДУШИЕ”

(Видение за Любовта, която не завижда)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз няма никога да престана да се възхищавам от моя Господ Исус.

Защото всеки път, когато сърцето ми усети Неговото Присъствие, аз зная,

че ще ме залеят вълни от Любов и потоци от Благодат. Така и сега, когато

с трепет очаквах водителството Му за следващите думи на Любовта, Той

беше до мен. И този път Той отново протегна ръцете Си към сърцето ми,

като ми казваше:

“Сега е времето да усетиш Огъня на третата от Моите неизразими

думи. Защото това е думата Великодушие. Дума, която Апостолът

Ми Павел потвърди в посланието си, като записа:

“Любовта не завижда...”

Почувствай Огъня на тази трета дума! И виж как Огънят Ми ще

свидетелства за нея...”

Докато Господ докосваше сърцето ми и ми говореше, аз усетих как

Огънят от третата Му дума се раздвижи с изгарящи вълни по цялото ми

същество. Нещо повече – самият Огън се въздигна към очите ми, а аз не

можех да откъсна погледа си от Исус. Това беше едно ново и прекрасно

усещане за мен. Усещане, че искам цяла Вечност да съзерцавам Небесния

Образ на Спасителя и никога да не сваля погледа си от Него. Ето защо,

гледайки Господ, понечих да Го попитам:

“Какво ми стори Огънят Ти, Господи? И как да разбирам тази чудесна

дума Великодушие, която ме кара да Те съзерцавам и да не мога да сваля

погледа си от Тебе?”

В отговор на въпроса ми Исус проговори, като ми казваше:

“Сега наистина си изпълнен от Огъня на Великодушието. И Аз

ти казвам за свидетелство, че Великодушието е Любов, която издига

душата във Величието на Бога. Как мислиш тогава? Защо Апостолът

Ми Павел разкри Великодушието като Любов, която не завижда?”
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“О, Исусе! Та има ли нещо по-прекрасно от Твоя Образ, което да ме

накара да го пожелая? Ето, аз наистина почувствах Величието Ти и душата

ми не иска нищо друго, освен Тебе...”

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

като ми казваше:

“Щом си почувствал Величието Ми и Огънят Ми пламти в

душата ти, то се приготви да бъдеш великодушен на всяко време и

място. Защото най-големият враг на Великодушието е завистта,

сиреч, пожелаването на онези неща, които са далече по-долу от

Моето Величие. А ти искаш ли сега да изпитам Огъня на тази Моя

дума в сърцето ти? Искаш ли да покажеш в дело и действителност,

че наистина имаш Любовта, която не завижда?”

“Да, Господи мой! Искам това!” – отговорих аз. А тогава Исус докосна с

ръка главата ми, тъй че пред мен се разкри видение. Аз отново бях на

Господния Път, а Огънят на Великодушието пламтеше в цялото ми

същество и най-вече – в погледа на очите ми. Но ето, че Господ ме остави

сам на Пътя, като се издигна нагоре. И аз – като тръгнах по Пътя, не знаех

какво или кого ще срещна. Не се наложи да вървя дълго по Пътя и да

чакам изпитанието от Господа. Защото там, на Пътя, се появиха Божии

служители, върху които светеше Божията Слава. Те държаха Божии мечове

в ръцете си и ги простираха напред пред нозете си, а Светлината на Духа

блестеше твърде силно пред тях. Зад тях вървяха множества от човеци,

които силно се възхищаваха от Божията Слава, съпътстваща служителите.

Така дойде миг, когато служителите минаха покрай мен, а пред Силата и

Славата на тяхното служение аз изглеждах твърде дребен и незначителен.

Понеже нито дрехите ми бяха светли като техните, нито Мечът в ръката ми

– излъскан като техния. Нещо повече – Божиите служители дори не ме

забелязаха, а продължиха напред по Господния Път. А двама-трима от

множествата, вървящи след тях, се спряха за миг до мен, като ми казваха:

“Какво е това твое невзрачно служение за Исус? Сляп ли си, та да не

виждаш колко голямо е Божието благоволение върху нашите лидери?”

“Не, братя мои! Не съм сляп!” – отговорих аз и продължих:
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“Напротив – виждам Божията Слава и Светлината на Духа, които сега

съпътстват вашите лидери. Това пълни сърцето ми с радост, понеже Господ

е силен да спасява!”

Думите ми никак не удовлетвориха човеците от множествата. И те,

като ме изгледаха с дълбоко съжаление, отново ме попитаха:

“Ако ние следваме Божиите помазаници и светила, то къде са

човеците, които да следват подир твоето служение? И изобщо – имаш ли ти

служение за Бога? Не си ли толкова жалък, щото да си стигнал дотам – да

водиш само себе си? Не е ли точно сега мига да признаеш, че и ти имаш

нужда да бъдеш воден от нашите лидери?”

Тия последни думи на човеците бяха като силен вятър, който се опита

да угаси Огъня на Великодушието, който имах от Господ. И аз, като събрах

всичката си възможна любов към Исус, им отговорих, казвайки:

“Братя мои! Вие следвайте Божиите водачи, според както сте били

научени и убедени в сърцата си. А аз ще върша онова, което Господ е

заповядал на мен. И не е ли светът твърде голям, за да има в него място за

всичките Божии служители? Ако Господ е докоснал вас със служението на

тия Негови служители, то Той не е ли силен да докосне други с това, което

е дал да върша на мене? И аз сега ви казвам, че и на мен Господ е

прибавил от овцете Си, ако и вие да не ги виждате, понеже са скрити в

Духа...“

Но ето, че след последните ми думи нов силен вятър се опитваше да

угаси Огъня на Великодушието в сърцето ми. Понеже човеците отново меи

заговориха, като казваха:

“Където е Пастирят, там е Стадото Му. А ние не виждаме никакво стадо

да стои зад тебе. А от това излиза, че Бог има твърде малко благоволение

в твоите дела за Небето. Затова ще те оставим, понеже не си достоен нито

за пример, нито за подражание...”

Последните думи на човеците бяха твърде жестоки. Тяхната привидна

убедителност беше силен вятър, който започна да изгася пламъците на

Христовата дума в сърцето ми. И аз, като паднах на колене и извърнах

погледа си към Небето, прегърнах последното останало пламъче и казах

през плач на моя Господ:
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“О, Исусе! Кой съм аз, та да се съблазнявам, че Ти имаш по-голямо

благоволение към други Свои служители, отколкото към мен? Та не каза ли

Ти на Апостола Си Петър, когато тръгна да завижда на Йоан:

“Ако искам да остане той докато дойда, тебе що ти е? Ти върви

след Мене...” 18

Ето, Господи мой! Мене нищо не ми е! Аз искам да вървя след Тебе!

Малък или голям, с малка или огромна сила, аз ще вървя след Тебе! И дори

самотата и неприемането да ми станат печат за целия живот и служение,

аз ще се радвам и ще гледам на Тебе. Защото не са важни издигнатите, но

истински важен е Оня, Който ги издига!”

В отговор на плача ми Господ се сниши от Небето, като застана до

мен. А тогава – с дълбоко удовлетворение в Гласа Си Той ми проговори,

казвайки:

“Пребъдвай всякога в Любовта, която не завижда!

Остани завинаги в Огъня на Великодушието! Защото тази е

Моята неизразима дума, която е твърде скъпоценна за всичките Ми

свидетели!

Няма значение дали сте малки или големи! Няма значение дали

ви следват двама или трима или огромни множества! Значение има

само Огънят, който никога не престава да гледа към Огнения и да

пребъдва във Величието на Господа! Защото оня, който има Мене,

има всичко и не завижда на нищо! Но ако някой няма Мене, той

няма нищо и завижда на всичко!”

Имаш ли Него, братко мой? Имаш ли онова Величие в душата си, с

което да се усмихнеш на ония, които са издигнати повече от теб? Без

всякакво съмнение – ти си спечелил една от най-прекрасните и чудни думи

на Божията Любов. Думата Великодушие! Любовта, която не завижда на

нищо, понеже има всичко! Амин и Амин!

18 (Йоан 21:22)
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5. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “СМИРЕНИЕ”

(Видение за Любовта, която не се гордее и превъзнася)

Братко мой! Верни ми приятелю!

Започваш ли да разбираш какви са неизразимите думи на Божията

Любов? Започваш ли да проумяваш, че тези думи са самият Живот на

Божия Огън? Казвам ти Истината в Исус, че за последните десет години на

моето служение за Небето аз много пъти виждах Огъня на Господ и всички

чудеса, вършени от Него. Но едва сега за първи път Господ ми даде да

гледам на Огъня Му като на живи и неизразими думи, зад които се открива

цялата Му Любов. Именно затова сърцето ми се изпълни с огромно

вълнение, понеже знаех, че Господ ще ми даде да почувствам Огъня на

една от най-скъпоценните и живи думи на Неговата Любов – думата

Смирение. Аз все така стоях до моя Господ, когато Той отново простря

ръцете Си към сърцето ми и вече ми казваше:

“Блажен си! Защото плът и кръв няма да ти открият онова, което

сега ще преживееш в Дух и Истина. Ето, Аз докосвам четвъртата

неизразима дума на Моята Любов. И нека Огънят я потвърди в

сърцето ти. Защото това е думата Смирение. Дума, която Апостолът

Ми Павел потвърди в посланието си, като каза:

“Любовта не се гордее, не се превъзнася...”

След последните думи на моя Господ аз усетих как Огънят Му започна

да ме преобразява. Тогава цялото ми същество се смали и сниши досами

нозете на Исус. Това искрено ме учуди, понеже никак не бях подготвен за

това знамение. Ето защо повдигнах главата си към Господ, като Го попитах:

“О, Исусе! Какво ми стори Огънят на Смирението? Защо изведнъж се

сниших и сега стоя ниско в нозете Ти?”

В отговор на думите ми Исус протегна ръцете Си и ме вдигна, като ми

казваше:

“Нали те предупредих, че плът и кръв няма да ти открият това,

което ще преживееш в Духа Ми? А сега ти казвам, че Огънят на
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Смирението е силен да превръща всеки от Моите свидетели в живи

въглени. Въглени, които всякога горят и никога не угасват...”

Думите на Исус бяха твърде дълбоки, за да не продължа да Го питам.

Затова аз отново Му проговорих, казвайки:

“И все пак, Господи мой! Защо именно във въглени се превръщат

свидетелите на Смирението? Каква е тайната на въглените?”

Господ се усмихна на настоятелността ми, а след това ми отговори,

казвайки:

“Ти вече видя първата тайна, а именно, че въглените пребъдват

в ниското, а не във високото. Не си ли виждал огнище и въглени в

него?”

“Разбира се, че съм виждал огнище, Исусе! Но аз още не разбирам

напълно това преображение от Твоя Огън...”

След последните ми думи Исус разтвори ръцете Си и ме постави в

Огъня Си. А след това ми каза:

“Ако Смирението е разпалило Огъня в сърцето ти и ти си станал

въглен, то непременно ще проумееш и видението, в което сега ще

те поставя. Затова ти казвам:

Бъди жив въглен от Моето Огнище и остани такъв, за да

изявяваш Любовта, която не се гордее, нито се превъзнася...”

Ето, че пред очите ми наистина се разкри видение. Аз бях жив въглен

на Исус и по Собствената Си Воля Той ме беше поставил до други Свои

въглени в разпалено Огнище на самия Господен Път. Тогава очите ми отново

забелязаха дявола, който стоеше встрани от Пътя. Видял разпаленото

Божие Огнище и живите въглени в него, той полудя от ярост. И като

скубеше косите си, изкрещя с всичката си сила:

“Мразя този Ариил! Мразя пламъците му, въглените му, светлината му!

Кой сега ще иска да ме следва? Кой сега ще иска да ми се покланя? Къде

сте вие, усърдни Божии противници? Явете се и мислете как да победим

Огнището на Пътя...”

В отговор на сатанинския крясък край дявола се събраха всичките му

началства и власти. И ето, че най-лукавите изсред неговите началници му

проговориха, казвайки:
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“Направи друго огнище, княже! И като го поставиш като съблазън вън

от Пътя, скоро ще събереш мнозина!”

Предложението се хареса на дявола, но недостатъчно. И той отново

изкрещя:

“Дори да направя друго огнище, то Огънят на Ариил ще го превъзхожда.

Вижте само колко пламенни са въглените му...”

В този миг към дявола пристъпи духът на Езавел, като му казваше:

“Княже мой! Ние ще направим перфектната съблазън. Понеже нашето

огнище няма да заложи на въглените, а на дима. Помисли тогава – малко

ли са човеците, които искат да се издигнат нагоре? И ако Божието Огнище

е силно с въглените долу, то ние няма ли да сме по-силни с дима отгоре? И

този облак Вавилон няма ли скоро да събере всичкия дим от огнището ни и

да съблазнява нови и нови човеци да влизат в огъня ни?”

Думите на духа на Езавел се харесаха твърде много на Сатана. И той с

ехиден смях проговори на началствата си, казвайки:

“Ха, ха, ха! Имат ли край лукавствата на слугите ми? Разбира се, че

нямат! Палете огъня и направете огнището! И да видим тогава – въглени

долу ли искат да бъдат земните човеци или дим горе...”

Само след миг очите ми вече виждаха дяволското огнище, около което

мигновено се събраха тълпи. И ето, че най-съблазнените вече влизаха в

дяволския огън, който ги изгаряше и превръщаше в дим. Но дори като дим,

те запазваха образите си. Така, издигайки се към облаците, човеците-дим

викаха към останалите:

“Влезте в огъня, за да имате кариера за Исус! Вижте само колко

високо ни издигна Господ! Оооо, алелуя!”

Но други край тях, като посочиха към Божието Огнище на Пътя, ги

попитаха, казвайки:

“Не трябва ли да отидем при другото Огнище? Не е ли по-силен Огънят

там?”

При този въпрос човеците-дим се насочиха към питащите хора. И като

подлютиха очите им с религиозна ярост, закрещяха твърде силно:
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“Да не сте посмели да ходите при другото Огнище! Там няма нищо,

освен едни въглени, които ще ви накарат да потънете в жарта при тях. А

ние искаме небето, небето, небето! Издигнати високо, а не паднали ниско!”

“А какво да сторим с другото Огнище?” – настояваха отново питащите

човеци.

“Скоро да го угасите! И като го заклеймите, че е съблазън, върнете се

тука и влезте в огъня, за да се издигнете горе...”

Димът на злите човеци бе толкова силен, щото направи питащите

човеци да се клатушкат като замаяни и отровени. И те, като се приближиха

до Божието Огнище, извикаха против мен и другите въглени, като казваха:

“Защо съблазнявате Божиите хора? Защо Огънят ви стои ниско долу, в

самата жар, а не издига високо горе?”

В този миг Господ ми даде да им отговоря, тъй че аз им казах:

“О, братя мои! Никак да не се съблазнявате от оня огън, който издига

нагоре. Понеже онези, които той издига, са дим в ноздрите на Господа. Но

по-добре елате в живата жар на Христовата Любов, за да родите Неговия

Огън в сърцата си...”

“А защо да дойдем в тази жар, след като този Огън не издига нагоре?”

– настояваха отново човеците. И този път Исус ми даде да им отговоря, а

аз им казах:

“Само в тази жар и всред тия въглени вие ще се уподобите в Образа

на Исус. Понеже Той прие образ на слуга, за да слугува на всички. А тия,

които слугуват, не са високо горе. Те са най-ниско и най-долу – като живи

въглени, които дават Живот и Светлина.

Елате, братя мои! Станете слуги, а не господари!

Бъдете смирени, а не горди и превъзнесени!

Понеже, ето, димът на дявола съблазнява с превъзнасяне и не стига

по-високо от черния облак над цялата земя...”

След тези мои думи човеците се спогледаха. А след това обърнаха

главите си към огнището на дявола, където постоянно се възнасяха димящи

човеци. И като не можеха да устоят на сатанинската съблазън, отвориха

устните си с думи на кълнене, като ми казваха:
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“Ти и останалите въглени до един сте проклети! Господ да потуши

примера ви и да угаси огъня ви. Понеже пречите на църквите да се издигат

и живеят в небесните места...”

Така кълнящите човеци започнаха да хвърлят пръст върху Божието

Огнище, та дано биха го угасили. А аз, като сниших сърцето си още по-

дълбоко в Огъня, извиках към моя Господ, като Му казвах:

“Благословен да Си, Господи мой, че ми даде Огъня, който пребъдва

във въглените и не се издига нагоре, за да не се превърне в дим!

Благодаря Ти, Исусе, че ми даде да позная Смирението, като неизразима

дума на Твоята Огнена Любов!”

В отговор на думите ми Господ се сниши от Небето, като застана до

мен и останалите въглени. А след това, с Глас на преливаща нежност и

Благост Той вече говореше на мен и братята ми по съдба:

“Ето, Стефане! Сега сърцето ти позна що ще рече да си въглен

от Божието Огнище. И Аз ти казвам, че ако не бяха въглените в

Моята Църква, то скоро всички сърца да бяха отпаднали и отишли

подир измамителния дим на Сатана. Но докато има човеци, които да

заробят себе си за мнозината и да приемат образ на слуги, Моето

дело ще живее и ще превъзмогва над лукавия.

Колкото до човеците, които пожелаха гордостта и превъзнасянето

на дима, а не Смирението и пребъдването на въглените, то сетнината

на такива ще е дим от дима им. За да се изпълни над тях писаното

слово:

“И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и

ония, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни

денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името

му...” 19

Дим ли искаш да бъдеш, Църкво Моя или живи въглени в

Огнището Ариил? Бърза кариера за дявола ли искате, люде Мои,

или Смирение, което ще ви възвиси своевременно?

Ето, гордите и превъзнесените са дим в ноздрите на Отца Ми!

Остър и лют дим, от който очите ослепяват и дробовете се отравят!

19 (Откровение 14:11)
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Но ако вие истински възлюбите Смирението на Моята Любов, то

тогава ще бъдете Огън от Огъня Ми и въглени от Огнището Ми!”

Братко мой! Моля те от цялото си сърце! Виж димящите човеци и ги

заклейми като най-страшни съблазнители на дявола! Виж човеците, които

като Диотреф искат да първенствуват и управляват, а не да слугуват и

топлят. И като ги видиш, оплачи ги като изгубени за Божието Царство.

Защото от века и до века не се е намерил стопанин, който да люби дима, а

да мрази въглените! Колко повече, когато Стопанинът на нашия Небесен

Дом е Господ Исус Христос! Амин и Амин!
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6. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “МЪДРОСТ”

(Видение за Любовта, която не безобразничи)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Огънят от Божието Огнище все така гореше в сърцето ми и аз не исках

да си представя, че мога да бъда нещо друго за моя Господ, освен въглен,

който да дава Живот и Светлина. Но ето, че Господ отново ме посети с

Присъствието Си, като ми казваше:

“Ела, Стефане! Защото имам да ти говоря още много. Понеже

има още огнени думи на Моята Любов, които искам да изявя на

Моите братя и сестри. Защото наистина е чудесно да си въглен в

Огнището на твоя Бог. Но колко по-чудесно е да разбереш как след

думата Смирение идва думата на Мъдростта...”

Думите на Исус бяха голяма наслада за духа ми. И аз, обърнал сърцето

си към Него, Му проговорих, казвайки:

“Говори ми, Господи! Дай ми да видя и усетя Огъня на Мъдростта...”

В отговор Господ ме докосна с ръцете Си, като ми казваше:

“Мъдростта е петата от огнените и неизразими думи на Моята

Любов! И тази пета дума Апостолът Ми Павел потвърди в посланието

си, като записа:

“Любовта, която не безобразничи...”

Кажи Ми тогава! Как ти разбираш това – Любовта Ми да не

безобразничи?”

Огънят на самата Божия дума вече се разпалваше в цялото ми

същество, а в самите му пламъци блестяха твърде много отговори и истини.

Ето защо отговорих на Исус, казвайки:

“Господи мой! Когато някой е изпълнил сърцето си с Твоя Образ, то

той е станал свидетел на Твоята Любов. И аз зная, че най-святата задача и

длъжност на тази Любов е никога да не изгуби Образа Ти. Понеже ако

някой остане без Образа Ти, то на такъв делата биха станали безобразие,

сиреч, дела без Твоя Образ...”

Господ се усмихна на думите ми и допълни казаното от мен:
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“И ето тук е силна Мъдростта, момчето Ми. Понеже водените от

Моята Мъдрост никога не губят Образа Ми, за да вършат безобразия.

Но ако някой не иска Моята Мъдрост, то такъв човек непременно

ще изгуби и всичката Ми Любов и Присъствие.

Ето, Аз отново ще те поставя във видение. В същото видение от

предишната огнена дума. Ти пак ще бъдеш жив въглен от Моето

Огнище, приел Образ на слуга. За да видиш какво се случва с тези,

които искат Образа Ми и ония, които не го искат...”

След последните Си думи Исус отново ме постави в Огнището Си до

останалите живи въглени. А след това вдигна ръка и извика с повелителен

Глас, казвайки:

“Нека се приближат до Огнището Ми човеците, които искат да

станат пастири по Божието Сърце...”

Чули Гласа на Господ, към Огнището се приближиха четирима човеци.

Ето, че Исус докосна сърцата им, като полагаше в тях Образа Си. А след

това посочи живите въглени, като им казваше:

“Човешкият Син не дойде да Му слугуват, но Той да слугува на

всичките! И на вас, които искам да пасете агънцата Ми, дадох като

Небесен Дар Образа Си. Ето с Този Образ Аз ви призовавам и ви

заповядвам:

Влезте в Огъня Ми и се изпълнете с Любовта Ми. А след като

пламнете – вслушвайте се в Мъдростта, която всякога съхранява

Образа Ми в човешките сърца, понеже ги пълни със страх и трепет

във вършенето на Божията Воля...”

Чули заповяданото от Господ човеците вкупом извикаха “Амин”. А след

това започнаха да пристъпват, за да влязат. И ето, че първият дори не

успя да докосне с крайчеца на ногата си Огнището, когато бързо отскочи

назад. И като се хвана за опареното, извика на другите:

“Тая работа не става така! Не я разбирам аз така вярата. Дали

наистина чухме призив да дойдем тука? И даже да чухме призив, то какъв

дух ни е говорил? И какво значи това, че човек, определен и отделен за

пастир, ще ходи да слугува на всички? Та къде му е тогава авторитета?”
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Останалите, които все така правеха крачки към огнището, се

спогледаха, но не му отговориха нищо. Ето, че вторият вече стъпваше

всред въглените, като извика от болка. Но стиснал зъби, той си каза:

“Дай ми сила, Господи! Искам да съхраня Образа Ти и не ще се откажа

от него...”

В отговор Исус протегна ръката Си към Образа Си в сърцето му, като

му придаде вяра. И ето, че Огънят тръгна по нозете на човека, като го

гореше и пламъците му пълзяха нагоре, към Образа на Исус. А когато и

Образът пламна, човекът коленичи в жарта и с пламенно лице извика на

Господа:

“Исусе! Любов моя! Да служа на Твоите е Живот за мене! Направи ме

най-малък, за да опазя всякога Образа Ти!”

В този миг останалите двама, видели, че човекът гори и устоява, също

направиха крачки, като стъпваха в Огъня. Но когато пламенните езици

нападнаха на нозете им и се качваха към сърцата им, те с пищене

излязоха от Огнището, като си казваха:

“Все сме си мислели, че ще служим на Бога с радост и удоволствие, а

то какво излиза? Едни пламенни езици, които все едно и също повтарят:

“Умирай, слугувай! Умирай, слугувай! Умирай, слугувай!”

Но ние няма никак да умрем, а ще живеем! И ще бъдем пастири, които

служат за респект и авторитет, а не прислужници, които ядат последни на

масата. Не го щем този Огън! Не го щем!”

Със свито сърце гледах на ужасните изповеди на човеците, а тогава

Исус ме попита:

“Кажи Ми какво повече можех да сторя от онова, което сторих?

Дадох ли Образа Си на тия човеци?”

“Да, Исусе! Даде го на всичките!”

“Посочих ли им Огнището Си, където Образът се изпълва с

пълнолетното мъжество на Христа? И дадох ли им Мъдростта, за да

имат страх от Бога и да не изгубят Образа?”

“Да, Исусе! Ти им даде всичко!”

“Защо тогава те презират Огъня Ми? Защо първият дори не

стъпи в Огнището, а другите двама побързаха да излязат? И да
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остане ли Образът Ми в сърцата на тия отстъпници, когато те не

искат да любят с Моята Любов и да слугуват с Моето Смирение и

Мъдрост?”

“О, Исусе! Да не бъде!” – извиках аз.

“И няма да бъде! Понеже Аз ще Си върна Огъня в Огнището, а

тия ще оставя да вършат безобразията си...”

След тези Свои думи, с гневни очи Исус протегна ръка към отстъпниците

и с показалеца Си заповяда на Огъня да се отдръпне от тях. И ето, че

огнените езици вече се отдръпваха от човеците. Но заедно с отдръпването

си, те отнемаха от сърцата им и Образа на Исус. А това ме накара искрено

да извикам:

“Господи, гледай! Образът Ти си отива заедно с пламъците! И тия

човеци остават без Образ!”

“Точно така е, момчето Ми. Ти правилно го рече – те остават

без Образ! И сега вече би трябвало да разбереш защо Моята Любов

не безобразничи...”

“О, Исусе! Сега разбирам, че ако някъде царува Мъдростта, то там

Образът Ти остава съхранен и непокварен. И ония, които имат Образа Ти,

стават Твои слуги, които Ти служат със страх и трепет. Но ако някъде не

царува Мъдростта, то там непременно е дошло безумието, което кара

плътските и егоистичните да отхвърлят Образа Ти и да се втурнат да

вършат безобразия...”

“Иди тогава и кажи на Моите да напуснат всяко място, където

се вършат безобразия. Защото на такова място няма Огнище, което

да топли, и въглени, които да дават Живот и Светлина.

Ето, люде Мои! Истина ви казвам! Мнозина са били призовани

от Небето да пасат агънцата Ми и да приемат Моя Образ, който е

Образ на слуга. Но ако мнозина са били призовани, пак само

малцина са били одобрени. А останалите, като са искали да бъдат

господари, а не слуги, са изгубили Образа Ми и са станали насилници

над Стадото. И с това тяхно безобразие Вавилон наедря и се напълни,

а Църквата Ми отново стана малко стадо!



56

А колцина днес ще бъдат като този Мой Верен пастир, който

претърпя на Огъня Ми и Ме призова да Му бъда Образ в сърцето?

Казвам ви, че той никак няма да изгуби Наградата си. Понеже

възлюби неизразимата дума на Моята Любов – Мъдростта, която

пази Образа Ми и не безобразничи...”

Братко мой! Не знаех дали да плача за отстъпилите или да се радвам

за този ревностен човек, който се превърна в жив въглен и стана пастир по

Божието Сърце. Но сега ти казвам, че земните модели и представи за църкви

и пастири са една голяма измама и едно голямо безобразие. Защото няма

по-голямо безобразие от това – да изгубиш Образа на слуга и да си

утвърдиш образ на насилник и грабител. А на такива сетнината от Бога е

съвършено справедлива. И именно за тях ангелът в Откровението казва:

“Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме

белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на

Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще

бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето...” 20

Амин и Амин!

20 (Откровение 14:9-10)
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7. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “ЩЕДРОСТ”

(Видение за Любовта, която не търси своето)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Огънят на моя Господ все така гореше в сърцето ми, когато Исус

отново ми проговори, като казваше:

“Сега е време да разбереш каква е шестата от Моите неизразими

думи. Защото това е думата Щедрост. Дума, която Апостолът Ми

Павел потвърди в посланието си, като записа:

“Любовта не търси своето си...”

Почувствай тази Моя дума, Стефане! И виж как Огънят Ми ще

свидетелства за нея...”

Докато Господ ми говореше, аз усетих как от устните Му излезе Дъх,

който още повече ме разпали. Това ме накара с възторг да Му кажа:

“О, Исусе! В един миг усетих, че Дъх от Дъха Ти усили Огъня в сърцето

ми. Какво ми стори, Боже мой? И защо именно Дъхът Ти ме разпали така?”

Спасителят се усмихна нежно на думите ми. А след това отново ми

проговори, като казваше:

“Не ти ли се е случвало да разпалваш огън в огнището? И не си

ли използвал дъха си, за да накараш Огъня да лумне още по-силно

в дървата и съчките?”

“Да, Господи! Това е един добър начин да разпалиш още повече Огъня!”

“А мислил ли си за Мен, като за Дъхът на Отец, Който реши да

даде Топлина и Светлина на света? И ако Аз съм Дъхът на Отца, то

няма ли всички Мои да станат Дъх от Дъха Ми и Огън от Огъня Ми?”

“Но какво значи, че Ти Си Дъх, Господи? Как да разбирам Дъха и най-

вече – тази огнена дума Щедрост, която свидетелства за Него?”

Следващите думи на Исус бяха твърде дълбоки и проникновени. И с

тях Той ми казваше:

“Разбирай Дъха като Дар! Разбирай Дъха като Любов, която

дава! Разбирай Дъха като най-големия разпалвач на Моя Огън, който

прави човеците даващи и даряващи. Защото ето това – някой да
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бъде щедър – ще рече, че е решил да превърне Любовта Ми в

Дар...”

Изреченото от Господ ме накара да видя в искрите на Огъня самата

Щедрост като дума в нейния изначален вид. Така забелязах, че Щедростта

идва от оня, който е “щедър”. А “щедър” ще рече такъв, който “(ще дар)

ява”. Това прекрасно потвърждение и откровение ме направи да коленича

пред Исус и да Му кажа:

“Господи мой! Направи ме щедър! Защото аз искам и ще дарявам винаги

и навсякъде Твоята Любов...”

В отговор Исус ме погали с ръка, като ми казваше:

“Всеки, който има Моята Любов и се откаже да търси своето си,

става щедър, понеже го разпалва Божият Дъх. За да стане сам той

Дъх от Дъха Ми и Дар от даровете Ми. Но ти сега се приготви да

видиш Огънят на Щедростта във видението, което ще покажа на

сърцето ти. Защото от всичките огнени и неизразими думи, най-

силна е Щедростта...”

В следващия миг аз отново се намерих във видение на Господния Път.

Там, на Пътя, се бяха събрали човеци, вдигнали ръце към Небето и

призоваващи Исус с думите:

“Господи, Господи! Дай ни Огъня на Твоята Любов! Научи ни да обичаме

като Тебе! Утвърди ни да живеем като Тебе!”

Верен на всички, които призовават Името Му, Исус се сниши от Небето

до човеците. И като докосваше с ръка сърцата им, разпалваше в тях Огъня

на Своята Любов. Така Той дойде и до мен, като ми казваше:

“Помни всичко, което ти казах за Дъха Ми. И като превъзмогнеш

над изпитанието, което ще се яви на Пътя, помогни на човеците, в

които разпалих Огъня Си...”

След тези думи Господ се въздигна нагоре, като се скри от погледа ми.

А тогава аз отново съзрях дявола, който беснееше встрани от Пътя. Видял

Огъня в сърцата на човеците, той отвори устата си и задуха против тях с

леден вятър. Ясно беше, че иска да угаси Огъня. А това ме накара да се

приближа при докоснатите от Исус и да им кажа:
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“Братя мои! Идва изпитание за Любовта, с която Исус ви дари от

Небето. Моля ви, не позволявайте на студения вятър да угаси Огъня в

сърцата ви!”

В отговор на думите ми човеците отговориха с прекалена увереност,

като ми казваха:

“Никой не може да угаси Огъня в сърцата ни. Никой не може да ни

отлъчи от Божията Любов, която е в Христа Исуса!”

Самата им изповед допълнително амбицира дявола и той още повече

усили студения си вятър. Но само след миг щях да разбера, че изпитанието

не беше във вятъра. Защото там, на Пътя, се появиха мръзнещи човеци. И

като гледаха на Огъня в сърцата на докоснатите от Исус, те простряха

ръце към тях, като им казваха:

“Божии хора! Стоплете ни, понеже мръзнем в този студ!”

Но човеците, като гледаха, че Огънят им намалява, отпъдиха ги,

казвайки:

“Ако тръгнем да греем и вас, то съвсем ще изстинем. Нямаме повече

Огън, за да ви сгреем. Та той едвам едвам стига за нас...”

С болка в сърцето си аз се приближих при докоснатите, като им

казвах:

“Защо пъдите мръзнещите? Дайте им от Огъня и ги стоплете! Та нали

Огънят ви е Дар от Исус? Бъдете щедри към тия хора, както и Бог беше

щедър към вас!”

В отговор на думите ми, с вече почти угаснали пламъци в сърцата си,

докоснатите възроптаха, като ми казваха:

“Топли ги ти мръзнещите, ако ти стиска! Но ние ти казваме, че

времето е твърде студено, за да раздаваме Огъня си ей така...”

Без всякакво бавене аз прегърнах мръзнещите хора, а тогава и сам

усетих, че студът започна да навлиза към сърцето ми. Това ме накара с

всичката си сила да извикам към Исус, казвайки:

“Милост, Господи! Ела и ме разгори с Дъха Си! Не позволявай да

изстина, докато раздавам топлината на Огъня Ти...”

В отговор на молитвата ми Господ се сниши от Небето. И като застана

до сърцето ми започна да духа в него, като че разпалваше огнище. Тогава
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Огънят Му се усили и разгоря много по-силно, отколкото беше в началото

на видението. И самият Дъх на Господ говореше в сърцето ми, казвайки:

“Давай, давай, давай! Бъди щедър повече от силата си! Бъди

даващ повече от вярата си! Бъди Дъх от Дъха на Господ и стани Дар

от даровете Му...”

Братко мой! Чудото се случваше непрестанно и постоянно. Защото

колкото повече давах, толкова повече ми даваше Дъхът на Исус. И колкото

повече топлех измръзналите, толкова повече Огън се изсипваше в сърцето

ми. Колкото до човеците, пазили Огъня за себе си, то едвам мъждукащите

му пламъчета ми подсказваха, че те съвсем скоро ще го изгубят. А това ме

накара да погледна на Исус и да Го попитам:

“Исусе! Какво се случи с тия човеци, които Ти запали с Огъня Си?

Защо те угаснаха, ако и да се кълняха, че няма да изгубят Любовта Ти!”

В отговор Господ ми проговори, казвайки:

“Когато някой откаже да бъде щедър, сиреч, да даде Дарът,

Който е получил свише, то такъв започва да изгубва Дарът и Огънят

му намалява, докато напълно изчезне. А всичко това се случва като

съдба на човеците, които са решили в сърцата си, че Любовта търси

своето си.

Но Аз казвам на всички Мои да запомнят завинаги това видение,

което ти дадох. И да знаят, че никой друг не разпалва Огъня, освен

Дъха на Господ. И ако Дъхът Божий е Дар, то истински разпалените

и огнените от сега и довека ще бъдат щедрите, сиреч, тия които

даром дават Огъня, както и даром са го получили.

Ето, Аз стоя всред вас и ви чакам да Ме призовете! За да ви

направя огнени с Дъха Си! За да топлите с Небесната Щедрост и да

бъдете Небесни дарове за всичките човеци! Който послуша думите

Ми, той няма да охладнее до века! Понеже ще бъде Дъх от Дъха Ми,

Дар от даровете Ми и Огън от Огъня Ми!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА - III

“Огън дойдох да хвърля на земята; и какво повече да искам,

ако се е вече запалил...” 21

ДА ЗАПАЛИМ СВЕТИЛНИЦИТЕ СИ

“И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на

светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека

свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви

дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата...” 22

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

С огромно благоговение, трепет и любов към моя Господ и Святата Му

Църква аз пристъпвам към третата и последна част от виденията за

неизразимите думи на Божията Любов. Вярвам, че за личното ми устояване

и твърдост е имало молитви към Бога от всичките ми сподвижници и

приятели. Понеже през последните дни трябваше да превъзмогна над

възможно най-голямата дяволска ярост и съпротива. Ярост и съпротива,

при които сърцето ми усещаше както Огъня на Исус, така и стрелите на

нечестивия. Започвам именно с такива думи това духовно послание, понеже

съм повече от убеден, че Небесният Език на Любовта е най-голямата заплаха

срещу силите на Злото и мрака и същевременно е самата огнева Мощ на

Святия Дух. И както подобава на огнено послание, Господ изпълни духа ми

с видения, в които Неговият Огън стана съвършен чудотворец за сърцето

ми.

Да, братко мой! Именно чудотворец!

Защото след първите шест огнени думи аз се чувствах докоснат и

преобразен както никога. Обърнал всичките си помисли и цялото си

съзерцание към Божията Любов, аз я видях като Огън в светилника на

21 (Лука 12:49)
22 (Матея 5:15-16)
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сърцето си. Този Огън пламтеше с Божиите думи, а около мен беше твърде

светло. И аз разбрах, че не трябва да стоя и да гледам, но да викам към

моя Господ. За да разбера какво е Неговото очакване и каква е Личната Му

заповед. Ето защо, държейки пламналия светилник в Святия Дух, аз

коленичих и Му се помолих, като казвах:

“Благодатни мой Исусе!

Ти, Който Си Огън на сърцето ми и Светлина на нозете ми! Говори на

сърцето ми и ми дай да разбера защо е това чудно преображение, което ми

даваш да преживея? Не е ли то поради неизразимите Ти думи, Боже? Не е

ли то поради останалите думи от пергаментите на Апостола Ти Павел,

които искаш да ми разкриеш в Дух и Истина?”

В отговор на молитвата ми, Исус се сниши до мен. И като докосна

рамената ми с ръцете Си започна да ми говори, като казваше:

“Ти пишеш най-огнената книга в живота си. И не просто, че ти я

пишеш, но самият Огън на Отца Ми пише в сърцето ти. Защото за

всеки от слугите на Царя идва миг, когато да познае предела на

всяко съвършенство. И този предел означава, че Царят те е въвел в

най-вътрешната Си стая. За да ти разкрие Собственото Си Сърце и

да увековечи водителството Си. Тъй че свидетелството ти да стане

дар за Божиите люде. Дар, който те всякога да помнят и всякога да

благодарят на Бога, че го имат.

И ето, че сега сърцето ти наистина е светилник. Такъв светилник,

какъвто съм искал да имат всичките Ми братя и сестри. Такъв Огън

от думи и Дух, с които да издигнеш светилника си и той да свети на

всички, които влизат в Божието Присъствие. Но ти сега виж, че

причината Огънят да свети толкова силно в сърцето ти е именно

поради неизразимите думи на Любовта. Тези, които вече яви на

Моите братя и сестри, и другите, които предстои да явиш.

Как мислиш тогава? Не е ли запалването на светилника най-

отговорното и свещено дело, което Моите трябва да направят в това

последно време? Не идва ли скоро Младоженецът? И не стават ли

девиците да запалят светилниците си, за да Го посрещнат?”
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Думите на моя Господ бяха толкова нежни и Святи, щото с вълнение и

възторг Му отговорих, казвайки:

“О, Исусе! Дано всички девици биха станали и запалили светилниците

си, за да Те посрещнат. С озарени от Огъня Ти лица и със стоплени от

Любовта Ти сърца. Защото Ти наистина идваш скоро и непременно ще

искаш да видиш онзи Огън, който някога хвърли по земята. Защото този е

Огънят, с който всичките девици трябва да запалят светилниците си...”

“Нещо повече, момчето Ми. Сега ти казвам, че Моят Огън може

да гори само в Моите думи. И Моите думи могат да горят само в Моя

Огън. Но дали всички девици ще са разумни, за да проумеят това?

Дали светилниците им наистина ще лумнат с Моите думи или ще

останат тъмни поради многото измамливи думи на лукавия?

Ето, Аз никак повече няма да се бавя, но сега ти заповядвам да

тръгнеш във видението, в което поставям сърцето ти...”

След последните Си думи Исус наистина постави видение пред очите

ми. Аз се намирах на Господния Път в самата среда на нощта. Мракът

встрани от Пътя беше толкова гъст, щото не бих сбъркал ако кажа, че

приличаше на черна смола. В този миг Господ докосна сърцето ми с

пламенната Си ръка, а светилникът Му просия и започна да разпръсква

мека и чудна Светлина по самия Път. И с думите Си Спасителят вече ми

заповядваше, казвайки:

“Тръгни по Пътя и върви в попрището си. И на всеки, който би

поискал от Огъня Ми, дай му, за да се възпламени и просвети...”

Послушал думите на Исус, аз тръгнах по Господния Път, като вървях

известно време по него. И точно когато мислех, че няма да видя и намеря

никого, от самата черна смола встрани от Пътя изскочи добре облечен

господин, който ми казваше:

“Спри се, човече! Ела насам, ела!”

Послушал господина, аз се спрях. А той, като ме изгледа с учудване,

отново проговори, като ми казваше:

“Хубав светилник имаш! Я как добре свети! Ще дадеш ли и на мен от

този Огън, понеже виждам, че си Божий посланик?”

Думите му ме накараха да му отговоря:
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“Каквото имам, от Исус го имам! И каквото е мое – то е за обща полза!

Тъй че с голяма радост ще послужа в нуждата ти. Дай си светилника тук на

Пътя, за да го запали Господ с Любовта Си...”

Тук господинът отново проговори, като ми казваше:

“Ти ела след мен, защото аз водя паство. Ние отдавна се молим и

чакаме за съживление...”

Така той понечи отново да влезе в мрака, гъст като черна смола. И

докато аз мислех, че никак не трябва да го последвам, самият Огън на

Господ проговори в сърцето ми, като казваше:

“Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две.

Дай на оногова, който проси от тебе...” 23

Тези думи на Божията Любов ме одързостиха да тръгна след господина,

който като видя, че го последвах, с възторг извика:

“О, алелуя!”

Ето, че нозете ми вървяха след господина, когато аз наистина попаднах

всред събранието на неговото паство. И той, като застана пред амвона си,

наведе се и вдигна угаснал светилник, като ми казваше:

“Хайде, Божий човече! Дай Огъня на Господ, за да запалим това

събрание! Пали светилника и нека съживлението започне! О, алелуя, алелуя,

алелуя!”

Думите му ме накараха да му отговоря, казвайки:

“О, господине! Този Огън, който Господ ми даде в Милостта Си, гори

само в Господните думи на Вечен Живот! Помоли се Богу – ти и паството

ти! И нека Святият Дух потвърди в сърцата ви кои са Божиите думи,

родени от Огъня, които пламтят и дават Светлина. Когато Господ види

думите Си в угасналия ви светилник, то тогава Огънят в моето сърце ще

стане Огън и на вашите сърца. Ето, Господ чака да положите думите Му в

светилника...”

Изреченото от мен никак не смути господина. И той, като вдигна

угасналия светилник пред цялото си паство, извика с въодушевление:

“Божии души! Иде голямо съживление! Изявете сега на Господа думите,

с които трябва да запалим нашия светилник!”

23 (Матея 5:41-42)
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В отговор на пастора си, цялото паство задюдюка:

“Боже, запали нашия църковен бизнес и нашия църковен просперитет!”

Ето, че двете думи, натяквани от стотици гърла, се явиха като дух в

ръцете на господина и той с тържествена усмивка ги сложи в светилника.

След това, протегнал ръце към мен, извика:

“Хайде, какво чакаш? Запали думите, които положих в светилника!”

С неохота се приближих към угасналия светилник и думите, положени

в него. А след това надвесих Огъня над него, та дано пламъците му биха ги

запалили. Но ето, че Огънят отказваше да запали думите, изречени от

паството и тържествено положени от пастора. И колкото и да държах

светилника си над техния, Огънят никак не го подпалваше. Това ме накара

да кажа на господина и паството му:

“Огънят на моя Господ отказва да запали вашите думи “бизнес” и

“просперитет”, понеже не са родени в Сърцето на Бога и Отца. Потърсете

други думи в сърцата си. Думи от Вечната и Свята Библия, които наистина

са родени от Огъня на Бога. Понеже какво друго мога да сторя, когато

Огънят отказва да познае думите си?”

Отговорът ми докара господинът и паството му до смут и втрещяване.

Но ето, че пасторът вдигна ръка и успокои човеците, като им казваше:

“Не се бойте! Ние непременно ще запалим светилника си с Огъня на

Бога! Но сега помислете малко и потърсете други думи. Колкото повече,

толкова по-добре!”

След тези думи на господина паството му отново задюдюка. И ето, че

всред редовете вече долитаха възгласи:

“Църковно величие и авторитет! Теология и семинари!

Доктрини и дипломи! Вярване и езици!

Омилетика и евхаристия! Херменевтика и есхатология!”

Чул изобилието от думи, шумно изговаряни от паството му, господинът

възторжено се усмихна. А след това, взимайки думите, идещи като дух в

ръцете му, ги пъхаше в угасналия светилник. Така накрая той отново се

обърна към мен, като ми казваше:

“Хайде, запали светилника ни! Вече няма как да не се запали, след

като положихме в него думите на всичкия ни духовен живот за Небето!”
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С още по-голяма неохота от първия път аз се приближих до угасналия

светилник и до думите-дух, с които той беше напълнен. И като надвесих

пламъците на Огъня, държах ги достатъчно дълго пред погледа на господина

и паството му. А накрая, като отдръпнах светилника си, им казах:

“Много съжалявам, но Огънят на моя Господ и този път отказа да

запали вашия светилник. Явно, че вие четете Божието Слово с очи, различни

от очите на моя Господ и с дух, различен от Духа Му. Понеже нито една от

думите ви не излиза от Божието Сърце, нито е родена от Огъня Му...”

Тук вече господинът не издържа. И като ме погледна с омраза, изкрещя

ми:

“Кой си ти, съблазнителю на вярващите? Кой си ти, за да хвърляш

укор срещу всичките думи на Вечен Живот, които проповядвам от години

на моята църква? Ти ли си, който ще отхвърляш теологията? Ти ли си,

който ще хвърляш смут върху нашето вярване и говорене на езици?”

Думите на господина никак не смутиха сърцето ми. Напротив – самият

Огън на Отца изпълни устните ми, тъй че отговорих както на него, така и

на паството му:

“Аз наистина хвърлям смут върху вашето вярване, понеже Огънят на

моя Господ говори за любене! Защото ако вие говорите човешки и ангелски

езици, а Любов нямате, то сте станали мед що звънти и кимвал що дрънка.

Как тогава искате Огънят на Отца да пламне в медния ви светилник, пълен

с думите на света, а не с думите на Христа?

Но ето, докато обичате света и всичко, що е в света, светилникът ви

няма да е златен, но ще остане меден. И като няма Огъня, ще потъмнее,

докато се пропука и превърне на прах...”

Огънят от устните ми все така говореше, когато господинът и паството

му никак не издържаха. И като скочиха да насилстват над мен, закрещяха

в един глас:

“Вън, вън, вън! Махни се от нас, проклет от Бога и Христа! Ти носиш

думи на смърт...”

В този миг самият Огън на Бога ме извиси и възвърна на Господния

Път. Тогава отново усетих зад рамената си ръцете на моя Господ, Който ме

питаше:
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“Как се почувства? И разбра ли сега, че ти наистина си обречен

да носиш думи на смърт?”

“Но как така, Исусе?” – попитах аз. А Господ ми отговори:

“Всичките думи на Моята Огнена Любов са смърт за стария

човек, който тлее по измамителните страсти и върви в пътищата на

дявола. Докато Моите не вкусят Смърт от Мене, те никак няма да

получат и Живот от Мене.

Затова с божествена строгост заповядвам на всички ви:

Последвайте Ме в останалите видения, които ще дам на слугата

Си. Видения, в които ще ви покажа как горят Истинските и Святи

думи на Божията Любов. Блажени отсега и до века човеците, които

напълнят светилниците си с Моите огнени думи, за да станат и да

Ме посрещнат с озарени лица и любящи сърца!

Проклети отсега и до века човеците, които обичат думите на

дявола, родени в кулата на Сенаарската земя. Те ще останат чужди

на Живота на Бога, понеже и Божият Живот е чужд на сърцата им!”
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1. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “БЛАГОЧЕСТИЕ”

(Видение за Любовта, която не се раздразнява)

Братко мой! Верни ми приятелю!

Едва ли има смисъл да те питам дали си чувал думите на пастора-

наемник от предходното видение. Истината е, че думите на света и дявола

буквално са потопили много църкви, тъй че в тях отдавна не царува Духът

на Бога, но проповядва духът на дявола. Но ти помисли върху това, че ако

Господ Исус Христос е Същият – вчера, днес и довека – то и думите Му ще

са същите. Те няма да се променят, нито пък Господ ще вдъхнови Сърцето

Си със шлаките и гнусотиите на погиващия свят. И ако е вярно, че всяка

дума идва с духа си, то бъди твърде внимателен, за да уловиш в сърцето

си Духа на Божиите думи. Защото с Този Дух в сърцето ти ще влезе и

Огънят. За да стоиш със запален светилник във времето на най-голямата

измама и тъмнина. А сега нека да продължа с непосредственото видение,

което Исус разкри пред очите ми. Той отново беше до мен и вече ми

говореше, като казваше:

“Сега е времето да усетиш Огъня на седмата от неизразимите

Ми думи. Защото това е думата Благочестие. Дума, която Апостолът

Ми Павел потвърди в посланието си, като записа:

“Любовта, която не се раздразнява...”

След тези Свои думи Господ докосна с ръка сърцето ми. А тогава аз

наистина усетих Огъня на Благочестието. Той премина през цялото ми

същество и само след миг аз видях как пламъците му се събраха в един

единствен пламък, който съвършено се успокои и въздигна върха си

нагоре към Небето. Това искрено ме смая, а аз побързах да попитам моя

Господ:

“Какво стана, Исусе? Защо Огънят на Благочестието събра всичките си

пламъци в един единствен пламък? И защо този единствен пламък не трепти

и играе, но пламти съвършено изправен...”

В отговор Господ ми отговори, като казваше:
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“Пламъците на Огъня винаги се издигат нагоре и търсят Небето.

А когато всичките пламъци се съберат в един, то тогава в живота на

човека е дошло Благочестието, сиреч, Любовта Ми, която не се

раздразнява...”

“Но защо, Господи, всичките пламъци се събраха в един?” – настоявах

отново аз. Това накара Исус да се усмихне и да ми каже:

“Пламъкът има прицелна точка! И ако наистина се премахнат

факторите, които го карат да трепти и играе, то тогава върхът на

Огъня наистина ще сочи прицелната точка. И Аз сега ще ти покажа

каква е прицелната точка на Благочестието...”

В следващия миг Господ хвана с ръце главата ми, като обърна погледа

на очите ми нагоре. И понеже Пламъкът в сърцето ми стоеше съвършено

неподвижен, то аз видях как върхът му сочеше към самото Небе. А там, на

Небето, се появи Врата, която се отвори, а зад нея заблестя Образът на

Исус във всичката си красота и привлекателност. Ставаше така, че върхът

на Пламъка сочеше абсолютно точно Образа на моя Господ. Това ме накара

да извикам:

“Господи мой! Пламъкът сочи Твоя Образ!”

“Разбира се, че го сочи, момчето Ми!” – отговори Исус и продължи:

“И ето това е великата тайна на Благочестието – върхът на

Любовта да сочи Любовта на Върха!”

След тези мъдри и съкровени думи Господ отпусна с ръцете Си главата

ми, а след това отново започна да ми говори, като казваше:

“Как мислиш? Имат ли всички Огъня на Благочестието? И ако го

имат – желаят ли да го опазят и възвеличат?”

“О, Исусе! Толкова много вятър духа по земята, щото си мисля, че

пламъците на нашата Любов много често треперят и играят встрани. И само

малцина успяват да превърнат Огъня Ти в един единствен неподвижен

Пламък, който да съзерцава Тебе...”

“Сега разбираш ли защо Павел потвърди Благочестието като

Любов, която не се раздразнява? Не е ли раздразняването именно

треперенето на Огъня и напускането на прицелната точка? И не
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затова ли дяволът преследва и гони всичките благочестиви на

земята – за да отклони Любовта им встрани от Мене?”

“Точно така е, Господи мой! Но аз сега се питам – кой може да устои,

та да не разклати Пламъка и да не изгуби Благочестието?”

“Само след миг ще разбереш това!” – ми отговори Господ, като

докосна главата ми, а пред очите ми се разкри видение. Аз отново стоях на

Господния Път и цялото ми същество се стремеше да пази и съхранява

Пламъка на Благочестието. Въпреки, че ходех по Пътя, Пламъкът никак не

изгубваше прицелната точка от Образа на моя Господ. Тогава там, встрани

от Пътя, се появи дяволът. И той, като гледаше към Пламъка, болезнено

изкрещя:

“Докога потомци на Йосиф ще смущават погледа ми?”

А след това, вдигнал с костеливи ръце пелерината си, той заповяда

властно на демоните си:

“Идете против този и разлюлейте Пламъка му докато го угасите!”

Чули заповедта на Сатана, стотици демони изскочиха от тъмнината на

земната пръст. И като намериха доволно човеци встрани от Пътя, започнаха

да ги надъхват и да изпращат към устните им вятър от крилата си. А

човеците, като кукли на конци, застанаха срещу мен, като извикаха:

“Какъв си ти бе? Не си ли ненормален? Бог е написал една Библия, а

ти си изговорил глупости в сто книги? Кажи ни сега какъв си, за стане явно

безумието ти?”

Вятърът от думите на хулителите беше твърде силен. Той блъсна

сърцето ми, а тогава една мисъл се прокрадна в мене, та да тръгна да

защитавам делото си. Така, без дори да мисля за последствията, аз

отворих устата си, за да им отговоря...

О, ужас! Със самото отваряне на устата ми, се отвори и вратата на

сърцето ми. И преди да бях казал науменото си, че Бог праща Своите

слуги, за да поясняват духовните неща на духовните човеци, вятърът

блъсна Пламъка на Благочестието, тъй че той се разлюля твърде силно, а

Образът на Исус изчезна от Вратата на Небето. Опитвайки се да задържа

Пламъка, аз му се помолих, като казвах:
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“Успокой се, Пламъко на моя Господ! Моля те отново да ми покажеш

Образа на Исус...”

В отговор самият Пламък проговори на сърцето ми, като казваше:

“А отричай се от глупавите и просташките разисквания, като

знаеш, че пораждат крамоли...” 24

Бидейки охулван, хула не отвръщай, но предавай делото си на

Бога и Христа...”

След самите думи на Пламъка, аз отново му проговорих, като казвах:

“А как да устоя срещу думите на този вятър, които продължават да

блъскат сърцето ми?”

Тук Пламъкът отново ми проговори чрез Вечната и Свята Библия, като

ми казваше:

“Ако си бил възкресен заедно с Христос, търси онова, което е

горе, където седи Христос отдясно на Бога. Мисли за горното, а не

за земното. Защото умря и животът ти е скрит с Христос в Бога...”

“Скрит”! Това беше твърде скъпоценна дума, върху която не бях

мислил. Но колкото повече мислех върху нея, толкова повече човеците от

видението избледняваха. Аз не просто, че не чувах думите им, но дори не

забелязвах образите им. Тогава вътре в мен отново стана тихо. А Пламъкът,

като престана да се люлее, отново се извиси нагоре, тъй че Образът на

Исус се появи върху Вратата на Небето.

Бях не просто блажен!

Бях твърде щастлив и преизпълнен!

Тогава разбрах, че Бог наистина е Верен да ни скрие, стига ние да

поискаме и да останем скрити в Него. А Господ Исус отново докосна с ръце

всичкото блаженство на помислите ми, като ме питаше:

“Сега разбра ли какъв е Огънят на Благочестието?”

“Да, Господи мой!” – отговорих аз:

“Сега разбрах, че той наистина е върхът на Любовта, който докосва

Любовта на Върха. Защото няма по-голям връх на Любовта ни към Тебе от

това – да стоим скрити в Тебе и всякога да издигаме пламъците на

Любовта си към Твоя Образ...”

24 (II Тимотей 2:23)
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“Иди тогава и кажи на Моите да стоят скрити в Мене и да

отхвърлят от сърцата си всички просташки препирни и разисквания.

Защото нечестивите, изпращани от дявола, не желаят Спасение, та

да се спасят, нито Светлина, та да се осветят. Не, момчето Ми! За

нечистия всичко е нечисто, понеже очите му са помрачени от греха.

Но ако някой е чист, той ще познае, че сте Огън от Огъня Ми,

Пламък от Пламъците Ми, и Светлина от Светлината Ми...”
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2. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “НЕЗЛОБИЕ”

(Видение за Любовта, която не държи сметка за зло)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

За проумяването и изпълването с Огъня на тази дума аз трябваше да

преживея необикновено тежък натиск върху сърцето си. Той беше буря,

която ме връхлиташе с ужасни мисли и внушения. Буря, с която дяволът

искаше да попречи на личното ми водителство от Исус и да ме постави в

пълна изолация от Неговия Огън. За човек, който през последните седем

години написа сто пророчески книги и ги даде даром на Църквата, аз имам

прекалено горчиви и тъжни спомени. Спомени, свързани с предателства,

отстъпления, оплювания, коварства, чародейства и всякакво зло. Сам си

представи какво би трябвало да прави човек с такъв “багаж” от злини

против сърцето си. Истината е, че този “багаж” трябва час по-скоро да

бъде забравен, потиснат и обезсилен. В противен случай той твърде много

би попречил на Огъня на Господ и на изпълването с Неговата Любов.

Но ето, че дяволът наистина намери неумрели спомени в сърцето ми.

И като започна да ги събира, превърна ги в буря против Огъня на Господ.

А тогава аз трябваше да падна на молитва и да се моля на Исус, като Му

казвах:

“Имай Милост към мене, Господи! Понеже дойде буря към сърцето ми.

Буря, с която дяволът иска да събуди злобата си в мене. Буря, с която той

иска да ми напомня всичкото поругание, което преживях заради думите Ти

и водителството Ти...”

В отговор на молитвата ми Исус се сниши към мене. И като постави

ръцете Си върху рамената ми, започна да ми говори, като казваше:

“Дяволът е смъртно уплашен. И неговият ужас се дължи на

това, че осмата от неизразимите думи на Моята Любов е силна да

унищожи най-голямата му сила върху човешките сърца. Силата на

злобата. Силата на злото, което търси начин да бъде възмездено

със зло. Но Аз сега ще те въздигна до Светилището на Отец Ми. За

да ти покажа Огъня в Сърцето на Моя Небесен Баща...”
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След тези Свои думи Господ наистина въздигна сърцето ми нагоре. И

само след миг пред очите ми се явиха вратите на Божието Светилище. А

тогава Исус отвори вратите, като ми казваше:

“Гледай Огъня на Отца и го пожелай с цялата си сила. Защото

оня, който се е посветил на Божията Любов и е предал сърцето си

на Огъня, не може да има други мисли и копнежи, освен Мисълта и

Копнежа на Отца...”

Исус вече отваряше вратите на Светилището, когато сърцето ми зърна

Огъня на Бог Отец. Той беше едно гигантско пламнало Слънце, Чиито лъчи

напускаха пределите на Небето и изсипваха Огън на земята. А на всяко

място, където огнените лъчи докосваха земята, пламваше едно и също

послание, един и същ Дух, едно и също благовестие. И аз, като гледах на

посланието от Огъня, протегнах ръцете си, та дано бих го уловил. А Исус,

застанал пред самите лъчи на Огъня, притегли с ръката Си едно от

посланията, като ми казваше:

“Искаш ли да живееш всякога с посланието на Отеческия Огън?

Искаш ли да откриеш Любовта на Отца Ми, както я откри Апостолът

Ми Йоан? Отвори тогава сърцето си, за да положа посланието в

светилника ти!”

Не зная как отворих сърцето си пред Господ, но Огънят на Отеческото

послание възпламени всичките ми вътрешности и ме направи да горя като

лумнало огнище. А думите на Отец – светли, изгарящи и вечно живи –

пулсираха в мен и ми казваха:

“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден

Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен

живот: Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за

да бъде светът спасен чрез Него...” 25

В следващия миг Исус отново говореше на сърцето ми, като ми казваше:

“Държи ли сметка за зло Огънят на Отца Ми? И Огънят да съди

ли идва на земята или да люби?”

“О, Исусе! Огънят на Отец не идва на земята, за да съди и държи сметка

за зло! Напротив - Огънят на Отец люби с огромна и неизразима Сила!”

25 (Йоан 3:16-17)
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“Изпълни се тогава със Силата на Отца. И нека сърцето ти

познае осмата от неизразимите думи на Моята Любов. Защото това

е думата Незлобие. Дума, която Апостолът Ми Павел потвърди в

посланието си, като каза:

“Любовта не държи сметка за зло...”

Братко мой! Господ говореше на сърцето ми, а аз вече бях разбрал, че

докато Неговата дума пламти и ме изгаря, то никога повече никой от злите

ми спомени няма да ми стане съветник, нито ще има власт над ума ми и

душата ми. Това ме накара да се усмихна и почувствам твърде щастлив. А

видял усмивката ми, Исус посочи с ръка надолу, като ми казваше:

“Ти се усмихваш и си блажен, понеже имаш Огъня. Но Аз ти

казвам, че трябва да плачеш за тия долу, които изгубиха Огъня.

Затова сега ще те заведа на онези места, където Огънят на Отец Ми

е горял, но е престанал да гори. За да видиш колко страшни стават

пораженията върху онези сърца, които са изгубили Огъня...”

Така Исус ме прегърна и двамата с Него отново слязохме в земните

места. И ето, че Той ми посочваше човеци, в чиито сърца беше горял

Огънят, но те вече бяха го изгубили. Тогава Господ ми заповяда, казвайки:

“Иди и докосни с ръка което и да е от сърцата, които виждаш...”

Послушал Исус, аз се приближих до един от човеците и протегнах

ръка, за да докосна сърцето му. А тогава върху дланта ми полепнаха сажди

и пепел, които ме омърсиха. Това ме накара да дръпна ужасен ръката си и

да извикам към Господа:

“О, Исусе! Ръката ми се омърси и по нея полепнаха сажди и пепел...”

“А какво друго да остава на място, където е горял Огънят, но си

е отишъл? Не разбираш ли, че това са саждите и пепелта на

неумрялото старо естество? Не проумяваш ли, че именно това е

злобата на стария човек, който е готов да отмъсти за злото със зло?

И ето това е трагедията на всички, които отново се връщат в света,

който лежи в лукавия. Защото Бог възлюби света и даде Огъня Си,

за да последват всички Сина. Но мнозина отказаха да последват

докрай Сина и да горят докрай с Огъня на Отца. И понеже Огънят

на Отца ги направи да горят, но те не горяха докрай, то и затова
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саждите и пепелта ще им бъдат свидетели до самия свършек. Сега

разбра ли още по-добре какво е Незлобието?”

“Да, Исусе! Сега разбирам, че Незлобието е Огънят, Който продължава

да гори и не угасва. Защото докато на земята има зло и злоба, то трябва да

има и Незлобие...”

“Иди тогава и кажи на всичките Ми братя и сестри, че ако

някой гори от Огъня на Отца, то такъв се е посветил да гори всякога

от него. Лишите ли сърцата си от Огъня, ще попаднете на саждите и

пепелта. А саждите и пепелта са способни да ви омърсят много

повече, отколкото ако никога не бяхте горели!”

Братко мой!

Замисли се върху думите на Исус! И проумей, че поколението на

угасналите е много по-зло от поколението на никога негорелите. Защото от

едно угаснало дърво ще се омърсиш много повече, отколкото от дърво,

което никога не е горяло. Защото да познаеш Божият Огън и да пламнеш

от него е толкова по-прекрасно, колкото по-страшно е да изгубиш Огъня и

да се върнеш в живота на стария човек. Понеже този стар човек ще има

едни по-страшни белези на разрушение, отколкото ако никога не беше

познавал Огъня на Господа. Да не бъде, братко мой! Да не бъде!
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3. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “СЕБЕОБУЗДАНИЕ”

(Видение за Любовта, която премълчава всичко)

Братко мой! Верни ми приятелю!

Преминавам към деветата от неизразимите думи на Божията Любов с

ясното съзнание, че там, където пламти Огънят на Незлобието, непременно

ще се разпали и Огънят на Себеобузданието. Другояче не би могло и да

бъде. Затова нека да ти предам думите на моя Господ, Който вече говореше

на сърцето ми, казвайки:

“Ако Незлобието е силно да не държи сметка за зло, то

непременно трябва да познаеш и Себеобузданието. Понеже за тази

Моя неизразима дума Апостолът Ми Павел писа в посланието си:

“Любовта, която премълчава всичко...”

Кажи Ми тогава кои са нещата, които ти би премълчал?”

“О, Исусе! Това са всичките остри, зли и жлъчни думи, които дяволът

би изпратил против сърцето ми...”

“А какви са думите на дявола? Не са ли те заредени с неговия

огън, както и Моите думи са заредени с Моя Огън?”

“Точно така е, Господи! С думите си дяволът подклажда огъня на всяка

ярост, злоба и омраза...”

“Знай тогава, че Себеобузданието е Огънят на Господ, който

обезсилва и омаломощава огъня на дявола. И Аз сега ще те поставя

във видение, в което ти напълно ще разбереш как Моят Огън

побеждава дяволския...”

След тези Свои думи Господ постави видение пред сърцето ми. Аз

отново стоях на Господния Път, а Огънят на Себеобузданието пламтеше в

сърцето ми. И ето, че и този път дяволът ме забеляза. И като изкрещя към

всичките си демони, посочи ме с ръката си, като казваше:

“Идете против живота на този и го опожарете с моя огън. Да видим

тогава ще задържи ли той тия пламъци от Небето...”

Чули заповедта на началника си, стотици демони се събраха край него,

като разпалваха дъха си от дъха на дяволските устни. Така те размахаха с
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ярост крилата си и побързаха да издухат огъня си в сърцата на посочени

от дявола човеци. А човеците, с пламнали от огън сърца, дойдоха против

мене на Пътя, като ми изкрещяха:

“Антихрист! Еретик! Лъжепророк! Господ да прокълне делото ти, понеже

съблазняваш всички с книгите си!”

Искам или не, аз трябваше да видя как огнените им думи идват като

въжета против сърцето ми. И ето, че точно тогава аз усетих как в краищата

на въжетата на дяволския огън се появиха железни куки, които се забиха в

плътския ми човек. И демоните, като опънаха въжетата, започнаха да

дърпат плътта ми, та дано тя би реагирала по някакъв начин. Ставаше

нещо подобно, както е при пиратите в морските битки. Там има специална

атака, с възгласа:

“На абордаж!”

При такава атака пиратите хвърлят въжета, на чиито краища има куки.

А когато куките се закачат върху корпуса на атакувания кораб, то тогава

пиратите издърпват въжетата, за да скочат на кораба, който искат да

превземат и разрушат. Ето така дяволът искаше да превземе и разруши

плътския ми човек. И аз трябваше да усетя как “себе”-то ми се опитва да

реагира. То ставаше все по-силно и силно, тъй че призовах Исус, като Му

казвах:

“Господи мой! Думите на дявола дърпат плътския ми човек. И аз усещам,

че себелюбието иска да превземе сърцето ми...”

“Ами обуздай това себелюбие!” – ми отговори Господ и продължи:

“Имаш Огъня на Себеобузданието! Какво повече можеш да искаш

от Мене?”

В този миг аз мислено насочих всичкия Огън от Исус против железните

куки, които дърпаха плътта ми. А демоните на лукавия, виждайки нещата,

които върша, надъхаха още повече човеците, а те с още по-голяма ярост и

злоба се приближиха към мен, като викаха:

“Отговори бе! Нямаш ли чест и достойнство да се защитиш? Не е ли

мълчанието ти съгласие, че наистина си лъжепророк и антихрист? Ако не

си такъв, непременно ще се защитиш. Иначе всички ще видят колко си

гузен...”
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Този път куките на дявола се опънаха твърде силно. И плътският ми

човек, почти разкъсан, застана против сърцето ми, като охкаше болезнено:

“Позволи ми да се защитя пред тези хулители! В противен случай

излиза, че съм гузен!”

А Огънят на Себеобузданието тихо ми нашепваше с пламъците си:

“Истинската Любов на Исус премълчава всичко! Помни тази

Любов! Помни как злите човеци казваха на твоя разпнат Господ:

“Ако си Христос, слез от кръста и избави Себе Си!”

Но ти, бидейки охулван и разпъван от злите, на хулата им не

отвръщай, но предавай делото си на Този, Който скоро ще съди

живите и мъртвите...”

Ето така, братко мой, Огънят на Исус и плътския ми човек влязоха в

схватка. И аз, за сетен път призовах Господ, като Му казвах:

“Спасителю мой! По-скоро бих умрял, отколкото да отговоря на тия

хулители. Ти Сам ни предупреди, че ще бъдем мразени, хулени и наричани

с всякакви зли думи поради Тебе. Усили Огъня Си, Исусе! Не позволявай

на нечестивия да завлече плътта ми на територията на хулителите. Дай ми

Силата Си да премълча на всичко, както и Ти, Господи премълчаваше...”

След последните ми думи Господ се приближи като докосна с ръка

сърцето ми. А тогава Огънят на Себеобузданието се усили още повече. И

пламъците му, като нападнаха на демоничните куки и въжета, започнаха

да ги прегарят. Така накрая железните куки се стопиха в самия Огън, а

въжетата изхвърчаха настрани. Това накара надъханите човеци да се

спогледат и да си кажат:

“Тоя или е ням, или е ненормален. Явно няма и думица да изкопчим от

него. Затова да го оставим на Господ да го убие...”

Ето, че почувствах огромно облекчение. Понеже плътта ми се върна

под робството на духа, а Огънят на Себеобузданието тържествуваше във

всичките ми помисли. Точно тогава Исус ми проговори, като казваше:

“Иди и предай това видение на всичките Ми братя и сестри. Иди

и им дай посланието на Господ, че Огън се възправя против огън. И

ако Огънят на Господ гори в духа на човека, огънят на дявола търси

плътта. Така също Огнените думи на Моята Любов горят в сърцата
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на Моите, а думите на дявола идват против плътта. Но ако вие

всеки ден поробвате плътския човек и го обуздавате с Моя Огън, то

тогава никое от огнените въжета и никоя от огнените куки на

дяволските думи няма да успее против вас. Но напротив – Огнени и

любящи - вие ще превъзмогнете над дяволския огън и ще

омаломощавате думите му, докато те напълно изчезнат...”

Премълчавай Злото, братко мой! И нека Огънят на Себеобузданието

стане най-съвършеният защитник на сърцето ти! Амин и Амин!
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4. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “РАДОСТ”

(Видение за Любовта, която не се радва на неправдата, а се

радва заедно с Истината)

Братко мой! Верни ми приятелю!

Аз сега се моля на моя Господ Огънят Му от тази пророческа книга да

извърши съдба в сърцето ти. Съдба, която да те издигне високо. Съдба,

която да те постави далече по-горе от местата на дяволската мерзост и

запустение. Защото още малко и ние ще бъдем изменени завинаги. За да

отидем в един нов свят на Правда, Светлина и Любов. Когато аз мисля за

този свят, Огън на Радост запалва сърцето ми. Радост, че ще се явя пред

моя Господ и Той няма да се срамува от делото ми, но ще ми въздаде от

Вярността Си.

Днес измамата на дявола е накарала много човеци да търсят радост,

вън от Бога. И такива, като преследват всичката възможна суета и измама

на света, са готови да се радват на онова, което преминава. Без да

размислят, че самата им радост е измамата на измамения плътски човек.

Но Святото и Вечно Слово на Бога не говори за такава радост. И когато

Апостол Павел е записал в посланието си:

“Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се...” 26

...той е имал на предвид именно Радостта в Господа, а не радостта на

демоните, които завличат човешките души към ада.

Когато Исус дойде към сърцето ми, за да ми покаже десетата от

неизразимите думи на Любовта, Той изглеждаше по-различно от когато и

да било. От цялото същество на Исус се разпръскваха искри. Те излизаха

от зениците Му, от ръцете Му, от устните Му. Сякаш някаква невидима

електрическа мълния караше Спасителят да искри и да свети по един

прекрасен и неизразим начин. Това ме накара с възхищение да Го попитам:

“Защо изглеждаш така, Господи мой? Защо цялото Ти тяло искри?”

А Исус с усмивка ми отговори:

26 (Филипяни 4:4)
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“Аз идвам от тържеството на Божията Радост! За да ти дам да

преживееш в Дух и Истина една от най-прекрасните думи на Любовта

Ми. Думата Радост. Дума, която Апостолът Ми Павел записа в

посланието си, като каза:

“Любовта не се радва на неправдата, но се радва заедно с

Истината...”

Как мислиш тогава? Кой е белегът на Радостта, който всякога

се явява в Огъня?”

“О, Господи мой! Без всякакво съмнение това са искрите. Понеже сега

аз виждам как Ти искриш. Искрят очите Ти, искрят устните Ти, искрят

ръцете Ти...”

“А ти виждал ли си искри в Огъня? И изобщо – кога искрите се

появяват в едно огнище?”

“О, Исусе! Искрите се появяват тогава, когато огнището лумва от

внезапен порив. Понеже при всяко силно лумване на Огъня, към Небето се

издигат искри...”

Думите ми накараха Господ да ме погали с искрящата Си ръка, а след

това да ми каже:

“Точно така е! Искрите наистина се появяват при лумването на

Огъня. И понеже искам да дам на Моите да изпитат истинската и

неземна Радост в сърцата си, то сега ще те направя свидетел на

онази апостолска изповед, която гласи:

“...но пристъпихме до хълма Сион, до града на Живия Бог,

Небесния Ерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели,

при събора на първородните, които са записани на небесата, при

Бога, Съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните

праведници, при Исуса, Посредника на Новия Завет, и при поръсената

кръв, която говори по-добри неща от Авеловата...” 27

След тези думи Господ хвана сърцето ми, като ме въздигна нагоре.

Ето, че само след миг пред очите ми се разкри Небесният Ерусалим. И аз

видях едно огромно и неизброимо число от ангели и Божии праведници,

които стояха наредени в голям кръг около буйно разпален Огън. Видели

27 (Евреи 12:22-24)
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Господ, те започнаха да се радват, а Огънят в средата на кръга видимо

развълнува огромните си пламъци. Така Исус премина с мен край всички

тях, като ме приближаваше до Огъня. А накрая ми каза:

“Виждаш ли този разпален Огън и кръгът от Моите свидетели

около него? Ето, казвам ти, че това е Огънят на Святият Дух, Който

е на земята, за да издирва, осветява и спасява човеците. Но ти сега

седни в подножието Ми и гледай на онова, което ще се разкрие

пред очите ти...”

С вълнение седнах и се загледах в гигантския Огън, който пламтеше и

озаряваше лицата на всичките Исусови свидетели. И ето, че не след дълго

Огънят започна да лумва и издига искри към Хълма Сион. А при всяко

лумване, през редиците на Божиите свидетели и ангелите преминаваше

Радост. Толкова чиста, толкова завладяваща и прекрасна, щото моето

сърце й се отдаде. И вълни на непознато и невкусвано щастие запалиха

цялото ми същество. А Огънят отново и отново лумваше, като издигаше

стотици и хиляди искри. И нова Радост отново преминаваше през целия

кръг от тържествуващи ангели и Божии праведници. Това ме накара да се

обърна към моя Господ и да Го попитам, казвайки:

“Боже мой! Защо даваш на сърцето ми това тъй чудно и неизразимо

щастие? Как да си обясня тия искри, които всеки път лумват в Огъня на

Святия Дух и предизвикват това неспирно тържество от Радост?”

В отговор, искрящ както никога, Господ се изправи като ми казваше:

“Върви след Мене, за да влезеш с твоя Господ в Огъня. Защото

сега ще ти дам да докоснеш една от хилядите искри, които правят

цялото Небе да се радва и тържествува...”

Послушал Исус, аз станах и тръгнах след Него, като вече влизах в

Огъня на Святия Дух. Тогава настъпи ново лумване на Огъня, а край мен и

Него полетяха хиляди искри. И Господ, прострял мигновено ръката Си,

хвана една от искрите, като я положи в дланта Си. А след това с нежен и

любящ Глас ми каза:

“Докосни искрата! Виж смисъла на Небесната Радост и изпълни

сърцето си с неизразимата дума на Моята Любов...”
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Братко мой! Едвам бях протегнал ръката си и докосвах искрата, когато

през сърцето ми премина видение. И ето, че аз виждах човек, паднал на

колене пред постелката си. Той гледаше към Небето и плачеше в скръбта

си, като казваше на Исус:

“Прости на мен грешния, Господи! Прости ми, че не Те познавах и

вървях по път на смърт и зло! Прости ми, че ръцете ми бяха оръдия на

злото, а езикът ми – острие на неправдата. Спаси ме, Господи! Поръси ме с

Кръвта Си. Защото искам да бъда Твой! Сега и във Вечността!”

Човекът все така плачеше в горестта на сърцето си, когато Самият

Свят Дух на Господа събра сълзите му и ги прибра в Огъня Си. И само след

миг, въздигнал сълзите му в Небето, при Исус, Посредника на Новия Завет,

и при поръсената Кръв, Святият Дух положи сълзите му в Огъня, разпален

пред кръга от свидетели. И самите сълзи, предали всичката си болка и

покаяние на Огъня, се превръщаха в тази едничка и скъпоценна искра,

която светеше в дланта на Исус...

Самото видение ме остави без дъх. То ме накара да падна в нозете на

Господ и да Му кажа:

“О, Исусе! Едва сега разбирам Радостта! Едва сега разбирам що ще

рекат искрите на Огъня! Защото тук, на Небето, настъпва тържество дори и

поради един грешник, който се кае. И не каза ли Ти, Исусе в притчата Си,

че оня стопанин, като намери изгубената си овца, свиква приятелите си и

им каза:

“Радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца. Казвам ви,

че също така ще има повече радост на небето за един грешник,

който се кае, нежели за деветдесет и девет праведници, които

нямат нужда от покаяние...” 28

В отговор на думите ми, Господ погали главата ми и ме възправи на

нозете ми, като казваше:

“Сега виждам, че наистина разбра какво са искрите на Огъня и

къде се намира Истинската Радост. А на всички Мои, които искат да

доставят Радост на Господаря Си, Аз казвам:

28 (Лука 15:6-7)
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Търсете изгубените Ми овце! И като ги намерите, доведете ги

при Мен! За да имате сладката привилегия да бъдете посочени от

Мене в Моя Ден. И на всеки от вас лично да кажа:

Влез в Радостта на Господаря си!

Тази е Моята Радост!

Тази е огнената и неизразима дума на Моята Любов!

Дума, която прави Огънят в Сион да лумва и разпръсква искрите

на Вечното Спасение! Блажени, които проумеят и разберат как

лумва Огънят Ми и как се издигат искрите му!”

Братко мой! Верни ми приятелю! Господ е давал много видения на

сърцето ми. Но днес, след това най-прекрасно от прекрасните и най-живо

от живите Му видения, аз искам да ти кажа:

Не се радвай на неправдата, но се радвай заедно с Истината! Участвай

в Делото Господно със сълзи на очите си! Защото оня, който сее със сълзи,

с радост ще пожъне, носейки снопите си! Амин и Амин!
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5. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “ДОВЕРИЕ”

(Видение за Любовта, която на всичко хваща вяра)

Братко мой! Верни ми приятелю!

Сърцето ми все така стоеше под неземната и прекрасна Радост на моя

Небесен Господар. И аз, взрян в чудесната сетнина на всичките Звани,

Избрани и Верни, хвалех Исус за всичко в моя живот. А Той, като се сниши

отново до мен, започна да ми говори, като казваше:

“Искам да разбереш и единадесетата от неизразимите думи на

Моята Любов. Защото това е думата Доверие. Дума, която Апостолът

Ми Павел записа в посланието си, като каза:

“Любовта, която на всичко хваща вяра...”

Кажи Ми тогава:

Как ти разбираш Любовта, която на всичко хваща вяра?”

“О, Исусе! Когато си спомня думите Ти, че искаш да намираме

изгубените Ти овце, то си мисля, че никой не би могъл да изпълни Волята

Ти, ако няма именно тази Любов – която на всичко да хваща вяра...”

“Точно така е, момчето Ми. Това наистина правилно го изрече.

Но Аз сега искам да ти покажа в Дух и Истина що ще рече в сърцата

ви да пламти Огънят на тази неизразима и спасителна дума. Думата

Доверие. Дума, която е нужна на всичките Ми служители. Затова

сега тръгни след Мене. Понеже ще те заведа на място, където е

нужно именно Доверието...”

След последните Си думи Господ вдигна ръката Си и отвори видение

пред сърцето ми. Така Той тръгна по билото на една висока планина, а аз

Го последвах. Не зная колко вървях след Спасителя, но ето че накрая Той

се спря и посочи пред Себе Си, като ми казваше:

“Виж сега пропастта, която се открива под върха на тази

планина. Виж колко е дълбока и страшна. Защото ти казвам, че

това е пропастта на греха, която отделя живота на човеците от

Живота на Бога. Ако ти сега си откъм страната на Божия Живот, то
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непременно трябва да намериш начин да отидеш до страната на

тия, които са отделени от Мене...”

Чул думите на Исус, аз се приближих до Него и погледнах надолу. А

тогава сърцето ми изтръпна. Понеже видях твърде дълбока пропаст,

подобна на бездна, от която надничаха остри и страшни зъбери, а краят й

се губеше в мрак и тъмнина. И докато не можех да събера мислите си от

страшната гледка, Исус ме докосна като ми казваше:

“Престани да гледаш на пропастта. Но по-скоро погледни на

другия край след нея. Защото там сега блее жално едно от Моите

изгубени агънца...”

И действително, че на отсрещния край след пропастта очите ми видяха

малко агънце, което беше оплело вълната си в гъсти драки и всеки миг

можеше да се отскубне от тях и да полети в пропастта. Това ме накара да

извикам към Господ, казвайки:

“О, Исусе! Това Твое заблудено агънце има нужда от Спасение. Някой

трябва да му подаде Тоягата на Пастиря, за да го измъкне...”

Отговорът на Исус ме учуди с категоричността си. Защото Той ми каза:

“Не просто да го измъкне! Но да го доведе откъм страната на

Божия Живот, сиреч, тукd при Мен...”

Както можеше и да се предполага, следващият въпрос вече беше на

устните ми, тъй, че попитах Исус:

“Но как ще стане това, Господи? Та нали между нас и агънцето стои

пропастта на греха?”

Дали защото зададох глупав въпрос на Исус, или по друга причина, аз

не зная, но погледът на моя Господ стана твърде строг. И Той, като ме

погледна с острите Си и ревниви зеници, вече ми казваше:

“Гледай сега каква ще е сетнината на служители, които имат

твоя въпрос, но не намират Моя отговор...”

Докато Исус ми отговаряше, видях как на високата планина се

приближиха двама служители. И Господ, като застана до тях, властно им

заповяда:

“Спасете агънцето Ми! Понеже се е оплело в тръните и вече

виси над пропастта...”
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Чули Господната заповед, служителите се приближиха до самата

пропаст, като слушаха жалното блеене на агънцето. И ето, че единият каза

на другия:

“Братко, трябва да спасим това агънце. Аз чух призива на Господ в

сърцето си...”

“И аз също чух призива!” – отговори другият и с неприязън продължи:

“Но като гледам тази дълбока пропаст на греха, си мисля, че няма

никакъв начин да стигнем до агънцето. Та я виж колко е дълбока пропастта и

колко страшни са зъберите й и тъмнината на дъното й!”

Думите на втория накараха първият да извика към Господ, казвайки:

“Какво да сторим, Исусе? Как да преминем над пропастта?”

В отговор Господ протегна ръка и докосваше сърцата и на двамата с

Огън, като им казваше:

“Вземете Огъня на Доверието и направете мост до агънцето Ми.

Така ще го спасите и ще извършите Волята Ми...”

Усетили Огъня на Исус, двамата се спогледаха, а първият отново каза

на втория:

“Усещам, че трябва да покажем Доверие на това агънце. Не си ли

съгласен?”

“Ами хайде да му покажем Доверие!” – отговори вторият. Така двамата

направиха плахи стъпки към самата пропаст. И ето, че направили крачки

над пропастта, те възбудиха Огъня на Исус, който застана под собствените

им нозе, като създаде част от огнен мост, който се простираше дотам,

докъдето бяха стъпили. Това ги окуражи и те направиха втора, трета и

четвърта стъпка. А Огънят на Доверието отново и отново създаваше мост

под нозете им. Точно тогава от самите дълбочини на пропастта на греха се

въздигна дяволът. И като видя блеещото агънце и служителите, тръгнали

да го спасяват, той размаха крилата си против двамата служители, като им

изкрещя:

“Къде отивате, безумци? Нима имате вяра, че ще спасите онова

грешно агне? Не се ли замисляте за последствията? Не се ли замисляте за

греха, който ще полепне по дрехите на вашата праведност? Скоро да се
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върнете назад и искрено да се покаете, че напуснахте Живота на Бога, за

да отивате в живота на греха...”

Думите на дявола объркаха служителите. И единият, като пипаше

дрехата си, каза на другия:

“Не сбъркахме ли ние с тебе, та да се отклоняваме от Живота на Бога?

И не е ли Господ, Който е предал това заблудено агне на последствията от

беззаконията му?”

“Май наистина сбъркахме!” – отговори другият и продължи:

“Така е, като не изпитваме духовете!”

“Дай тогава да се върнем на сигурното място!” – настояваше първият –

“Понеже нашето място наистина е в Живота на Бога и ние не трябва да

показваме Доверие на грешните и заблудените...”

Думите на служителите накараха Исус да им извика с гневен Глас:

“Да не сте посмели да се върнете, докато не спасите агънцето

Ми. Понеже Човешкият Син дойде да даде Живота Си за грешните и

да ги доведе до покаяние!”

Но служителите изобщо не чуха Гласа на Господ. Напротив, извърнали

телата си, те вече правеха стъпки над пропастта, за да се върнат при

Божия Живот. Това накара Сатана да размаха още по-силно крилата си и

да им извика, казвайки:

“Точно така, чеда мои! Скоро се повърнете, за да стоите в живота ми!”

Думите на дявола накараха първият служител да каже на втория:

“Чу ли гласа на Господ, как ни вика да се върнем?”

“Да, чух го!” – отговори вторият и продължи:

“Сега искрено съжалявам, че тръгнах да правя компромис и да спасявам

тази грешна душа, която си заслужава мястото...”

Ето, че двамата вече тръгваха към страната на Божия Живот, когато

Господ с гневен поглед ме погледна и попита:

“Да позволя ли на тия зли и лениви слуги да се върнат в

Живота Ми, когато те отхвърлят Огъня на Моята Вяра? Да позволя

ли на човеци, които не различават Божия Глас от сатанинския да

бъдат свидетели на Любовта Ми?”

“О, Исусе! Да не бъде!” – извиках аз.
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“И няма да бъде!” – отговори ми Исус, като простря ръката Си и

издърпа Огъня Си. А тогава онези двама служители полетяха в пропастта,

а Сатана побърза да ги улови с крилата си, като им казваше:

“Стойте в живота ми, чеда мои и оставете тия грешните да погинат в

греховете си...”

В следващия миг Господ отново ме погледна с острия Си поглед, като

ми казваше:

“Сега разбра ли какво трябва да сториш?”

“Да, Исусе! Аз ще възлюбя Огъня на Твоята Вяра, за да направя мост

на Доверие до Твоето агънце. Никак няма да се откажа, нито ще се спра,

докато не го доведа в подножието Ти...”

Господ се усмихна и за първи път в самото видение очите Му

заблестяха радостно. А след това, сочейки ми пропастта, Той ме докосна с

ръката Си и ми придаде Огъня Си и Тоягата Си, като ми казваше:

“Изпълни се с Огъня на Моята неизразима дума Доверие.

Изпълни се с Любовта, която на всичко хваща вяра. И като мислиш

и знаеш, че Животът на агънцето Ми е по-ценен от твоя, протегни

Тоягата Ми, за да го спасиш...”

Никога не бях получавал толкова силно окриляване и изпълване с

Божията Любов, както в този миг на видението. Това ме накара да направя

крачки над пропастта и да тръгна към блеещото агънце. Тогава Огънят на

Исус създаваше мост под нозете ми, тъй, че продължавах да вървя с

увереност. Но когато стигнах до средата на пропастта, дяволът отново

разпери крилата си, готов да засенява със заблудителните си внушения.

Така той ми изкрещя:

“Какво вършиш, безумецо? Защо напускаш Живота на Бога, за да

отиваш в живота на греха?”

Крясъкът на Сатана ме накара да му отговоря:

“Глупав дявол! Смахнат дявол! Колкото е дълбока пропастта ти,

толкова са плитки лъжите ти! Ето, Животът на Господ е Огненият мост на

Доверието, който пламти в нозете ми. Премахни го, ако можеш! Докосни

го, ако можеш! Противи се, ако можеш!



91

Но сега ти казвам, че над тази пропаст и до живота на греха ме води

Любовта Божия, която на всичко хваща вяра...”

Не зная с каква ревност или дързост изговорих думите си, но от

устните ми излезе Огънят на Исус. И като нападна крилата на дявола,

мигом ги опърли, а той болезнено изрева и се сниши в тъмнината на

пропастта, от която беше долетял. Така, направил и последните крачки до

агънцето, аз протегнах Тоягата на Пастиря и го освободих от тръните. След

това, като го прегърнах, се върнах по огнения мост до моя Господ. И ето,

че очите на Небесния Пастир заблестяха радостно. И Той, като прегръщаше

агънцето Си, вече ми казваше:

“Иди и дай това Мое огнено видение на всички, които искат да

любят с Моята Любов и да вярват с Моята Вяра. Защото на всички

тях казвам, че докато имат Огън от Огъня Ми, Любов от Любовта Ми

и Вяра от Вярата Ми, те ще преминават над пропастта и ще отиват в

живота на греха. За да спасяват заблудените и да ги довеждат в

Живота на Вечно Живия. Който има тази Моя неизразима дума, той

няма да отпадне от Мене довека!”
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6. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “НАДЕЖДА”

(Видение за Любовта, която на всичко се надява)

Братко мой! Верни ми приятелю!

Ето че стигнах до последната от неизразимите думи на Любовта. Дума,

която Господ разкри на сърцето ми с разтърсващо видение. Но нека не

изпреварвам събитията, а да започна оттам, че Исус отново беше до мен и

ми говореше, като казваше:

“Сега е време да усетиш Огъня на последната от неизразимите

Ми думи, записана от Апостола Ми Павел в посланието му. Защото

това е думата Надежда. Дума, за която той написа:

“Любовта на всичко се надява...”

След тези Свои думи Исус докосна с ръка сърцето ми. Тогава в мен

премина Огън, който се разгоря с всичката си сила. В следващия миг

пламъците на самия Огън започнаха да ме издигат нагоре. Чувствах се

така, сякаш, че бях балон, напълнен с топъл въздух, който бърза да се

издигне към Небето. И при все, че стоях неподвижен при Исус, пак сърцето

ми усещаше издигането твърде реално. Това ме накара да попитам Господ:

“Какво ми стори, Исусе? И защо толкова категорично Огънят Ти започна

да ме издига нагоре?”

В отговор Спасителят посочи с ръка към Небето, като ми казваше:

“Надеждата е твърде съкровена дума, която носи в себе си

необикновен заряд от Огън. А зарядът й е такъв, че благодарение

на Надеждата вие можете да кажете, че не просто ще бъдете в

Любовта Ми, но ще пребъдвате в нея. Как мислиш тогава? Има ли

разлика между позицията “да бъдеш” и позицията “да пребъдеш”?”

“Да, Исусе! Разлика има. И сърцето ми я усеща така, щото аз виждам в

пребъдването постоянното подновяване и изпълване с Твоя Огън. Както

един стопанин хвърля дърва в печката, за да пребъдва топлината й, така и

ние трябва да се научим да се зареждаме постоянно с Твоя Огън, за да

пребъдем в него...”
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Господ се усмихна на думите ми, а след това протегна ръка и докосна

главата ми, като ми казваше:

“Нека тогава да те въведа във видение, което всичките Ми

братя и сестри трябва да разберат. Защото в това видение Господ

ще дари с Огъня на Надеждата всичките Си чеда. Тези, които

приемат Огъня Ми, ще превъзмогнат над умноженото беззаконие и

ще оцелеят, за да стоят пред Мене в Слава. Онези, които не приемат

Огъня Ми, ще замръзнат, понеже няма да имат подновяване в

Огъня Ми. А сега виж това...”

След последните думи на Исус пред очите ми се разкри видение, което

наподобяваше едно голямо и пространно море, в което плуваха стотици

кораби. На всеки от корабите имаше стотици пътници. Вътрешно бях убеден,

че всеки от корабите, които виждах, беше църква. А и Господ ми потвърди

това, като ми казваше:

“Ето, момчето Ми. Сега виждаш морето, което отговаря на

света, който лежи в лукавия. И насред това море плуват корабите,

които отговарят на църквите, които се наричат с Моето Име. Виж

тогава какво ще сторя. Защото сега ще призова всичките Си църкви

да се изпълнят с Огъня на Любовта Ми. Понеже морето охладнява с

всеки изминал час и без Огъня никой не би могъл да оцелее...”

След тези Свои думи Исус се възвиси над морето. И като протегна

ръцете Си към всичките кораби, извика с твърде силен Глас:

“Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас;

пребъдвайте в Моята Любов. Ако пазите Моите заповеди, ще

пребъдвате в Любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си

и пребъдвам в Неговата Любов...” 29

Въпреки силния Глас на Исус, никой от корабите не реагира на Призива

Му. И аз, като гледах, заплаках, понеже сърцето ми прекомерно се наскърби.

Но Господ се приближи към мен, като ми казваше:

“Недей да скърбиш, понеже имам на земята Църква, която е

чула Призива Ми. Затова сега ще те приближа съвсем близо до

корабите, за да разбереш защо повечето никак не чуха Гласа Ми,

29 (Йоан 15:9-10)
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нито се отзоваха на Призива Ми. А след това ще видиш и Избраната

Ми Църква, която наистина чу Гласа Ми и се покори на Призива

Ми...”

Така Господ ме прегърна и сниши над самите кораби. И аз, като ги

гледах, не видях на тях нито искрица от Огъня на Божията Любов. Това ме

накара да попитам Исус:

“Господи мой! Защо не виждам дори искрица от Огъня на Любовта Ти?

На какво се надяват тия кораби, за да оцелеят в студеното море?”

“Ти правилно Ме попита на какво се надяват. Защото наистина

става дума за надежда. Виж тогава котвите на тия кораби и Ми

кажи: Къде са хвърлени те?”

“О, Исусе! Всичките котви на тия кораби са хвърлени в морето, сиреч

в този свят. Така излиза, че църквите се надяват на този свят, а не на

Тебе!”

“А какво ви каза Моят Апостол за Истинската Надежда, която

дава пребъдването в Любовта? Спомни си думите му, които гласят:

“...да имаме голямо насърчение ние, които сме прибягнали да

се държим за поставената пред нас надежда; която имаме за

душата като здрава и непоколебима котва, която прониква в това,

което е отвътре завесата; гдето Исус като предтеча влезе за нас, и

стана първосвещеник до века според Мелхиседековия чин...” 30

За коя завеса говореше Апостолът Ми? Къде трябва да проникне

котвата на Моята Истинска и Вярна Църква?”

“О, Исусе! Апостолът Ти говореше за завесата на плътта. Тъй че, ако

някой е разпнал плътта заедно със страстите й, непременно да хвърли

котвата си оттатък завесата, сиреч, в самото Небе. Защото само от Небето

ние бихме получили Огъня Ти и бихме пребъдвали в него...”

“А тези кораби, които виждаш, в Небето ли са хвърлили котвите

си и от Първосвещеника Исус ли очакват Огъня си?”

“Не, Господи мой! Те са заложили на света. Те се надяват на бизнеса

на света, на търговията на света, на образованието на света, на титлите на

света и на всичко, що е в света...”

30 (Евреи 6:18-20)
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“А ще опази ли това море корабите, които са хвърлили

надеждите си в него? И ще се спасят ли корабите от идещия студ?”

“Не, Исусе! И сега виждам, че тези кораби наистина са обречени...”

“Виж тогава един кораб, който не е обречен, понеже не е от

света, ако и да спасява в света...”

Докато Исус ми отговаряше, Духът мигновено ни премести напред в

морето, където видях кораб, покрит от Божията Светлина, чиито краища

дори не се докосваха до вълните. И ето, че видели Господа и Святото Му

Присъствие, човеците възлизаха на палубата на кораба, като викаха:

“Господи Исусе! Благословено да е Името Ти! Благословени слугите

Ти, които идват в Твоето Име...”

Възгласите накараха Исус да се усмихне и да протегне ръцете Си към

кораба. А след това да им извика, казвайки:

“Пребъдвайте в Моята Любов, както и Аз пребъдвам в Любовта

на Отца Си! Въздигнете Надеждата си при Мене!”

В отговор на Призива Му, настойникът на Божиите люде на самия

кораб хвана котвата в ръцете си. И като я завъртя с всичка сила над главата

си, хвърли я нагоре, към Господа. И ето, че Исус хвана хвърлената котва, а

след това с развълнуван Глас Ми каза:

“Видя ли, Стефане? Видя ли Силата на Моята неизразима дума?

Разбра ли Надеждата, с която Моят слуга хвърли котвата нагоре?”

“Да, Исусе! Защото сега виждам и зная, че по веригата на тази котва

Ти ще изпращаш вълни от Огън към този кораб. Защото всичките човеци в

него са възложили Надеждата си на Тебе. И самата им Надежда е

проникнала отвъд завесата, понеже те са разпнали плътта и страстите й,

за да уповават на невидимото, а не на видимото, и на блаженствата горе, а

не на богатствата долу.

Ти Си тяхното богатство, Господи! Ти Си тяхната Надежда!

Техният Огън и тяхното Вечно благословение!”

Докато изговарях последните си думи Господ докосна котвата до

Сърцето Си. А тогава Огънят Му премина през веригата на котвата, като

стигна до кораба и го направи пламенен и огнен. И ето, че Исус отново ми

проговори, като казваше:
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“Виж сега какво ще се случи с морето. Защото то непременно

ще замръзне и ледени айсберги ще заплуват всред вълните му...”

След думите на Господа над самото море се изви силен северен вятър.

И като скова всичките кораби в студ и мраз, въздигна ледените си вълни и

носените по тях скали от лед. Така айсбергите, насочвани от вълните, се

стоварваха върху корпусите на замръзналите кораби, които се разрушаваха

и пълнеха с ледена вода. А човеците, хванали се панически за веригите на

котвите си, никак не искаха да приемат крушението и разрушаването на

служенията си. Но един единствен кораб, пълен с Божия Огън, продължаваше

да кръстосва морето. И студът и айсбергите нямаха власт над него, понеже

Огънят на Господ стопяваше ледовете и спираше ветровете, преди още да

бяха стигнали до кораба. Тогава Господ отново ми проговори, като казваше:

“Това видение, което ти дадох е с последната от неизразимите

думи на Моята Любов. Думата Надежда. Дума, която ще накара

всичките Ми братя и сестри да разпнат плътските си помисли и

страсти. След това, хвърлили котвата, да проникнат оттатък завесата,

за да се надяват на Мене.

Защото Аз днес съм там! Пълен със Светлина и Огън! И готов

всякога да ви покрия с Моята Любов.

Ето, люде Мои! Моят Апостол Йоан ви писа:

“Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно

какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни

Нему, защото ще Го видим както е. И всеки, който има тази

надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист...” 31

Ето, люде Мои! Моят Апостол Павел писа на всички ви:

“И тъй, остават тия трите: Вяра, Надежда и Любов; но най-

голяма от тях е Любовта...” 32

Затова ви казвам:

Оня, който има Моята Вяра, той непременно ще хвърли котвата

на Моята Надежда в Огъня на Моята Любов!

31 (I Йоаново 3:2-3)
32 (I Коринтяни 13:13)
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Блажени и Святи всички, които заговорят на Небесния Език на

Любовта! Блажени и Святи всички християни, които изпълнят сърцата

си с неизразимите и Огнени думи на Божията Любов!

Те непременно ще се намерят като свои сред свои си на Хълма

Сион и в Небесния Ерусалим! Като съграждани на Светиите и като

членове на Божието Семейство! Като братя на Първородния и като

чеда на Единия Баща, Комуто е Вечна Слава от века и довека!

Ето, Аз ви чакам да заговорите с Мене!

С Моите думи на Моя Небесен Език!”

След тези Свои Святи и пречисти думи Господ прегърна сърцето ми и

ме въздигна нагоре. За да ме въведе в Божието Светилище и там да чуя

последните думи на моя Небесен Отец.
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7. ЛЮБОВТА, КОЯТО НИКОГА НЕ ОТПАДА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Въпреки яростта и злобата на нечестивия, въпреки всичкото зло, което

претърпях, докато писах тази книга, днес съм повече от щастлив. Защото

моят Господ даде на чедата Си всичкият Вечен Живот на Небето, събран в

дванадесет неизразими думи. И аз днес бих повторил думите на Исус за

всички, които четат последните редове на тази книга:

“Който е от Бога, той слуша Божиите думи...” 33

От Бога ли си, братко мой?

Помисли тогава, че ако си от Бога, то този свят не е твоят дом. И

думите на този свят не са от Дома на Отца. Като слуга на Господ Исус

Христос, избран по благоволението на Отца, аз влязох в Дома на Отца и

оттам сърцето ми видя раждането на Божиите думи и Небесният Език на

Любовта. За да дам на теб и на всички Божии чеда една нова и чудесна

надежда. Надеждата – да превърнат в Дух и Живот всичките неизразими

думи на Божията Любов. Надеждата – да чуят лично Гласа на Отца и Сина

в сърцата си. Надеждата – да възрастят до пълнолетното мъжество на

Исус, усъвършенствани в познаването на Божията Воля.

С тези думи искам да ти предам и последното видение в тази книга.

Защото Господ Исус отново извиси духа ми до Божието Светилище. И като

отвори вратите на Светилището, пристъпи напред към Огъня, като казваше

на Отца:

“Всемогъщи Мой Отче! По Твоята Съвършена Воля слугата Ти

беше осветен, посветен и изпълнен с всичките неизразими думи на

Твоята Любов! Благослови делото му, Отче Мой! И помажи слугата

Си с Твоето Свято Миро, за да говори и занапред всичките думи на

Вечен Живот от Сърцето Ти!”

Слушайки думите на моя Господ, аз паднах на нозете си. А огнените

ръце на Отец се простряха от Светилището и докоснаха главата ми. И Сам

Отец проговори на сърцето ми, като ми казваше:

33 (Йоан 8:47)
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“Аз ще докосна сърцата на Моите с всичките думи, които ти

беше покорен да запишеш и явиш на чедата Ми. И днес казвам на

всички ви, че тук, пред Святия Ми Престол има един Печат на

Вечността.

Този Печат е Огънят!

Всеки, който се намери изпитан, проверен и одобрен от Огъня

Ми, ще бъде запечатан с Любовта, която никога не отпада!

Всеки, който се намери огнен сред студените, дързостен сред

страхливите, ревностен сред колебливите, ще бъде запечатан с

Любовта, която никога не отпада!

Всеки, който се намери даващ сред търговци, щедър сред

свидливи и благочестив сред нечестиви, ще бъде запечатан с

Любовта, която никога не отпада!

Всеки, който прочете тези Мои Отечески Думи и ги положи като

вечен тамян в молитвите си, ще бъде запечатан с Любовта, която

никога не отпада!

Аз, Огненият, Богът на Ариил, изрекох тия съдби с устата Си!”
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