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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Аз искрено се надявам тази книга да промени

сърцето ти. Аз искрено моля моят Господ Исус да стане съвършено реален

в живота ти и ти да усетиш божествената Му Сила. Защото трагедията на

много християни днес е тази, че те не се упражняват в стъпките на

истинската библейска вяра и по тази причина Господ Исус не е реален за

тях. Божият Син ни остави много свидетелства за Своята Свята Мисия и

Служение пред Небесния Отец. А Неговите сподвижници и Апостоли

съхраниха Вестта за Святия и Чист Живот, който Той посвети в Любов към

човеците. И аз трябва да ти кажа, че от мига, когато познах Спасителя,

разбрах, че Неговият силует завинаги ще бъде прицел и мечта на сърцето

ми. Аз разбрах, че в Него е събрано всичко, от което се нуждая. Всичко,

което ме дарява с Вечния Живот.

В тази книга искам да ти разкрия непосредствените вълнения, които

заляха духа ми, когато Господ дойде да ми говори за Своята Пасха. Моето

сърце дълго беше чакало Господ да му разкрие Небесната Светлина и

Изкупление на Виното и Хляба на Завета. Нещо повече - аз имах болка в

душата си, дошла от изповедите и оправданията на човеци, които никога

не са познали Исус, като Господ на Пасхата.

През последните години Исус ме изправи срещу религиозната и човешка

власт, окупирала много църковни амвони. Така, от ревността на Господ, се

родиха пророчески книги, които буквално заплющяха като бич върху

гърбовете на търговци и лъжепастири. Тогава много мои братя и сестри,

лично посетени и подбудени от Святия Дух, напуснаха местата, където

повторно разпъват Спасителя и Го продават за много повече от тридесет

сребърника. Но какво бе учудването ми, когато чувствителна част от тези

човеци, ако и да бяха докоснати от Спасителния лъч на Божия Пророчески

Дух, взеха та се върнаха назад и нозете им отново попаднаха в

омерзяващите събрания на църковно-светския дух. Тези човеци ми пишеха

писма или се обаждаха по телефона с горе-долу следното оправдание:
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“Брат Стефане! Лоша или хубава, църквата си е църква. Ние трябва да

ходим на църква, защото иначе няма къде да взимаме Господна Вечеря.

Ние знаем, че нашият пастир те мрази и нарича антихрист! Ние знаем, че

той презира и плюе по името ти и книгите, които пишеш, но нямаме право

да съдим и трябва да ходим при него, защото само той има право да дава

Господна Вечеря...”

Слушах или четях оправданията на тези човеци и сърцето ми беше в

шок. Каква беше тази заблуда? Какво беше това малодушие? Какъв беше

този измамлив компромис, облечен в маската на благочестие? И изобщо -

какъв беше този жесток контрол над душите и сърцата на тези човеци,

неспособни да разсъдят, че Пасхата е Господна, а не човешка и че Господ

е готов да вечеря с всеки, който чуе Гласа Му? Отваряли ли бяха тези

малодушни хора Словото на Исус? Чели ли бяха думите Му? Повярвали ли

бяха на “Откровението”, което Господ чрез ангела Си даде на Апостол

Йоан? И не каза ли там Исус:

“Ето, стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой Гласа Ми и

отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с

Мене…” 1

Ето така, братко мой, в сърцето ми се зароди силното желание да

призова Господ и Той да отговори на молитвите ми относно разбирането на

онова общение с Кръвта и Плътта Му, което наричаме “Господна Вечеря”.

Защото нелепите оправдания и бездушни отстъпления, с които мнозина

бягат от Пророческия Дух на Бога, стават тема за сериозен размисъл. И

когато все пак вземат “Господната Вечеря” от ръката на лъжепастир и

наемник, който само преди минути е изгорил или скъсал Пророческото

Слово на Отца, призоваващо го към покаяние, то сам помисли, скъпи ми

братко, в каква вечеря участват човеците. Сам помисли дали хлябът

наистина е безквасен, а чашата - Господна. Защото някога Апостол Павел

написа сериозно предупреждение към Църквата, като каза:

“Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша; не

можете да участвате в Господната трапеза и в бесовската трапеза…” 2

1 (Откровение 3:20)
2 (1 Коринтяни 10:21)



5

Днес на много места и в пълна степен бесовската чаша се представя

като Господна, и бесовската трапеза - като Свята Пасха. Тази е причината

Господ да ревнува Църквата Си и да й изпраща изобличително слово чрез

слугите Си пророците.

Аз зная и съм убеден, че мнозина няма да преглътнат съдържанието на

тази книга така лесно, както преглъщат късчето хляб, нито пък толкова

лесно ще изпият Духа й. Но това е още една причина да я напиша. Защото

днес християните имат нужда от Христос, а не от някой, който им говори за

Него. Защото днес човеците имат нужда от Неговата Кръв и Плът, а не от

религиозен наркотик за нечисти съвести. Защото днес човеците имат нужда

от онзи светъл духовен поглед, с който ясно да видят дали Пасхата е

Празник на безквасните хлябове или пир на фарисеи и книжници.

Затова сега те моля - хвани ръката на Исус и Му позволи да направи

реален за очите на сърцето ти най-великия миг от Собствения Си Живот -

Пасхата, на която Той възвести и утвърди Завета Си. И ти – осветен и чист

- отвори сърцето си, за да влезе в него Съвършеният Принос на Господ -

Хлябът и Виното на Неговия Завет. Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНАТА ПАСХА

Братко мой, искам да знаеш, че когато ядеш земна храна, тогава живееш

земния си живот. Но когато се храниш с Небесна Храна, тогава живееш

Небесния Живот. Защото храната отговаря на живота. И човек не живее, за

да яде, но яде, за да живее.

Преди две хиляди години на земята дойде един Свят Мъж, Който с

думите и делата Си хвърли в смущение всички чревоугодници. Те, охранени

и покрити със завиден слой тлъстина, трябваше с огромно неудоволствие

да преглътнат факта, че освен бога на плътския стомах, имало и Бог,

слязъл от Небето, за да приеме образ на Човешки Син. И освен трапезите с

луканки, шунки и печени агънца, имало и една друга трапеза - трапеза с

Плътта и Кръвта на Господа.

Представи си това, братко мой! Представи си хора, по чиито уста още

лъщи лой от доскорошно угояване, как излизат на площада на Синедриона

и слушат думите на Един, Който има претенции, че е Божий Син. Той не

само ги нарича “змии” и “рожби на ехидна”, но призовава слушащите

да пият Кръвта Му и ядат Плътта Му. Тогава от областта на фарисейските

черва започва да се надига вой от бога на плътския стомах, така че

фарисеите съскат заплашително, а някои от учениците на Господ вече се

споглеждат уплашено и казват с малодушие:

“Тежко е това учение; кой може да го слуша?”3

Искам да внимаваш в тази изповед, братко мой! Защото учението на

Господ наистина е тежко! То става толкова по-тежко, колкото повече човек

се е впримчил в страстите на греха и суетата. И ако си мислиш, че днес

положението е по-различно, то значи все още не си разбрал, че Библията

е огледало, в което се оглеждат всички родове човеци. Защото Учението на

Господ Исус за Неговата Пасха днес е станало още по-тежко. Но за разлика

от древните ученици на Господ, които поне бяха искрени в отношението си

към призива на Исус, днешните са решили да направят тежкото “леко”. И

по тази причина са си скалъпили религиозни ритуали, наричани “Господна

Вечеря”. Но нито вечерята е на Господа, нито Господ е на вечерята.

3 (Йоан 6:60)
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Аз не ти говоря празни думи и поемам отговорност за всичко, което ще

напиша в тази книга. Аз съм готов да проглася това послание от всеки

амвон, независимо дали ще се хареса на чревоугодниците или не. Аз зная,

че един ден ще застана пред Христовото Съдилище и там Исус ще отсъди

за всяка дума в книгите, под които съм се подписал с името си. Затова не

мога да мълча, когато виждам, че днес сърцата се продават на дребно и

биват залъгвани, че участват в Господното тайнство. Истината е много по-

жестока и граничи с духовен трагизъм. Защото когато на Пасхата ядеш

хляб, който не е Плът Христова, и пиеш вино, което не е Кръвта Му, то и

най-пропадналите езичници ще са по-достойни от тебе. Защото и те ще

ядат хляба си и ще пият виното си (както и правят), но няма да бъдат

осъдени за грях против Плътта и Кръвта на Исус. Защото Господната

Вечеря е не просто общение с Бога. Тя е изпитание, в което ти със силата

на вярата трябва да разпознаеш Плътта и Кръвта на Исус. Тя е изпитание,

в което ти, бидейки смирен и добре познаващ живота си, да знаеш дали си

достоен за тази Вечеря или не си достоен. Тя е изпитание, в което ако

кажеш на Бога:

“Прости ми, Боже, но аз съм грешен и недостоен за това общение…”

…то тогава ще получиш много по-голямо освещение, отколкото онези,

които знаят че любят света и похотите му, но за да бъдат на почит и

уважение сред човеците, стоят на предните места при Господната Вечеря и

бързат да са първи в нечестието си. Ето затова те моля да смириш сърцето

си и да не казваш, че знаеш всичко за Пасхата Господна. Защото сам

Апостол Павел ще ти напомни, че:

“Ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал както

трябва да познава. Но, ако някой люби Бога, той е познат от Него…” 4

А сега нека ти разкрия какво беше непосредственото докосване на

сърцето ми от Господ Исус. Защото Той отговори на молитвата ми и дойде

към сърцето ми с голяма сила. Ето думите, които Исус ми каза:

“Това, което ще ти дам да видиш и проумееш, запиши на книга

и предай на братята и сестрите Ми. Защото времето е усилно и

сърцата няма да издържат на натиска на дявола, ако своевременно

4 (1 Коринтяни 8:2-3)



8

не бъдат освежени и укрепени с Моята вечеря. Аз ревнувам всяко

едно сърце, в което живее Святият Дух и искам лично да посетя

всички, които изповядват Името Ми. Но Аз няма да сторя нищо от

онова, което искам да сторя, ако вярващите в Мене продължат

лекомислено да разменят Господната Слава за слава на човеци и

Господната Святост за човешки авторитети. Затова ще излея в

сърцето ти от Моето Свято Миро, за да имаш съвършената пълнота

и водителство на Святия Дух. Защото всички трябва да видят онова,

което вижда техният Господ. За да се покаят, възвърнат и утвърдят

в Истинския Ми Завет, а не в религиозните интерпретации на

днешните книжници и фарисеи.

А сега, момчето Ми, нека ти покажа във видение истинската

действителност около библейските факти на Моята Пасха. Защото

ти ще я видиш така, както я виждаше Отец Ми в онзи миг…”

След последните Си думи Господ докосна с длан сърцето ми и пред

мен се разкри видение. Аз виждах как учениците на Исус приготвяха

Пасхата. Господ все още не беше сред тях, но явно, че скоро щеше да се

появи. И когато Пасхата беше приготвена, вратата на самата стая се

отвори и там се появи Исус. Той беше в необикновена Небесна Светлина,

която се излъчваше от мантията Му и падаше върху учениците Му. Точно в

този миг усетих как Силата на Святия Дух ме приближи във видението, за

да видя поразителни подробности. Светлината, която се излъчваше от

Господ, направи така, че аз вече виждах сърцата на Неговите ученици.

Така забелязах, че всяко сърце бе уподобено на малка питка безквасен

хляб. В този момент дочух в сърцето си Гласа на Бог Отец, Който ми

казваше:

“Гледай на питките и не спирай да гледаш, докато не видиш

сърцата на всичките дванадесет Христови ученика...”

Така аз продължих да гледам, докато накрая погледа ми се спря върху

един от Христовите ученици, който имаше мургаво лице и къдрава коса.

Тогава забелязах, че неговото сърце се различаваше от сърцата на

останалите единадесет. Защото върху питката, която уподобяваше сърцето

му, имаше зелена плесен. Нещо повече - плесента така бе разяла питката,
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щото в нея личаха дълбоки дупки от проядено. В следващия момент от

една от дупките се показа червей, който се движеше зигзагообразно, така

щото към сърцето ми дойде върховна погнуса. В предишни видения, когато

Исус ми беше дал да пиша за кучетата и трохите, аз отново бях виждал

плесенясал хляб и червеи в него. Но този път въздействието от този

плесенясал хляб беше по-силно от предишните видения. В себе си знаех,

че това бе не просто моята погнуса и отвращение. Не!

Това бе усещането на Бога, което Той ми даваше и като мое усещане.

В този момент аз видях, че учениците насядаха около Господ и всички

до един чакаха Неговия знак за започване на Пасхата. Даже всички ядоха

от трапезата, но Господ Исус все така не започваше Пасхата Си. Нещо

повече. Той се развълнува в Духа Си и като погледна с очите Си към

ученика с плесенясалия хляб, каза:

“Истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде. Човешкият

Син отива, както е писано за Него; но горко на този човек, чрез

когото Човешкият Син ще бъде предаден! Добре щеше да бъде за

този човек, ако не бе се родил....”

Думите Му буквално смутиха учениците Му, но ученикът, чието сърце

бе уподобено на плесенясал хляб, каза:

“Да не съм аз, Учителю?”

А Господ, Който все така с остър поглед гледаше на Юда, взе залък в

ръката Си и като го натопи в блюдото, го подаде на Юда, като му каза:

“Каквото вършиш, върши го по-скоро...”

След думите на Исус стана така, че злият червей, който надничаше от

плесенясалия хляб, буквално скочи върху залъка, който ученикът погълна.

В следващия миг този червей погълна залъка от хляб и се уголеми, като

подбуди ученика да напусне Господното общение…

Видението, което ми даваше Исус беше повече от впечатляващо. Аз

прекрасно знаех, че ученикът, чието сърце беше като плесенясал хляб, бе

самият Юда, а червеят в сърцето му - Сатана. В този момент видението се

прекрати и Господ Исус отново беше до мен, като ми казваше:

“Разбра ли как изглеждаше в действителност мигът преди

Моята Пасха?”
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“Да, Исусе! Забелязах, че сърцата на всичките Ти ученици бяха

уподобени като безквасни хлябове, а сърцето на Юда - като хляб, който е

хванал плесен и в чиято среда пълзеше червей...”

“А забеляза ли, че Господ твоят Бог не започна Пасхата Си,

докато в събранието Му стоеше Юда?”

“Да, Господи! Учениците Ти ядоха от трапезата и Те чакаха да възвестиш

Завета Си. Но Ти не започна неговото възвестяване, докато Юда не излезе,

след като Ти натопи залък и му го подаде...”

“А знаеш ли защо Аз натопих залъка, който му и дадох?”

“Не, Исусе! Това за мен е тайна! Тайна е също така и фактът, че

червеят в сърцето на Юда изяде залъка и се уголеми…”

“Знай тогава, че постъпих именно така, защото Словото на Отец

Ми не можеше да се наруши и трябваше да се изпълни писанието,

че Човешкият Син ще бъде предаден от сина на погибелта. И ако

Словото Господно е Хлябът от Небето, то залък от Този Хляб влезе и

в Юда, за да извърши онова, за което е бил посочен. Ето защо този

залък духовно отговаряше на онова слово, с което допуснатите от

Отца Ми съдби остават ненарушими. Понеже Отец е допуснал

Сатана да влезе в Юда и да поквари сърцето му. Именно затова

червеят погълна залъка и се уголеми. Но виж също така, че Юда

получи залък, но не и Вино. Защото Виното отговаря на Кръвта Ми,

а Човешкият Син не е проливал Кръвта Си за греха на дявола.

Залъкът, който Аз натопих и подадох на Юда, отговаря духовно и

на молитвата Ми към Отца, когато на същата тази Вечеря Му казах:

“Докато бях с тях, Аз пазех в Твоето име тия, които Ми даде;

опазих ги, и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта,

за да се изпълни писанието…” 5

Как мислиш тогава? Ако Пасхата е Празник на безквасните

хлябове, то ще приема ли да ядат от Моето Тяло и да пият от Моята

Кръв такива човеци, които носят в сърцата си кваса на фарисеите?

Не е ли Пасхата именно събиране на Господ с Неговите безквасни

хлябове? Кажи Ми тогава:

5 (Йоан 17:12)



11

Ще благоволя ли Аз в “Господна Вечеря”, ако самите лидери на

църквата блудстват със света и докарват кваса на света в Храма?

Ще благоволя ли в пастири на църкви, които са докарали на

Святото Ми място търговци със сергии, и книжници с дипломи? Ще

благоволя ли в потомци на Ахан и Корей? Ще намеря ли за чисти

хлябове онези сърца, по които лепне гримът на Езавел? Няма ли

всички тези да се съберат за един друг празник, който не е

Празникът на безквасните хлябове, но част от шумните оргии на

Вавилон?

Виж тогава продължението на Моето видение към сърцето ти.

Защото то ще е съдбоносно и фатално за всички, които правят

компромиси с кваса на този свят…”

След думите на Исус аз отново получих видение. Този път то беше

духовен поглед върху днешните реалности. Аз и Господ стояхме над голяма

църква, която се събираше в огромна зала. Тогава Исус ме приближи в

самото видение, за да видя как лидерът на тази църква прогласяваше

Господна Вечеря. Погледнах на сърцето на този лидер и видях как то

приличаше досущ на сърцето на Юда. То отново беше уподобено на хляб,

който беше плесенясал, а в средата му този път лазеха много червеи. А

Господ ми каза:

“Виж сега как се заплаща компромисът да приемаш Господното

Причастие от ръце, пълни с безчестие…”

Така аз погледнах към лидера и забелязах, че той имаше огромно

самочувствие, ако и да си беше сложил ефектна маска на смирение. Той

вдигна в ръцете си Господното Причастие и тръгна всред вярващите в

залата. А в този момент стана така, че всички червеи в сърцето му буквално

настръхнаха и се изправиха, сякаш, че получиха заповед за атака. И в

мига, когато лидерът поднасяше към устата на вярващ парченцето хляб, то

и заедно с това парченце се шмугваше и по един червей. Нещо повече. Аз

видях, че сърца, които бяха чисти и непокварени, но направиха компромиса

да взимат Причастие от човек с квас, се омърсяваха и в тях също тръгваха

да пълзят червеи. Тогава разбрах каква е трагедията. Тя бе именно такава,

че участващите в спектакъла, наречен “Господна Вечеря”, вечеряха без
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Господ. А всяко място, където Го няма Господ, идва дяволът. И тези червеи,

които скачаха в сърцата на човеците, бяха в пълна степен възмездие от

Бог Отец върху всички, които не обичат искрено Исус, но живеят с

компромиси.

След като лидерът мина с хляба, дойде ред и на виното. А тогава

очите ми едвам удържаха да гледат на мерзостта, която се разкриваше във

видението. Защото в залата долетяха демони от поднебесните места, които

буквално уринираха в чашата, макар, че човеците не забелязваха това. И

лидерът приближаваше чашата към устните им и с тих шепот казваше:

“Пий от кръвта на Исус!”

А жертвите, като отпиваха от мерзостната чаша, добавяха:

“Пия от кръвта на Исус!”

А лидерът запечатваше изповедта им с едно кратко:

“Амин!”

Аз повече не издържах на видението и паднах по очи пред Господ,

като извиках:

“Моля Те Исусе! Повече не издържам на това видение. То не може да

се понесе…”

А Исус с твърд Глас каза:

“Не можеш да го понесеш ли? А как го понасят тези тука? Как

пълнят сърцата си с червеи и се покваряват с демонични гнусотии?

Ето затова - било, че го понасяш или не го понасяш, това видение е

изява на Моето Слово. Защото този Вавилон, който днес поглъща

църквите, е същата онази блудница от “Откровението”, за която

заповядах да се запише, че:

“…всички народи пиха от виното на нейното разпалено

блудстване, и земните царе блудстваха с нея, земните търговци се

обогатиха от безмерния й разкош…” 6

Да стоят ли тогава Моите в събранията на блудницата, та да

пият виното на нейното блудство? Да ядат ли хляб, замесен в

плесента на лицемерието и измамата?”

6 (Откровение 18:3)
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“Не, Господи мой! Да не бъде! Защото в стиха за тази блудница от

“Откровението” Отец призовава Своите Си, като казва:

“Излезте от нея, люде Мои, за да не участвате в греховете й и

да не споделяте язвите й; защото греховете й стигнаха дори до

небето, и Бог си спомни нейните неправди…” 7

Исус ме погледна, а в очите Му се четеше болка и те бяха просълзени.

Тогава Той докосна с ръка сърцето ми, като каза:

“Ето, Стефане! Днес цялото Небе вика и призовава всички

Божии Светии:

Излезте изсред събранията, в които е квасът на света, търговията

на света, бизнесът на света, дипломите на света, политиките на

света! Излезте изсред събранията, в които Виното Господно е

подменено с виното на Вавилон! Не участвайте в греховете на

онези, които пият бесовската чаша и ядат бесовска трапеза!

Но много от Моите не Ме слушат. Много от Моите са затъпели в

слушане и са станали странни в разбиране. Много от Моите са

станали роби на човеци, наложени от други човеци, които са

наложили други преди тях. Много от Моите не са разбрали, че не е

възможно да участват в Господна Вечеря, докато Господ не ги

посочи и не им каже думите, които каза на Своите ученици:

“Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих…” 8

Понеже именно чрез тези думи Аз засвидетелствах, че Моята

Пасха наистина ще е Празник на безквасните хлябове. Празник на

сърцата, които дават даром, когато другите търгуват. Празник на

сърцата, които мислят за горното, докато други мислят за долното.

Празник, който ще ти разкрия в следващото видение.

А в края на това казвам на всички, които чуват Гласа Ми:

Изпитвайте себе си дали сте достойни за Святостта на Отца Ми!

Защото пред Седящия на Престола стои Моята плът, която Аз дадох

за Спасението на света. И пред нозете Му е Моята кръв, която се

проля за опрощение на греховете.

7 (Откровение 18:4-5)
8 (Йоан 15:3)
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Тази Моя Плът и тази Моя Кръв стават част от вас, когато като

безквасни хлябове се съберете на Моята Пасха!

Тази Моя Кръв и тази Моя Плът стават обвинители против вас,

когато в недостойна обхода се поругаете със Святостта на Отца Ми!

Ето, Аз съм близо до сърцата на всички, които плачат и считат

себе си недостойни за Моята Пасха! Ето, Аз се гнуся и отвращавам

от сърцата на всички, които се превъзнасят и считат себе си

достойни за Моята Пасха! Защото Моята Пасха е Свята и в нея няма

нищо от този свят! И напусто е да стоите с кваса на света и да

взимате Господното Причастие. Напусто е да вярвате, че ако и да

взимате Пасхата от човек, носещ кваса на този свят, то такава

пасха ще ви ползва. Защото “малко квас заквасва цялото тесто”.

Колко повече - когато лидери на църкви са се поклонили на Мамон

и броят с мръсните си ръце дяволските користи. А после вие

решавате да вземете Моето Причастие от такива ръце… Такова

“причастие” никак няма да възлезе пред Престола на Отца Ми!

Защото то се е превърнало в бесовска трапеза и бесовска чаша.

Понеже никога светът няма да се качи в Небето, нито пък Небето

ще се покори на света…”

След последните думи на моя Господ аз в пълна степен разбрах, че

червеите и плесента наистина ще се окажат най-коварната отрова за

тщеславните. Понеже те всякога ще наричат плесента - доктрина, а лазенето

на червеите ще регистрират като полъх на Святия Дух.

Затова със сълзи на очите си се моля на Небесния Отец:

“Отче мой! Опази и съхрани сърцата, които ще прочетат тази книга!

Дай им онази вяра, с която да намерят пълното потвърждение, че могат

сами да приготвят и взимат Господното Причастие, когато видят, че

фарисейският квас тържествува от амвоните. Дай им, Отче мой, да не се

страхуват от слугите на Вавилонското нечестие, но да бъдат и останат

безквасни хлябове с искреност и Истина! Амин и Амин!”
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2. ПРАЗНИКЪТ НА БЕЗКВАСНИТЕ ХЛЯБОВЕ

Искам да знаеш, скъпи ми братко, че в Библията няма празни думи.

Всяка дума в Свещеното Писание е ключ, който обяснява определени

духовни истини, макар че не на всички човеци е дадено да боравят с тези

истини. Аз съм напълно убеден, че и до този момент, в който ти прочиташ

редовете на тази книга, никога не си тръгвал на Господна Вечеря с мисълта и

убеждението, че си призван да участваш на Празник. Понеже празниците в

човешкото битие винаги са били по-предпочитани от празниците в Божието

Битие. Затова всички бихме нарекли “празник” Нова Година или собствения

си рожден или имен ден. Но много рядко бихме се обърнали към празниците

на Бога. В това отношение Господната Вечеря е не просто празник, но

Празник на безквасните хлябове.

Аз зная, че нищо друго не радва и не удовлетворява Бога така, както

Пасхата. Защото тогава Бог събира Святите Си хлябове на Свято място.

И ако ти се върнеш на “Книгата Изход”, то непременно ще прочетеш в

дванадесета глава, че Господ заповяда Пасхата с една определена духовна

цел. Целта да бъдат опазени и съхранени всички Божии чеда, докато Бог

въздава в гнева Си над Египет. Нещо повече - за да бъде отделен народа

Му от всяко египетско нечестие, Господ каза:

“Нищо квасно да не ядете; във всичките си жилища безквасни

хлябове да ядете...” 9

Виждаш ли, скъпи ми братко, че Пасхата е не просто хранителна диета

или ограничение? Тя е встъпване в заветни отношения с Бог. Тя е отделянето

от духа на Египет и пребъдването в Духа на Бога. Някога всички онези

израилтяни приеха Господната Пасха и така беше опазен животът им.

Същото е и днес. Защото и днес Господ Исус иска да влезеш в заветни

отношения с Него, за да бъдеш отделен от духа на света и да пребъдваш в

Духа на Бога. А отделянето става именно тогава, когато започнеш да

изпълняваш Божията заповед и да не ядеш нищо квасно, тоест, да

престанеш да приемаш в духа и сърцето си словото на света, примера на

9 (Изход 12:20)
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света, моделите на света и всички съблазни, които биха вкарали в грях

сърцето ти.

Аз и до днес се възхищавам на чистата вяра и огнена ревност, с която

първите последователи на Господ Исус превъзмогнаха над света и неговите

похоти. Те станаха странни за света. Те станаха измет на света. Те бяха

гонени и оплювани, презирани и проклинани. Но с тях беше Господ. С тях

беше Хлябът от Небето, Който утвърди сърцата им като безквасни хлябове.

Ти безквасен хляб ли си, братко мой? Не се стряскай, че ти задавам

подобен въпрос, защото Господ първом го зададе на мен. Нещо повече -

Исус с такъв тон ме попита, щото разбрах, че само утвърдителния отговор

на въпроса Му ме прави да бъда достоен на Неговата Пасха. А в самата

вяра, че ние сме хлябове на Господа, се отварят такива врати на мъдрост и

познание, щото всички трябва да влезем през тях. Затова нека ти кажа как

Господ ме направи да възляза на Празника на безквасните хлябове.

Ето думите, с които Той започна да ми говори:

“Стефане, Аз искам да те видя като безквасен хляб. Готов ли си

да Ми дадеш сърцето си? Готов ли си да се оставиш в ръката на

твоя Господ?”

“Да, Исусе! Оставям се!” - отговорих аз. А пред очите на сърцето ми се

появи видение. В това видение моят Господ Исус стоеше пред Престола на

Бог Отец, който пламтеше в непоносим пламък. Бях сигурен, че само по

изричната Воля на Отец аз стоях пред Престола Му. Тогава моят Господ

тръгна към Престола и буквално се скри в огнените пламъци, а след малко

излезе изсред тях, като държеше в двете Си ръце огромна златна тава,

пълна с брашно. Така Той загреба с двете Си ръце от брашното, а след

това го изсипа в сърцето ми. В следващия миг аз се усетих странно. Сякаш

че цялата Библия бе оживяла в ума ми. В мене препускаха хиляди стихове

и всеки от тях теглеше сърцето ми, но беше невъзможно да го хвана, за да

ми послужи. Затова попитах Исус:

“Господи! Какво направи с мен? Какво е това брашно от Престола на

Отца, с което ме дари? Защо умът ми се изпълни със стихове от Свещеното

Писание, ако и да не мога да ги задържа, за да ми послужат?”

А Исус, като се усмихна, ми каза:



17

“Нали искаш да си безквасен хляб? Нали се остави в ръката Ми,

за да те утвърдя? Какво друго да е нужно на един хлебар, за да

направи хляб, освен брашно? Но разбира се, че е нужно и още

нещо. Затова сега ще прибавя и него...”

След думите Си Господ отново се приближи до Престола на Отца и

отново огнените пламъци Го скриха. А след това Той се показа, държейки

златна чаша. Така Исус се приближи към мен и изля златната чаша в

сърцето ми. В следващия миг почувствах огромно блаженство и пълнота.

Вътре в себе си знаех, че водата от златната чаша бе Самият Свят Дух      на

Отца. Той влезе и веднага докосна брашното в сърцето ми, тъй че почувствах

огромна промяна. Сега библейските стихове вече не бяха неуловими.

Напротив - аз се докосвах до тях, а те бяха заредени с Мъдростта на Бога и

с копнежа на Духа да издирва Божиите дълбочини. Понечих да отворя

устата си, та да възкликна, но Исус вдигна ръката Си, като ми каза:

“Зная какво преживяваш, понеже не ти е за първи път. И Аз не

ти давам това видение за теб самия, но за Моите братя и сестри.

Защото ти си изпечен от Мене хляб, но имам и други братя и сестри,

в чиито сърца все още има брашно или тесто, но не и Хляб. Затова

сега помисли, че ако във видението се смесиха вода и брашно, за

да се получи тесто, то е нужно и още нещо, за да се роди Хлябът…”

След последните Си думи Господ вдигна ръка и посочи към пламенния

огън пред Престола, като ми каза:

“Ето Огънят, Който ви превръща в безквасни хлябове. Ето Огънят,

в Който искам да влезеш. Тръгни към Него…”

Послушах Господ и тръгнах. А в следващия момент ме блъсна огромна

горещина, а аз все още не бях направил и две крачки към Огъня. Нещо в

мен се противеше и не ме пускаше. Нещо в мен не искаше да отида към

Огъня. Тогава паднах в коленете на Исус и Го попитах:

“Господи, не мога да се позная! Защо не мога да тръгна към Огъня?”

А Исус тихо каза:

“Мнозина не могат да тръгнат, защото не искат да умрат за

света, от който ги избавям. И въпреки, че в тях има както брашно,

така и води от Духа Ми, те остават като тесто, в което може да
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попадне всякакъв квас. А единственият начин да се запазите чисти,

е като пристъпите към Огъня и влезете в Огъня. Понеже в Божия

Огън може да влезе тестото, но не и квасът! В Огъня на Отца Ми

може да влезе Свещеното Писание и водите на Святия Дух, но не и

любовта към този свят! Защото някога Апостолът Ми Йоан каза на

всички ви:

“Който люби света, в него няма любов към Отца…”

Сега разбираш ли защо мнозина не искат да влязат в Огъня? А

как после ходят на Пасхата Господна със самочувствие на безквасни

хлябове и търсят да вземат Господното Причастие? Нека първом

минат през Огъня, а след това да отидат на Пасхата Ми. Ето, Аз ти

давам Сила, понеже уповаваш на Мен. Затова тръгни към Огъня…”

След последните думи на Исус аз тръгнах към Огъня и само след миг

бях като на клада. Огнените езици плъзнаха във вътрешностите ми и

започнаха да докосват тестото, което Господ беше замесил. Така то се

превърна в Хляб. И учудващото на този Хляб бе това, че той не просто

беше изпечен, но топъл, понеже задържаше Огъня в себе си. А Господ,

Който също беше влязъл в Огъня на Отца, ме прегърна, като каза:

“Кажи на Моите, че трябва да минат оттук, ако искат да дойдат

на Празника на безквасните хлябове. Кажи им също, че всеки,

който е минал през изпита на Огъня, няма никога да се огъне и

приеме от кваса на този свят. Понеже квасът може да въздейства

на тестото, но не и на Хляба. А сега нека ти покажа Моите хлябове,

които Аз Сам утвърдих на земята…”

След последните Си думи Господ ме изведе от Престола и двамата с

Него тръгнахме сред златните улици на Небесния Ерусалим. Така влязохме

в някаква огромна кристална сграда, от която струеше Светлина. А едва

влязъл през огромните врати, които Исус отвори, аз се почувствах така,

сякаш, че бях въздигнат на орлови крила. Представи си, братко, че неземна

сила те въздига нагоре, ако и да стоиш здраво на краката си. Ти стоиш и

стъпваш здраво, а въпреки това сърцето ти се издига и издига. Така се

чувствах аз. Въпреки че по-късно Исус щеше да ми каже, че “издигането”

всъщност е било “навлизане” в Сърцето на Отца. А вътре, зад стените на
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светлата сграда, към духа ми дойдоха вълни от Небесно хваление и

поклонение. Тогава очите ми забелязаха Христовите Апостоли. Те бяха

вдигнали ръцете си и славеха Небесния Отец. Нещо повече – самите им

сърца бяха безквасни хлябове, от които се издигаше дъхава пара. И аз

нямах друго по-реално и прекрасно потвърждение на това видение от

стиховете на посланието, които гласят:

“…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...” 10

Докато сърцето ми преливаше от Небесната Благодат и тържество, Исус

ме погледна и каза:

“Виж внимателно Моите Апостоли. Виж тяхното хваление и

поклонение. Защото именно те са присъствените хлябове на Божията

Свята трапеза. И ако искате още за увереността си, то знайте, че ето

такъв е Празникът на безквасните хлябове.

Ето такава е Пасхата и Господната вечеря! И Аз, Господ вашият

Бог днес простирам прободените Си ръце над всички сърца, които

Ме любят, за да им кажа, че Аз съм, Който давам Господната Вечеря

и утвърждавам присъствените хлябове на Завета Си. Аз съм, Който

днес върша Святото Си дело на Святия Си хълм и блажени са всички,

които пребъдват при Мене. Аз съм Този, Който днес повтаря думите

на Соломон, като Свято служение пред Моя Отец. Думи, които гласят:

“Ето, аз строя дом за Името на Господа моя Бог, да го посветя

Нему, за да се принася пред Него благоуханен темян и постоянните

присъствени хлябове, и утренните и вечерните всеизгаряния, в

съботите, на новолунията, и в празниците на Господа нашия Бог;

това е всегдашна наредба в Израил. А домът, който строя, е голям,

защото нашият Бог е велик повече от всичките богове…” 11

10 (Евреи 12:22-24)
11 (2 Летописи 2:4-5)
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На такъв велик Бог ли искат да служат братята и сестрите Ми

или на бога на плътската похот и страст? На такъв велик Бог ли

искате да се покланяте в искреност и Истина или на бога на

религиозното лицемерие и човешко угодничество? Земни хлябове

ли искате да бъдете, покрити от всякаква плесен и червеи или

небесни хлябове, пълни с искреност и истина?

Разбираш ли, момчето Ми, каква гибелна измама е вкарал

лукавият в Моя Храм? Разбират ли Моите, че ако своевременно не

се смирят и покаят, то никак няма да стигнат до Хълма Сион и до

Святостта на Отца Ми? Разбират ли Моите, че ако не преминат през

Огъня на Отца, та да станат безквасни хлябове, то твърде скоро

могат да попаднат на чуждия огън на Аароновите синове?”

“А как да разберат, Господи мой? Как да се покаят? Как да очистят

сърцата си от всичките лъжеучения на лукавия? Та нали ако им дам тази

книга, то тя ще удари именно във високите крепости, които лъжата е

изградила в тях? Нима мога да ги ударя с Меча на Пророческия Дух? И

няма ли така те да се върнат още по-назад?”

Слушащ въпросите ми Господ каза:

“Пасхата Господна е най-личното преживяване за сърцата на

Моите. И тук Мечът на Пророческия Дух по-скоро би отворил рана,

отколкото да възвърне. Но има едно по-превъзходно средство, което

очиства сърцата. То също е част от Моята Пасха, ако и мнозината

отдавна да са го забравили. Затова нека да те заведа на стената,

където расте Господния Исоп. Защото някога, при първата Пасха,

Отец Ми заповяда поръсване с Исоп. И на Моята Пасха Аз заповядвам

същото. И само сърца, поръсени с този Исоп, са чисти и достойни за

Мене…”

След последните думи на Исус видението с Празника на безквасните

хлябове се прекрати, а Святият Дух нахлу със сила в сърцето ми, за да

бъда подготвен за дълбоките видения, в които ме посвещаваше Господ.

Моля се на Него в теб да влязат не буквите, но Духът на това Слово. За да

бъдеш от Неговите хлябове на Неговата Свята трапеза! Амин и Амин!
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3. КАПКИТЕ НА ГОСПОДНИЯ ИСОП

Братко мой! Готов ли си да оставиш всичките човешки учения и да

последваш Господ Исус и Неговото Свято Учение? Готов ли си да преживееш

всяко земно унижение в името на Божията Святост и чистота? Знаеш ли, че

ако Господ ни говори за умножаване на беззаконието, то е, понеже днес

човеците не просто грешат. Те притурят грях на грях! И сред многото

грехове, които човеците вършат, има един грях, който по степен на

духовно разрушение и гибел стои на първо място. И това е грехът против

Плътта и Кръвта на Исус. Това е грехът да участваш на бесовска трапеза, а

да я припознаеш като Господна. Това е и грехът да пиеш бесовската чаша,

а да си мислиш, че е Господната.

Някога в Израил имаше едно поколение, родено от старовременната

змия. Това поколение имаше Закона и го четеше в синагогите си. Но то

беше лишено от Духа. Защото не е възможно Духът на Бога и духът на

дявола да стоят на едно място. И същото това поколение, без Духа, не

разпозна Жертвеното Агне, нито пък Жертвения Хляб. И както на Агнето,

така и на Хляба това поколение заявяваше:

“Ние не сме родени от блудство; един Отец имаме, Бога…” 12

Виждаш ли проблема им, братко мой? Виждаш ли как блудници

дръзват да хулят и наричат Господа “блудник”? И знаеш ли колко години и

векове наред тези блудници са възлизали на Празника на Пасхата? Знаеш

ли колко векове очите на Отца е трябвало да гледат мръсните човешки

ритуали, в които липсва и капчица от Духа? Защото, досежно Закона, те

биха казали:

“Ето, Отче! Служим Ти! Всяка година възлизаме на Пасхата и вършим

всичко, що е писано…”

А защо тогава дръзнаха да нарекат Божия Син “блудник”? Не затова

ли, щото от сърцата им надничаше дяволът? И в колко от тези служители

имаше ревност за Бога, за Истинския Бог? И в колко от днешните я има?

Аз ни най-малко искам да влизам в ролята на съдия или екзекутор. Но

когато сърцата са омърсени от религия и най-долнопробни прочити на

12 (Йоан 8:41)
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Свещеното Писание, то всички трябва да паднем по очи и да заплачем, та

дано Бог би ни показал Милост. А Той днес я показва повече от всякога.

Защото, ако Пастирят не милееше за стадото Си, то всичките Му овце биха

били разкъсани от зверовете. И Той не само милее, но протяга ръка, за да

вдигне всяко вярващо сърце горе. Там, където няма дори помен от кваса

на фарисеи, теолози и кариеристи. Там, където Кръвта на Исус е наистина

Христова Кръв, и Плътта Му - Негово Тяло.

Нека сега да ти покажа следващото видение, което Господ ми даде.

Защото Той отново дойде при мен, като ми каза:

“Имай милост към грешните! Милост, по-голяма от всякога.

Милост, която ще превърне сърцето ти в сърце на ходатай. Милост,

с която да просиш от Отца Ми Слово и Той да ти излива, за да

спасява чрез слугата Си погиналото. Защото има едно място, където

все още не си ходил, а трябва да те заведа. Това място е стената...”

След последните Си думи Господ протегна ръка и докосна сърцето ми.

Тогава пред погледа ми се разкри стена, чийто връх се врязваше в Небето.

Това беше здрава стена, направена от един единствен камък, което

напълно ми показваше, че не беше дело на човешки ръце. Тази стена не

можеше да бъде повалена или заобиколена. Тя беше създадена, за да

разделя! И там Исус ми каза:

“Виж внимателно двете страни на тази стена, защото Аз сега ще

ти ги покажа. А след това запиши на книга и предай на братята си

всичко, което си видял…”

В следващия миг Господ започна да свети като Слънцето. Той простря

ръката Си към пространството пред стената. И аз видях стотици хиляди

мъчещи се хора, пълзящи в основата на стената, така, както пълзят червеи.

Тези хора виеха и крещяха, но не виждаха никакъв изход за положението

си. Повечето от тях бяха с кървящи сърца и премазани нозе. Те не можеха

да ходят, а само и единствено да се гърчат и мятат наляво и надясно.

Гледката бе потресаваща, сякаш присъствах на някакъв масов катаклизъм,

на всеобща трагедия, засегнала всички. Тогава Господ ми каза:

“Запомни добре това, което видя. Защото сега ще те вдигна, за

да минем от другата страна на стената...”
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След думите Си Исус ме вдигна и двамата с Него полетяхме нагоре,

там, където свършваше височината на стената. А стената привършваше в

светлите селения на Отца. Така ние минахме от другата страна на стената

и отново се спуснахме долу. Така аз отново видях хора, но този път те бяха

весели и усмихнати. Всеки от тях беше облечен в бели дрехи, а из въздуха

се носеха сладки благоухания и тържествени химни. Гледката беше коренно

противоположна спрямо предишната. От едната страна на стената бяха

щастливите и осветените, а от другата страна - мъчещите се и премазаните.

Бях вътрешно шокиран и разтърсен от мисълта, че тази висока стена разделя

две крайности на човешкото битие. И аз попитах Господ:

“Исусе, защо ми показваш всичко това? И какво общо има то с Исопа,

за който Ти ми каза, че ще ми говориш?”

Тогава Господ каза:

“Преди всичко трябваше да Ме попиташ какво представлява

тази стена. Защото това е стената на Божията Святост. Тя разделя

Господната Святост от греха на света. И така нито грехът може да

влезе в Святостта, нито пък Святостта да влезе в греха. Затова от

едната страна са човеците, които живеят живота на греха, а от

другата страна - човеците, които живеят Живота на Бога...”

Думите на Исус ме изненадваха. Затова Го попитах:

“Господи, а как човеците откъм страната на греха могат да дойдат

тука? Защото едва ли Волята на Отца е такава, че да ги държи изолирани

от това място на блаженство и пълнота...”

Исус се усмихна на въпроса ми и каза:

“Ето, че вече навлязохме в съществото на нещата, които искам

да ти дам. Затова нека отново се приближим до стената, за да

видиш какви знамения е поставил Отец Ми по нея...”

След думите Си моят Спасител ме приближи до стената. Тогава

забелязах, че тя беше прорязана от много растения. Впечатлението от

гледката беше такова, каквото навярно и ти си имал, когато си гледал

пълзящи растения по стените на много сгради. А Исус, като протегна

ръката Си към едно от хилядите растения, каза:
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“Ето това е Исопът, който расте по стената. Приближи се, за да

го видиш...”

Аз се приближих и забелязах, че по листата на това растение блестяха

стотици Небесни капчици. Тези капчици сякаш, че бяха бисери, пълни с

Живот от Живота на Бога. А тогава Исус ми заповяда:

“Вземи в ръката си от тези капчици и ги изпий. Защото на това

те е призовал Отец Ми...”

Протегнах ръка, и като хванах едно от листата на Исопа, го наведох

към дланта си, така щото капките се търкулнаха в нея. А след това подложих

дланта си към устата си и изпих капките. Езикът ми пламна, а гърлото ми

се запали. И някъде, из дълбокото на сърцето ми, по-дълбоко от всеки друг

път, се надигна Сила, която ме завладя с едно огнено желание. Аз не

можех да се откажа от това желание. Защото то, като плени всичките ми

мисли и ги върза, стана единствената ми мисъл и копнеж. Затова извиках

към Исус с цялата сила на сърцето си:

“Господи, не искам да стоя от тази страна на стената. Прати ме оттатък!

Моля Те с цялата сила на сърцето си! Не ми отнемай единствената наслада

- да отида при измъчените от греха и при премазаните от дявола...”

Исус ме погледна и каза:

“Ако толкова силно желаеш това - отиди!”

Думите на Господа ме учудиха, защото в първия момент не ги разбрах.

Тогава погледнах високата стена и отново погледнах моя Господ. Чудно, но

Той се държеше така, сякаш не ме забелязва. А вътре в мен желанието

стана толкова силно и копнежът - толкова неудържим, щото се приближих

към стената и започнах да я удрям с ръцете си, та дано я пробия. За мое

учудване стената сякаш, че се подаде на ударите ми, защото в нея се

появи отвор, който ставаше толкова по-голям, колкото повече ставаха

ударите ми. Само след миг аз вече бях успял да мина от другата страна на

стената. Тогава си помислих, че Господ ще ме смъмри за импулсивното ми

държание и ще ме дръпне назад. Но Той не постъпи така. Той се усмихна и

очите Му бяха пълни с радост. А после ми каза:

“Виждаш ли какво може да извърши със сърцето ти Милостта

на Отца? Виждаш ли, че всеки, който пие от Исопа, растящ по
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стената, става служител на Господната Милост? Такъв никога вече

няма да се уплаши от греха, но ще воюва против него с най-

съвършената Сила на Бога. Силата на Исопа. Ето затова и ти разбра,

че мястото ти не е от тази страна на стената и заудря по нея. Но

това не бяха твоите удари, а ударите на Милостта Господна.

Вземи сега от листата на Исопа и започни да ръсиш с бисерните

капки тези измъчени от греха и дявола души…”

Сърцето ми затуптя както никога. А в следващия миг вече бях

напълнил обятията си с Исоп. И като минах през отвора на стената, слязох

при измъчените и грешните, като просто хвърлях върху тях благодатните

листа и капчиците върху тях. А от допира на бисерните капки ставаше

така, че раните изчезваха и нозете се възстановяваха. И около мен стана

тържество. Защото изцелените и осветени човеци славеха Бога и с лекота

преминаха през отвора на стената, за да влязат в Божията реалност.

Тогава Господ ме погледна с най-щастливите очи, които някога бях

виждал. А после каза:

“Иди при Моите и им кажи, че Аз полагам цялата спасителна

сила на Исопа Господен в тази книга. Нека грешните коленичат

пред Лицето Ми! Нека измъчените от дявола да паднат пред нозете

Ми! Нека да изповядат пред Отца Ми светлите думи на молитвата

Давидова:

“Ето родих се в нечестие, и в грях ме зачна майка ми. Ето,

понеже желаеш искреност вътре в човека, научи ме мъдрост в

скришното на сърцето ми. Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; измий

ме, и ще стана по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, за да

се зарадват костите, които си строшил. Отвърни лицето Си от

греховете ми. И всичките ми беззакония изличи. Сърце чисто сътвори

в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене, да не ме

отхвърлиш от присъствието Си, нито да отнемеш от мене Святия Си

Дух. Повърни ми радостта на спасението Си; и освобождаващият

Дух нека ме подкрепи. Тогава ще науча престъпниците на Твоите

пътища, и грешници ще се обърнат към Тебе…” 13

13 (Псалом 51:5-13)
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И Аз непременно ще отговоря. Защото Исопът Господен е част

от Пасхата Ми, част от Моя Завет, който сключих с вас. Този Исоп ви

прави искрени и истинни. Защото без искреност и Истина никой не

може да възлезе на Господната Пасха. И онези, които не са се

очистили с Исопа, трябва да си спомнят думите на Апостола Ми

Павел, с които той показа достойните за Моята Пасха:

“Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като сте

безквасни; защото и нашата пасха, Христос, биде заклан [за нас].

Затова нека празнуваме, не със стар квас, нито с квас от злоба и

нечестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина…”14

Виждаш ли как Павел говори за искреност и Истина? Виждаш

ли как и Давид казва в молитвата си:

“Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека, научи ме

мъдрост в скришното на сърцето ми. Поръси ме с Исоп, и ще бъда

чист; измий ме, и ще стана по-бял от сняг...”

Виждаш ли също, че и Аз казах на Моите:

“Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих…”

Не затова ли Моите люде станаха чисти, понеже ги поръсих с

Господния Исоп? Не затова ли и до днес призовавам всички да

показват Милостта на Отца? И ако предишни поколения са нямали

мъдростта на Соломона, който...

“…говори за дърветата, от ливанския кедър дори до исопа,

който никне из стената…” 15

…то казвам ви, че чрез тази книга пред вас стои Един, Който е

повече от Соломон. И смирените непременно ще протегнат ръцете

си, за да ги напълня с капките на Божията Милост. Защото тази е

Милостта, която прави Исопът да расте по стената. Тази е Милостта,

която заповяда на Моисея да рече на всички участници в Пасхата:

“Идете та си вземете по едно агне според челядите си и

заколете Пасхата. После да вземете китка от Исоп и да я потопите в

кръвта, която ще приемете в леген, и с кръвта, що е в легена, да

ударите по горния праг и двата стълпа на къщната врата; и никой
14 (1 Коринтяни 5:7-8)
15 (3 Царе 4:33)
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от вас да не излезе из къщната си врата до утринта. Защото Господ

ще мине, за да порази египтяните, а когато види кръвта на горния

праг и на двата стълпа на вратата, Господ ще отмине вратата, и не

ще остави погубителят да влезе в къщите ви, за да ви порази. И ще

пазите това като вечен закон за себе си и за синовете си…” 16

Колкото до съвършеното изпълнение на Моята Пасха, то сега

ще дам на слугата Си да види какво сте длъжни да вършите, когато

взимате Святото Господно Причастие. Защото сега ще му покажа

горния праг и двата стълпа на къщната врата…”

След последните Си думи моят Господ вдигна ръката Си и пред очите

ми, като в облак се яви видение. Аз стоях с Господ над древния Египет и то

в мига, когато предстоеше Господното минаване. Тогава забелязах една

еврейска къща и израилтянин, който се приготвяше да извърши всичко,

заповядано му от пророк Моисей. Този израилтянин държеше в ръката си

китка с Исоп и се наведе над леген, в който беше събрана кръв от заклано

агне. В следващия миг китката с Исопа стана кървава, а израилтянинът

замахна с ръката си и беляза с кръвта горния праг на къщната си врата. В

този момент Исус докосна главата ми и каза:

“Забелязваш ли, че този израилтянин потопи китката с Исопа и

беляза горния праг на къщната си врата?”

“Да, Господи! Толкова силно и живо е това видение, щото аз забелязах

тези неща...”

“Виж тогава друго развитие на това видение. Защото така ще

разбереш какво правят днешните тщеславни църкви...”

Отново погледнах към израилтянина. Този път той отново потопи

китката с Исопа в легена с кръвта. И китката отново стана кървава. Но за

разлика от първия път, този път израилтянинът беляза не горния, но...

долния праг на къщната си врата. Едва бях видял това и Господ отново

започна да ми говори, като казваше:

“Знаеш ли кои са тези, които белязват долните прагове на

къщите си с Кръвта на Агнеца?”

“Не, Господи! Все още не разбирам!” - отговорих аз. А Исус добави:

16 (Изход 12:21-24)
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“Сега ще разбереш. Гледай внимателно…”

Така отново гледах този израилтянин, който беше белязал долния праг

на къщата си и забелязах как в къщата му започнаха да влизат и излизат

различни хора. Те просто влизаха и излизаха и аз не можех да разбера

какво да наблюдавам. Но Господ отново ми каза:

“Ела сега да видим двамата с теб какво се е случило с долния

праг на къщната врата. Понеже той беше поръсен с Кръвта на

Агнеца…”

Така ние се приближихме и аз забелязах, че белегът на кръвта просто

се беше изличил, понеже прагът беше настъпван от много хора и всеки от

тях беше тъпкал с обущата си Кръвта на Завета. Ето защо нямаше кръв, но

едно мръсно петно, покрито от прах и кал. Тогава Господ ми каза:

“Сега разбираш ли, че Силата на Исопа Господен е действителна

само тогава, когато бъде белязан горният праг на къщната врата?

Понеже виж, че той е закрепен върху два основни стълпа. И тези

стълпове на Завета Ми са Истината и Любовта. А къщата отговаря

на състоянието на много сърца, извратили Господното Учение.

Понеже горният праг на вратата отговаря на себеотричането и

на живота в небесните места. А долният праг на вратата отговаря

на егоизма и живота в греха на света. Такъв човешки егоизъм

загърбва двата стълпа на Завета. Такъв егоизъм измамно се

успокоява, че винаги може да живее живота на греха и мърсотията,

стига Господ да го покрие с Кръвта на Агнето. Но Аз никога не съм

проливал Кръвта Си, за да се увековечава греха. Аз никога не съм

заповядвал на Моите да пребъдват на долния праг. Аз ви давам

Исопа Господен, тъй че всеки, който вкуси от Божията Милост, да се

покае и смири. И не затова ли дойдох на земята? И не закрепих ли

стълповете на Вярата, като ви показах Живота на Истината и

Любовта? И не бях ли Онзи, Който каза на грешните:

“Вие сте от тия, които са долу; Аз съм от ония, които са горе.

Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят. По тая причина ви
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рекох, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че

съм това, което казвам, в греховете си ще умрете…” 17

Затова сега твоят Господ се обръща към всички ония, които са

започнали да белязват долните си прагове, като им казвам:

Вие сте от тези, които са долу, в греха и света! Аз съм от ония,

които са горе! Долните непременно ще отидат при долния! Горните

всякога ще пребъдват в Мене и Аз ще ги опазя при Господното

минаване и възмездие над този свят! Затова отвърнете сърцата си

от греха и не мислете да думате:

“Ние самоволно ще съгрешаваме, понеже с китката Исоп си

белязахме долните прагове. Ние ще си обичаме духа на Египет,

понеже гневът Господен ще ни подмине…”

Защото Кръвта Ми има сила да спасява само когато изпълните

Словото на Отца Ми и бележите с нея горните прагове на сърцата

си!

Който не послуша и не изпълни тези Мои думи, той няма дял с

Мене до века. А който се покае и разбере че Исопът на Милостта

Господна е назначен да го доведе до покаяние, той ще и да

разбере, че е участвал в Пасхата Господна. Защото такъв, като се

отрече от себе си и вдигне кръста си, непременно ще Ме последва и

кръвта Ми ще остане жива върху горния праг на сърцето му.

А сега нека ти покажа и последното, което сторих на учениците

Си, когато възлязоха на Празника на безквасните хлябове…”

След тези думи на Исус видението с къщата се прекрати. А Святият

Дух изпълни сърцето ми, за да проумея и разбера, че без Исопът Господен

не е възможна Пасхата Господна. Защото Пасхата е Празник на безквасните

хлябове, а единственото, чрез което Господ ни очиства от всеки квас, е

китката с Господния Исоп. Искам да вярвам, че ти непременно ще очистиш

сърцето си и по горния праг на духовния ти дом ще личи Кръвта на Агнеца

- Кръв Свята, Чиста и неосквернена от духа на света. Амин и Амин!

17 (Йоан 8:23-24)
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4. ЖЕРТВАТА НА МАРИЯ МАГДАЛИНА

Братко мой! Скъпи ми приятелю!

Знаеш ли, че има нещо, което мнозина от нас са изгубили? И не просто

са го изгубили, но никога няма да го намерят. И това е болката на Божието

Сърце. Това е да понесеш в сърцето си Божията Скръб и очите ти да заплачат

с Божия Плач.

Когато във видението с къщата аз видях, че Кръвта на моя Господ се

поръсва върху долния праг, аз изпитах остра болка. Сърцето ми се сви

така, сякаш, че бе притиснато от челюстите на менгеме. Аз не исках да

повярвам това, което Господ ми показваше. Аз не исках да приема, че

мнозина считат за празно нещо проляната при Завета Кръв. Аз не можех да

се съглася, че драгоценната Кръв на Исус, която стои пред Престола на

Отца и има Силата да изкупи всички родове човеци, е станала нещо, което

се тъпче с мръсни крака. Но такова беше видението от Исус. И не е нужно

да си чрезмерно мъдър, та да разбереш, че това видение е истинско.

Защото долния праг на всяка къщна врата непременно се тъпче от нозете

на човеците. И аз отново попитах моя Господ, като Му казах:

“Господи, защо толкова много ме боли сърцето? И защо днес Кръвта Ти

се тъпче от мръсни нозе?”

А Исус ми отговори:

“Защото малцина изпълняват Завета Ми по Дух, а мнозина го

превърнаха в религия. Защото на Моята Пасха Аз извърших нещо

толкова Свято и чисто, колкото скверно и мръсно го направиха

човешките традиции и ритуали. И не е чудно, че сърцето ти се

свива, понеже Отец е положил в теб Духа Си. И когато Той скърби,

скърбят и слугите Му...”

“А какво извърши Ти, Господи?” - попитах аз. Тогава Исус каза:

“Аз измих нозете на Моите ученици и ги научих и те да вършат

същото спрямо братята и сестрите си в Господа. Но много скоро

след примера Ми дойде един друг пример. И той не можеше да не

дойде. Защото мнозина глупци решиха, че им приляга да превръщат
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Господната Пасха в най-обикновена баня, където се подвизават

най-обикновени теляци...”

“А защо, Господи мой, от служители в Духа и Силата на Бога, човеците

се превърнаха в теляци? Защо Твоят Свят пример се превърна в ритуал,

който мнозина с удоволствие наричат “ноземиене”?”

Исус ме погледна и се усмихна. Защото именно Той беше Този, Който

през годините ми даваше ревност да се разгранича от човешките традиции.

Така Господ продължи, като каза:

“Виждаш ли, Стефане? Мнозина са забравили, че Пасхата е

Господна, а не тяхна. И колкото до това да си измиеш краката, то

всеки би могъл да стори това в собствения си дом и баня. Но когато

трябва да следваш Господа твоя Бог, то тогава ще разбереш и

Съвършения пример, който Аз ви оставих. Виж как реагира Петър

на Моя пример. Какви думи Ми каза?”

“Исусе! В началото той не искаше да му умиеш нозете, но се възпротиви,

като Ти каза:

“Ти няма да умиеш моите нозе до века…” 18

А тогава Ти му отговори:

“Това, което Аз правя, ти сега не знаеш, но отпосле ще разбереш

и ако не те умия нямаш дял с Мене...” 19

“Как мислиш тогава? Ако Аз исках Моите да спазват примера

Ми по плът, то не бих ли казал на Петър, че той много добре знае

какво правя? Но Аз не му казах, че той знае какво правя. Тъкмо

обратното. Аз му казах, че отпосле ще разбере. Виж тогава отново

реакцията на Петър. С какви думи той продължи да Ми говори?”

“Господи! Той до такава степен Ти се покори, щото в един момент

реши, че измиването на краката не е достатъчно. И затова той Ти каза:

“Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата…”

“А какви думи му казах Аз? Не изявих ли Небесната Истина, че:

“Който се е окъпал няма нужда да умие друго освен нозете си,

но е цял чист…”

И не добавих ли към учениците Си:
18 (Йоан 13:8)
19 (Йоан 13:7,8)
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“И вие сте чисти, но не всички…”

И нямах ли тогава предвид, че има един, който е с мръсни нозе

и той беше Юда? Как тогава някои днес тръгват да мият плътските

си нозе, когато пътищата им са в греха и измамата? Как дръзват да

обръщат думите Ми от Дух и Живот в плът и смърт?”

“Господи, никак не мога да си обясня защо го правят. Те не разбират,

че да измиваме нозете си един на друг ще рече да изпълним съвършената

заръка на Апостола Ти Яков. Защото той в посланието си написа:

“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...” 20

И когато обръщаме заблудените към Истината, то тогава изпълняваме

Завета Ти…”

“А как да го изпълнят онези, които са плътски и бързат един на

друг да си мият краката? И ако наистина биха се хвалили в

усърдието си, че изпълняват думите Ми по най-правилния начин, то

нека ги изпълнят докрай. Защото Аз казах, че:

“Който се е окъпал няма нужда да умие друго освен нозете си,

но е цял чист…”

Нека тогава тези, които решават в сърцата си, че са угодни на

Отца Ми, никога повече да не мият нищо друго, освен краката си.

Колко ли време ще издържат така? И няма ли по главите им да

плъзнат въшки от телесната нечистота, понеже са приели Словото

по плът и са решили да си мият само краката? И ако Петър тогава

Ми се покори и прие Завета Ми в сърцето си, то нима мислиш, че до

края на живота си не е мил нищо друго, освен краката си? И не

затова ли му казах, че отпосле ще разбере стореното от Мен? А

когато казвах “отпосле” имах на предвид от мига, когато в сърцата

на Моите ще се излее обещания Свят Дух. Защото кой друг да измие

нозете на колебливите и да изправи пътя на непостоянните? Къде

са тогава Моите служители, които с доказателство от Дух и Истина

20 (Яков 5:19-20)
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измиват нозете на грешните? И защо не искат и не могат да вървят

по стъпките на Господа техния Бог?”

“Исусе! Има причина мнозина да не изпълняват Словото Ти...”

“Точно така, момчето Ми. Има причина. И тази причина може да

се каже с едно изречение:

Никой, който не изпълнява Волята на Отца, не може да изпълни

Волята на Сина!

Защото Волята на Отца е преди Волята на Сина. И преди Синът

да измие вашите нозе, Отец помаза Неговите. Виж сега нещата,

които ще ти покажа във видение. Защото така ще разбереш цялата

пълнота на Моята Пасха…”

След думите Си Господ протегна ръка към главата ми и пред очите ми

изплува видение. Аз виждах малка къща, в която моят Господ присъстваше

на вечеря с други хора. И изведнъж до Исус се приближи жена, която

държеше в ръцете си алавастрен съд. Тя се наведе над Исус и започна да

излива върху нозете Му от мирото, което беше в съда. А след това помаза

нозете на Исус и започна да ги изтрива с косата си. От самото миро къщата

се изпълни с благоухание. Тогава до сърцето ми долетя, като от дълбоки

води, Гласът на Отца, Който ми казваше:

“Виждаш ли стореното от Мария Магдалина? Виждаш ли как тя,

докосната и подбудена в сърцето си от Мене, помаза нозете на Сина

Ми? Виждаш ли как фарисейският квас в Юда се надига и сърцето

му е сляпо да види Моето знамение? Виждаш ли как той бърза да

прави сметки и да продава Моето Свято миро, което приготвих за

Сина Си? Можеше ли такъв да знае, че Моята пратеница в дома на

Лазар идва, за да извърши на Господа онова, което Той отпосле

щеше да извърши на учениците Си?”

“Не, Отче мой! Юда носеше кваса на дявола в сърцето си. Той не

можеше да разбере жертвата на Мария Магдалина...”

А Гласът на Отца отново проехтя в сърцето ми, като ми каза:

“Също така и до днес потомците на Юда не могат да разберат

защо изпращам слугите Си. Те не могат да разберат, че праведна и

Свята пред Престола Ми ще се нарече онази църква, която помазва
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нозете на Сина Ми. Защото да помажеш нозете на Сина Ми ще рече

да направиш прави пътеките пред Него и така да Му приготвиш

благоразположен народ. Защото това скъпоценно миро, с което

Мария Магдалина помаза нозете на Сина Ми, е Святото Миро на

Пророческия Дух. И Моят Син няма да измие вашите нозе, ако вие

не помажете Неговите. Защото такава е Волята Ми. Защото Мария

Магдалина отговаря на Църквата, на която ще се яви възкръсналият

Христос. Тя ще наследи и Възкресението, и Живота…”

Думите, които Отец изговори в сърцето ми, бяха повече от дълбоки.

Чак сега разбирах в пълнота онова знамение на Отца в дома на Лазар.

Понеже шест дни преди Пасхата Господ беше отишъл именно там. Нещо

повече - библейските стихове ясно показват, че:

“...шест дни преди Пасхата Исус дойде във Витания, гдето беше

Лазар, когото Той възкреси от мъртвите. Там Му направиха вечеря,

и Марта прислужваше; а Лазар беше един от тия, който седяха с

Него на трапезата….” 21

В следващия миг видението се прекрати, а Исус отново беше до мен,

като ми казваше:

“Запомни думите на Отец Ми. Защото преди Аз да направя

Моята Господна вечеря с учениците Ми, Отец Ми направи Своята

Господна вечеря с Мен. Блажени и святи онези, които Той днес ще

употреби като Мария Магдалина. Блажени и святи онези, които са

пълни с Божието Миро на Пророческия Дух, за да направят прави

пътеките на Господа. Защото, ето, Аз ида скоро! И Словото Ми няма

да се наруши. Защото Аз ще се явя като Възкресението и Живота,

за да позная като Моя Невяста онази, която помаза нозете Ми. Но за

да бъде пълно убеждението ти, че Мария Магдалина отговаря на

избраната от Отца Ми, която ще наследи Възкресението, то спомни

си думите на Апостола Ми Павел. Защото във видение му говорих

за Пасхата Господна и му заповядах да предаде думите Ми на

всички църкви. Какво написа Апостол Павел?”

21 (Йоан 12:1-2)
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“Господи мой! Той писа в “Първото послание към Коринтяните” следните

думи:

“Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох, че

Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб, и, като

благодари, разчупи и рече: Това е Моето Тяло, което е [разчупено]

за вас; туй правете за Мое възпоменание. Така взе и чашата след

вечерята и рече: Тая чаша е Новият Завет в Моята кръв; това

правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоменание. Защото

всеки път, когато ядете тоя хляб и пиете [тая] чаша, възвестявате

смъртта на Господа, докле дойде Той…” 22

В следващия миг Исус изговори думи, които бяха като ослепителен

лъч от Светлина. Той каза:

“Не беше ли Мария Магдалина първата, която възвести смъртта

на Господа? И не казах ли Аз на обладания Юда, който искаше да

продаде мирото:

“Оставете я; понеже го е запазила за деня на погребението

Ми…”

Не беше ли Мария Магдалина първата, която Ме изчака докато

дойда? Не плачеше ли тя на гроба Ми, докато й се явих и тя Ми се

поклони? Но колко от вас внимават в знаменията на Отца Ми?

Колко от вас разбират, че само с примера на Мария Магдалина сте

достойни за Моята Пасха? Защото ако Отец направи Вечеря със

Сина, а Синът направи Вечеря с учениците Си, то колко повече ще

сте угодни на Отца, ако помазвате тялото Ми със светлото Миро на

Пророческия Дух?

Не всеки, който е на Господна Вечеря, вечеря с Господ! Не

всеки, който Ми вика: Господи, Господи, ще влезе в небесното

царство, но онзи, който върши Волята на Отца Ми! А тази Воля днес

иска от вас да сте безквасни хлябове на Моята Пасха! Тази Воля

иска от вас да живеете далече по-горе! Тази Воля иска от вас да

разпознавате Господното Тяло и Господната Кръв, когато приемате

Господното Причастие. Защото Причастие ще рече да бъдете части

22 (1 Коринтяни 11:23-26)
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от Мен, и Аз да бъда вашия Живот! Защото Причастие ще рече да

приемеш Пасхата, като божествена Сила, нужна за Живота и

благочестието.

За Живота - понеже Виното и Хляба са Дух и Живот!

За благочестието - понеже чрез Виното и Хляба се освещават

телата ви. Затова казвам, и праведни думи излизат из устата Ми:

Аз съм Господ, Който приготвям Пасхата Си! И всеки, който Ме

люби и търси Дух от Духа Ми и Живот от Живота Ми, ще Ми позволи

да вляза в сърцето му и Сам да приготвя Господното Причастие!

Аз съм Господ, Който измивам нозете на Моите. И всеки, който

Ме люби и търси Дух от Духа Ми и Живот от Живота Ми, ще Ми

позволи да вляза в сърцето му, и Сам да измия нозете на грешните

и колебливите.

Отец Ми е Господ, Който помазва нозете Ми! И всеки, който Го

люби и търси Святостта на Лицето Му, непременно ще получи от

Него принос на Свято Миро, за да извърши Личната Му Воля, открита

на слугите Му, пророците!

Който похули или скъса, изгори или се отрече от думите Ми в

тази най-дълбока пророческа книга, той ще и да пие не от Виното

на Пасхата, но от виното на Божия Гняв, което е приготвено за

всички нечестиви!

“Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой Гласа Ми и отвори

вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене…” 23

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

23 (Откровение 3:20)
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5. ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА

Скъпи ми братко! Верни мой приятелю!

След малко ти ще затвориш тази книга. И аз не се притеснявам, че ще

я затвориш. Аз се радвам, защото си отворил сърцето си за прекрасния

полъх на Небето. Останало е още много малко. Толкова малко, щото да

огледаме сърцата си в Библията. Толкова малко, щото да познаем с каква

Любов ни е възлюбил Отец. И хванали светлите лъчи на тази Любов - да

отидем там, където Той ни чака.

Аз зная, че мнозина няма да повярват в истинността на тази книга и

това не ме учудва.

Защото колко повярваха на Мария Магдалина?

Колко приеха за истина думите й, че е видяла Господ възкръснал?

Не бяха ли всички дотолкова вторачени около себе си, щото да

престанат да чуват Гласа на Отца в сърцата си?

Не бяха ли засрамени, когато Исус ги смъмра за коравосърдечието им?

Аз искам да се огледаш, братко мой!

Аз искам да видиш, че докато много църкви бързат да вземат своя си

дял, има една църква, която търси Неговия дял. Тя съвършено Го познава,

защото е помазвала нозете Му и е участвала на Неговата вечеря. И аз

вярвам, че чрез тази книга Небесният Отец отново ще помаже с миро

нозете на Сина Си и ще направи прави пътеките за Неговото завръщане.

Защото Господ ни иска чисти и Святи на Пасхата!

Чисти и Святи, както Той е Чист и Свят!

Тогава непременно думите на пророка ще станат съдба на сърцето ти.

И ти ще се намериш изпълнен с Божиите обещания:

“Няма да дам вече житото ти за храна на неприятелите ти, и

чужденците няма да пият виното ти, за което ти си се трудил; но

които го прибират в житницата те ще го ядат и ще хвалят Господа;

и които го събират те ще го пият в дворовете на Моето светилище.

Минете, минете през портите, пригответе пътя за людете; изравнете,

изравнете друма, съберете камъните му; издигнете знаме за

племената. Ето, Господ прогласи до краищата на земята, като каза:
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Речете на сионовата дъщеря: Ето, Спасителят ти иде; ето наградата

Му е с Него, и въздаянието Му пред Него. И ще ги наричат свят

народ, изкупените от Господа; и ти ще се наричаш издирен, град

неоставен…” 24

Амин и Амин!

Авторът

24 (Исайя 62:8-12)
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