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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми приятелю! Моето сърце истински ликува и тържествува,

защото Господ в Милостта Си и Благостта Си ме дари с привилегията да

стана изявител на неразпечатвани досега тайни на Божието Слово. Аз не

мога да обясня каква е тази Любов, с която Бог ни е възлюбил. Аз не мога

да разбера какво е и това благоволение, с което Той вече ни затрупва. Но

аз със сигурност мога да кажа, че разбрах какво е истинското щастие. Това

е убеждението, потвърждението и свидетелството, че всичко прекрасно и

възвишено излиза от Исус и се влива в Исус. Това е радостта да се усетиш

повикан и притеглен от една могъща Небесна Воля, която може да ти даде

несравнимо повече от този свят. Това е радостта да проумееш, че мигът на

Вечното Битие с Царя на Сион все повече приближава и няма сила, която

да спре Неговата Вярност и Ревност.

Имаше мигове в живота ми, когато, потопен в Святото Слово на Бога,

аз не разбирах Неговите слуги и свидетели. Имаше мигове, когато Божиите

хора в Библията ми се струваха странни, неразбираеми и необясними.

Можел ли съм обаче да зная, че връзките на моето земно битие са ми

пречели да прегърна Небесното? Можел ли съм да зная, че не Божиите

хора, но аз съм бил странникът и чужденецът в областите на Божията

Слава и Мир? Истината е, че тогава нещо в мен се е различавало твърде

много от Божиите свидетели. Толкова много, щото да ражда в сърцето ми

именно чувството, че съм странен и чужд. И това са били моите дрехи.

Дрехите, които светът е положил върху духа ми и сърцето ми. Дрехите, с

които съм се чувствал много повече реален за света, отколкото за Бога. Аз

зная, че колкото и хората да са различни, те всички имат една и съща

определеност в съдбите си - да обличат дрехите, които ги правят реални за

средата, в която живеят. И това е ненарушима закономерност.

Преди две хиляди години Исус дойде на света. Той дойде в една чужда

реалност. Дойде като странник и чужденец, за да изяви на човеците, че

това, което те живеят, не е Животът на Отца. Дойде да им покаже, че при

всичката им взискателност да изглеждат добре в земните си облекла, пак
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са обречени да останат голи и омърсени от греха и тъмнината на света.

Тогава мнозина видяха, че край Силуета на Спасителя блести неземна

светлина. Мнозина видяха, че в Неговите дрехи има нещо, което липсва в

техните. Мнозина побързаха да се приближат при Него и сред многото

блъскащи Го човеци да успеят да докоснат крайчеца на Мантията Му. И в

тях влезе Сила. Влезе Светлина и Изцеление. Влезе Съвършеният и Свят

Дух на Отца. За да им даде онова, което земните дрехи не могат да дадат.

Аз зная, че колкото повече наближава завръщането на моя Господ,

толкова по-мащабна ще става кампанията на погиващия свят. И този свят,

умиращ в собствените си язви и проклятия, до последно ще иска да измами

сърцата на своите пленници. А манекените и фотомоделите, поощрявани и

обогатявани от самия Сатана, до последно ще продължават да обират

овациите от модните салони и ревюта. Само и само земните човеци да

продължават да бъдат земни. Само и само дрехите на плътта да заслепяват

и скриват омърсените и черни дрипи на човешкия дух. Само и само суетата

на земната мода да бъде лъскавият капан за човешката похот. И ако за

езичниците, които умират, това е неизбежната реалност, то какво да кажа

за онези, които носят в сърцата си Името на Исус? Какво да кажа за онези,

които са направили изповед с устата си, че вярват и следват Спасителя?

Истината е, скъпи ми братко, че аз нямам какво да им кажа, понеже съм

сляп. Но има Един, Който вижда. И Неговият превъзходен поглед е най-

голямото богатство на сърцето ми. Защото Той, като докосна с огнен лъч

духа ми, дойде при мен, за да ми покаже цялата красота и превъзходство

на Неговата Светла дреха. И едновременно с това да отвори очите ми и да

видя как измамата на дявола е направила мнозина да изгубят светлия и

чист висон на благовестието и да го разменят за тъмните дрипи на

религиозното мракобесие. Защото ако манекените и фотомоделите на този

свят карат езичниците да се побъркват от сексуална страст и желание, то

какво да кажем за манекените на Вавилон? Какво да кажем за онези, които

дяволът е облякъл с измама, за да имат вид на благочестие, ако и да са

отречени от силата му?

На всички тези въпроси ще отговори тази книга. Но тя ще прибави в

сърцата на Верните и нещо повече. Защото всички ние сме призвани да
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бъдем участници на Сватбената Вечеря на Агнеца Исус. И за нас трябва да

станат Дух и Живот прекрасните думи от “Откровението”, които гласят:

“Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият, царува.

Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава: защото

дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила. И на

нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото висонът;

е праведните дела на светиите. И каза ми: Напиши: Блажени тия,

които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тия

думи са истинни Божии думи…” 1

Ако цялата Библия е от истинни Божии думи, то как мислиш? Защо

още веднъж Христовият пратеник кара Йоан да запише, че това са истинни

думи от Бога? Не затова ли, щото вярващите твърде много да внимават на

писаното? Защото, за да казва Словото, че жената на Христос се е

приготвила, то тя наистина се е приготвила. Друг е въпросът, че мнозина

просто са се припознали като Невяста Христова, понеже не са облекли

светлия и чист висон. Те са по-скоро твърде горди и самовлюбени, научени

от вдъхновителите си да гледат от високо и с презрение на всеки Божий

призив за покаяние. И понеже човешките думи не значат нищо, но Божиите

казват всичко, то затова Исус проговори в сърцето ми, като каза:

“Стефане, Аз ще направя езикът ти като перо на бързописец и

очите ти - внимателни, като окото на художник. За да видиш Моя

Светъл Висон и да предадеш на братята и сестрите Ми дълбоките

тайни по неговото обличане и утвърждаване. Който е със смирен

дух и покаяно сърце, той непременно ще разбере, че Господ му е

говорил от Небето и му е дал изходен път. Път за възстановяване и

издигане в светлите селения на Отца Ми. Път на себеотричане и

възмъжаване. Път на подвизаване в доброто войнстване на вярата.

Защото още малко и Моите ще дойдат при Мен. И там, на сватбената

Ми Вечеря, ще се съберат всички, които са били като цветя по

земята, като росни капки по Главата Ми, като гургулици на стряхата

Ми. Защото Аз ги познавам и те Ме познават. Аз ги обичам и те Ме

обичат. Аз съм тяхната дреха и те са Моята дреха.

1 (Откровение 19:6-9)
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Колкото до другите, които никога не са се докосвали до

мантията Ми, нито знаят Кой е нейния тъкач, то към такива сега

протягам ръката Си и на такива хлопам по вратите им!

Блажени всички, които Ми отворят, за да ги даря със Святостта

на Отца Ми. Блажени всички, които оставят ръката Господна да

извърши Делото Си в тях и не се извърнат от острите изобличения

на Моето Слово. Защото такива ще се нарекат род на изкупените и

възвърнатите, род на възстановените и живите.

Който има ухо да Ме чуе, нека Ме чуе!

Аз ще помажа и вдъхновя слугата Си, за да ви разкрие Моя

Висон! Аз ще го заведа в местата на поругаване и в местата на

извисяване. За да видите както омърсените дрехи от Злото, така и

Небесната Дреха на Господа, вашия Цар.

Блажени тогава всички, които са будни и пазят дрехите си.

Блажени човеците, за които Светлата Мантия на Човешкия Син

струва повече от тъмните костюми на Вавилон…”

След последните Си думи Господ нахлу с Духа Си в сърцето ми и пред

очите ми се разкриха разтърсващи видения и тайни. Моля се на Исус тази

книга да произведе плод на чисто смирение, постоянно усърдие и огнена

ревност в сърцето ти. За да се облечеш със Самия Него! Амин и Амин!
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ПЪРВА ЧАСТ: ОМЪРСЕНИТЕ ДРЕХИ ОТ ЗЛОТО

1. ПОРУГАВАНЕТО С ХРИСТОС

Скъпи ми приятелю!

Аз не зная в каква църква ходиш и какви проповеди слушаш. Аз не

зная до каква степен Исус е станал реален за сърцето ти и душата ти. Но

искам пред Господ и в Името на Господа да те помоля да коленичиш,

докато четеш редовете, написани по-долу. Защото те ще ти покажат до

къде е стигнало падението на много тщеславни църкви. А когато става

дума за падение, най-доброто и угодно пред Бога дело, което могат да

сторят човеците, е да коленичат. Понеже онзи, който е на колене, не може

да падне. Той може само да се смири и да остави Святият Дух да изчисти

всичките му помисли и цялото му сърце. Понеже падението става толкова

по-голямо, колкото по-високо е измамното надигане и превъзнасяне. Точно

то ще накара мнозина да заплюят тази книга, както заплюха и се поругаха

с всички други Небесни откровения, давани ми от Царя на Сион.

Словото в тази книга ще започне с първото видение, което Исус

разкри пред очите ми. Жестокостта и яростта в това видение са толкова

силни, колкото силен е станал дяволът в това последно време. Затова нека

ти кажа какво видях, когато Господ докосна главата ми и Святият Дух

извика самото видение пред сърцето ми:

Аз виждах огромна зала, в която хиляди човеци провеждаха

конференция. Всички те бяха възбудени и щастливи, щото пред погледа на

лицата им щяха да се явят собствените им кумири. И ето, че по даден

сигнал шумът в залата утихна и на самия амвон, поставен на подиума,

излезе господин, безупречно облечен с черен лъскав костюм. Той хвана

микрофона и извика:

“Алелуя! Ние днес сме се събрали на поклонение пред Господ! Защото

той е много велик! А аз съм щастлив да призова на амвона свидетелите на

неговото величие. Истинските чеда на Авраама, които той е издигнал чрез
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силата на проповядвания просперитет. Нека им ръкопляскаме! Нека видим

какви човеци е силен да издигне нашият Господ!”

След думите му отстрани край завесите на сцената се появиха около

тридесетина човеци. И онова, което видях, потресе сърцето ми. Защото

тези тридесет човеци блъскаха моя Господ Исус и Го ритаха с лачените си

обувки, макар, че никой от присъстващите в залата не виждаше това. Така

мнозинството от човеците излязоха до един на сцената, а пред охранените

им тела беше блъснат и хвърлен на земята моя Господ Исус.

В този миг господинът, който водеше самата конференция, с преливащ

от щастие глас, каза:

“Нека сега дам думата на истинските чеда на Авраам. Защото те са

успели в просперитета повече от всички нас и са пример за подражание и

следване!”

След думите си господинът подаде микрофона на най-охранения

измежду мнозинството човеци. А той, като взе микрофона, погледна към

падналия Исус и каза:

“Здравей, Царю мой!”

А след това Го ритна с острото на обувката си и продължи да говори:

“Аз искам да прославя Исус, който ме направи богат. Понеже Той

беден стана, за да се обогатя аз от Неговата сиромашия...”

След думите си господинът се наведе над моя Господ и с ловко

движение дръпна светлата Му Мантия, като я хвърли настрана. А след това

свали сакото си и като го развя пред събраните в залата, каза:

“В джобовете на това сако се крие най-великото благоволение от Бога

в слугите на последното Му време. Алелуя!”

Така лидерът започна да развява сакото си, а от джобовете към

човеците се разхвърчаха банкноти. В този момент залата сякаш полудя от

възторг. Защото веселите човеци грабваха летящите пари и още повече

завикаха “Алелуя”. Тогава във видението стана първото знамение. Защото

сакото, което охраненият господин развяваше, се превърна в морава

мантия. И той, като държеше мантията с ръцете си, я положи върху

окървавеното тяло на моя Господ. Повече нямах никакво съмнение, че

случващото се на тази конференция дословно изявяваше онова, което
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някога сториха с Исус войниците в двора на първосвещеника. Но ето, че

охраненият господин, сякаш придобил кураж от мерзостта си, продължи да

говори, като казваше на възбуденото множество:

“Искате ли моето сако? Кажете “Амин” на това, което Господ прави с

моето сако! Кой ще каже “Амин”? Кажете “Амин”!”

В този миг, като в масов религиозен делириум човеците започнаха да

викат “Амин”. Това накара охраненият господин да извади от сакото си

пачки с пари и да вика:

“Ще вдигнем ли сега даренията си? Ще посеем ли с вяра в чудото на

просперитета? Нека всеки от вас сега се приближи към амвона и да хвърли

дарението си в дискоса, който съм приготвил. Защото чудото действа!

Алелуя! То действа!”

След думите си господинът взе положен отстрани дискос. И като го

постави върху главата на Господ, започна да маха с ръце, така че канеше

човеците да сеят. Тогава се приближиха и останалите от тридесетте на

амвона. И всеки от тях бъркаше в джобовете си и изваждаше пари, като ги

хвърляше в дискоса. А същото започнаха да правят и човеците от самата

конференция, така че към амвона полетяха пари. Така се случи и второто

знамение. Защото самият дискос се превърна в трънен венец, чиито остри

бодли се впиха в главата Исусова и Лицето на Спасителя се обля в кръв.

Тогава не издържах и заплаках. Защото жестокостта и мерзостта на това

видение превъзхождаха всеки ужас, който някога Господ ми беше давал да

видя. Плачех и се задавях от риданието си, понеже всеки от човеците на

сцената риташе моя Господ и Му се поругаваше. Но това не беше края на

видението и въпреки плача ми Господ не го прекратяваше. Защото след

самото поругаване с Исус охраненият господин отново облече сакото си,

докато послушни презвитери прибираха и брояха печалбите. И той отново

каза:

“Нека сега помолим Бог за милост към грешните!

Нека сега Го помолим да навести гладните и жадните, бедните и

изстрадалите. Нека Неговата милост спаси онези, които погиват и не Го

познават като Бог на просперитета!”
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След самите си думи охраненият господин се обърна към кървящия

Исус, поклони Му се и отново с ловко движение облече Исус в Светлата Му

дреха. А цялата зала запя:

“Аз ходя със вяра, и стъпвам със вяра, живея със вяра, на Теб

уповавам а-а-а-з…”

След този миг Господ направи видението да се прекъсне, а после ми

каза:

“Видя ли сега с какъв знаменит режисьор са се сдобили

присъстващите на тази конференция? Видя ли как този режисьор

накара църковното богаташче да свали Моята Светла Дреха и да Ме

покрие със собственото си сако?

Имай тогава разбирането, че именно такава е измамата на

последното време. Измама, която кара богаташи да проповядват в

Името на Исус, да размахват пари в Името на Исус, да вършат

цялата си мерзост в Името на Исус, така щото гледащите ги да си

мислят, че наистина това се прави в Името на Исус.

Но могат ли слепците да видят, че този тука се поруга с Господ?

Могат ли да видят, че прицелът на вярата им вече не е в Светлата

Дреха на Агнеца, но в черното сако на богаташа? Могат ли слепците

да видят, че ако сакото стана мораво на цвят, то е, понеже някой

вече е счел проляната при Завета Кръв за празно нещо? Кажи Ми

тогава, ако капка от Моята кръв те спасява и ти дава Вечния Живот,

то колко ли капки Кръв са били нужни, за да направят едно сако да

прилича на морава мантия? Понеже именно с тази морава мантия

някога се поругаха с Мене войниците в преторията, а днес се

поругават с Мене проповедниците на финансовия просперитет…”

“Господи мой, мой прекрасни Исусе! Аз не мога да повярвам, че е

толкова тотална заблудата. Но аз не мога да помръдна и Твоето Слово.

Защото то казва за всички, като охранения богаташ:

“Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали

истината, не остава вече жертва за грехове, но едно страшно
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очакване на съд и едно огнено негодуване, което ще изпояде

противниците…” 2

Този богаташ знае Истината, че Ти ни призова да не си трупаме

съкровища на земята, които молец и ръжда ги пояждат, но въпреки това

проповядва именно такова трупане. Този богаташ знае Истината, че по-

лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото поклонник на Мамон

да влезе в Царството, но въпреки това сложи дискоса върху Главата Ти и

възпламени цялата зала с невъздържната си похот и накара мнозина да

блудстват. И аз си мисля, Господи, че ако от такова беззаконие цяла

мантия става кървава, то значи, че такива са Те разпънали безброй много

пъти...”

“Точно така е. И те ще продължат да го правят, за да се

изпълни Словото Ми. Защото Небе и земя ще преминат, но нито

една Моя дума няма да премине. И за да може Господ твоят Бог

справедливо да осъди всичките нечестивци за всички нечестиви

дела, които в нечестие са сторили, то непременно това богаташче и

всичките му поклонници ще се огледат и във второто видение,

което ще ти дам. Защото с него разумните ще разберат коя е

причината злите да стават още по-зли, а угнетяваните поради Мене,

още по-угнетявани…”

След последните Си думи Господ отново докосна главата ми и пред

очите ми се разкри друго покъртително видение. Видение, за което ще ти

говоря в следващата глава.

2 (Евреи 10:26-27)
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2. ПАЛАТИТЕ НА БОГАТАША

Скъпи ми приятелю! Ако си усетил, че острото на Божия Меч влиза в

сърцето ти, то моля те, в никакъв случай не се дръпвай назад. По-скоро -

копней за най-голямата Благост, която Бог Отец може да ти покаже -

Благостта, с която Той наказва всеки Свой син, когото люби. Понеже ако

книгите на  служение “Мория” станаха неудобни и бяха забранени от

българското пастирство, то е, защото не идват да хвалят греха и да

ръкопляскат на измамата. А тази измама става толкова по-пълна, колкото

по-пълно ще е разбирането ти от видението, което ще ти разкрия сега.

Господ отново ми даде видение. И в него аз виждах едни огромни

палати с високи крепостни стени. Сам Исус беше до мен и двамата

вървяхме в това видение, като се приближавахме към палатите. Тогава

забелязах как пред самите врати на палатите имаше множества от бедни и

дрипави хора. Те бяха изпосталели от глад, а повечето от тях лежаха и

охкаха, понеже носеха прободни рани на гърдите си. Край тези хора

имаше и твърде много кучета, понеже встрани от палатите имаше огромни

кофи за боклук. Докато все още се питах какви са тези хора Исус ми каза:

“После ще разбереш за тези отвън. Сега искам да видиш този

отвътре...”

Така, след думите на Господ, ние влязохме зад стените на палата.

Първото впечатление от видяното беше такова, че всичко в палата

отговаряше на най-големия разкош, който е възможно да се види. Вътре в

него имаше сини басейни, пълни с кристално бистра вода, както и

прекрасни градини с цветя. Пред самите стълби, водещи към домовете на

обитателите, бяха паркирани модерни автомобили, а край стълбите имаше

статуи, подчертаващи аристократизма на обитателите. Така аз и Господ се

изкачихме по стълбите и влязохме през високата и просторна врата, зад

която се разкри още по-голям разкош и блясък. Защото всичко във

вътрешната обстановка грабваше окото. Изящно шлифовани мраморни

плочи правеха пространството да изглежда, като императорски покои.

Докато гледах всичко това, понеже то наистина грабваше окото и

впечатляваше твърде много, Исус ми каза:
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“Върви след Мен, защото не това е впечатляващото тука. Като

влезем в самите покои на богаташа, то тогава ще видиш истински

впечатляващото…”

Така ние влязохме в покоите на богаташа, макар, че той никак не ни

виждаше, понеже стояхме скрити в Божието Вездесъщо Присъствие. И аз

забелязах, че в покоите на богаташа имаше нещо, което наистина беше по-

впечатляващо от външния интериор. Това бяха две огромни огледала,

поставени едно срещу друго. Видял учудването ми, Исус каза:

“Ето тези две огледала са истински впечатляващи в палата на

този богаташ. Именно случващото се тука прави злите да стават

още по-зли...”

“Какви са тези огледала, Господи?” - попитах аз. А Исус отговори:

“Едното огледало отразява сегашното състояние и образа на

този свят. А другото огледало - образа и състоянието на Моя

Небесен Свят. Затова нека сега те поставя пред самите огледала, за

да разбереш и ефекта им…”

След думите Си Господ ме побутна с ръката Си и така аз застанах пред

първото огледало, което отразяваше сегашното състояние и образ на

света. И чух зад себе си как Исус ми каза:

“Огледай се и виж дали ще се харесаш…”

Погледнах в огледалото и там видях един човек в дрипи. И това бях

аз. От цялото ми същество лъхаше на такава огромна мизерия и нищета,

щото без всякакво съмнение се познах като един от онези, които бяха пред

палата на богаташа. Гледката на състоянието ми беше нелицеприятна. Аз

не внушавах нито респект, нито доверие, нито уважение, нито какъвто и

да е авторитет. Аз нямаше с какво да впечатля огледалото с образа на този

свят. Тогава отново чух зад себе си думите на Исус, които сякаш, че ме

прорязаха:

“Харесваш ли се?”

Обърнах се към Господ и Му казах:

“Господи, защо ми задаваш такъв въпрос? Та това е огледалото на

този свят. За мен е без значение как ще изглеждам в отражението на този

свят. Защото той е обречен и образите му са лъжливи…”
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Господ се усмихна и аз прочетох в очите Му онова удовлетворение и

Отеческа Благост, които Той винаги ми е показвал, когато издържам

изпитите Му. Затова Исус продължи, като ми каза:

“Нека сега отидем на другото огледало, за да видиш образа и

състоянието на бъдещия свят. Светът на Моето Вечно царуване…”

Само след миг аз бях застанал пред другото огледало. И Исус пак ми

каза:

“Огледай се и виж дали ще се харесаш…”

Погледнах огледалото и не видях себе си. Напротив - от огледалото ме

гледаше моят Господ, Който държеше в ръката Си Меч. А острият край на

Меча пламтеше в огън. Отново се обърнах и паднах в коленете на Исус,

като Му казвах:

“Исусе, аз съм недостоен да се огледам така. Аз знам, че греховете ми

свидетелстват против мене и не мога да повярвам на това, което виждам в

огледалото...”

А Господ, като се смееше, ми каза:

“Кой ти е казал, че ти трябва да си достойният, за да се огледаш

така?

Не си ти, но съм Аз!

Защото Аз съм, Който върша Великото Си Дело в сърцето ти. Ти

просто си платил цената, за да те употребявам, като си приел

цялото гонение и омраза против името ти и служението ти. Но сега

нека ти покажа как се оглежда богаташът в тези палати. Понеже за

това те доведох тука…”

И действително, след думите на Исус аз видях как богаташът, който

беше гол, застана пред огледалото на този свят. И ето, че огледалото го

показа почти толкова беден, колкото показа и мен. Това накара богаташа

да сложи ръка на устата си и да извика:

“Да не бъде! Да не бъде!”

А след това той се завтече към огромния си гардероб и извади лъскав

костюм, който облече много бързо и пак се върна на огледалото. Но и този

път огледалото не показваше оня вид в богаташа, който да го удовлетвори.
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Понеже отсреща го гледаше същият костюм и същият човек. Богаташът

отново сложи ръка на устата си и пак каза:

“Не! Да не бъде! Да не бъде!”

А след това пак се затича до гардероба и този път извади от него

онази кървава мантия, която видях и в първото видение. И този път, след

като се огледа, богаташът вече беше доволен. Защото отсреща го гледаше

човек с вид на император, но приличащ на Исус. Това накара богаташа да

изръкопляска и извика:

“Ето това съм аз! Ето такъв трябва да изглеждам в света, за да

повярват всички в силата на просперитета!”

След думите му Исус ми каза:

“Сега, след като богаташът вече е постигнал вида, с който да го

харесва светът, то виж как ще се справи с другото огледало…”

След думите на Исус аз видях че богаташът се завтече и към другото

огледало, което го показа като гол човек, покрит с петна и състарен от

бръчки. Това никак не му хареса и той изрева от яд, като каза:

“Не е възможно аз да съм покрит с петна и бръчки. Да не бъде! Да не

бъде!”

Той отново се затича към гардероба и взе в ръцете си новичка библия.

След това започна да къса страниците й и да ги закача върху кървавата си

мантия с безопасни игли. Така богаташът скъса всичките страници на

Новия Завет, и покри с тях цялата си осанка. Ако можеш да си представиш,

братко мой, как изглеждат някои булки, по чиито рокли съшиват банкноти,

но този така си беше съшил върху кървавата мантия всичките страници на

Господния Завет. А след това се върна пред огледалото и като вдигна ръце

завика:

“Аз съм спасен, освободен! Аз съм изкупен и блажен! Аз съм праведен

в Името на Исус! Амин! Амин! Амин!”

Думите му явно, че имаха ефект, защото от огледалото вече го

гледаше един Исус, в Който обаче нямаше никакъв Дух и Живот. Това бе

по-скоро нещо като фотография на Спасителя, но не и самият Спасител.

По-скоро - такава бе измамата на Сатана в сърцето на богаташа. Но тя бе
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достатъчна, за да накара богатият да ликува и да се весели. Той вече беше

сигурен, че има светлия висон. И затова Исус ме попита:

“Можеш ли сега да разбереш какво ти разкрих в това видение и

коя Моя притча оживя пред очите ти?”

“Да, Исусе! Ти разкри пред очите ми притчата за богаташа и бедния

Лазар. Защото в Евангелието Ти ни изяви тази притча с думите:

“Имаше някой си богаташ, който се обличаше в мораво и висон,

и всеки ден се веселеше бляскаво. Имаше и един сиромах, на име

Лазар, покрит със струпеи, когото туряха да лежи пред портата му,

като желаеше да се нахрани от падналото от трапезата на

богаташа; и кучетата дохождаха та лижеха раните му…” 3

В преддверието на палатите аз забелязах бедните и онеправданите, а

тук видях как богаташът се облече в моравата мантия, за да заслужи

одобрението на княза на този свят, а после се покри с думите на Завета

Ти, за да изглежда добре и пред огледалото на бъдещия свят...”

Слушайки думите ми Исус каза:

“Точно така е, момчето Ми. И виж сега голямата измама, която

дяволът сътвори в сърцето на богаташа пред Моето огледало.

Понеже той се покри с Божии думи, за да изглежда добре пред

огледалото.

Но могат ли да изглеждат добре пред огледало онези, които се

покриват с думи? И жив ли съм тогава Аз пред самото огледало?”

“Не, Исусе! В изображението пред огледалото нямаше никакъв Дух и

Живот. То беше мъртво...”

“А не са ли така мъртви всички онези, които са решили в

сърцата си, че Божието Царство се състои в думи? Не каза ли

Апостолът Ми Павел, че:

“Но, ако ще Господ, аз скоро ще дойда при вас, и ще изпитам,

не думите, но силата на тия, които са се възгордели. Защото

Божието царство не се състои в думи, а в сила…” 4

И забелязваш ли, че в Моята притча Аз говоря за богаташ,

който се облича във висон и мораво? Но има разлика от висон до
3 (Лука 16:19-21)
4 (I Коринтяни 4:19-20)
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светъл и чист висон. Защото висонът са думите, докато светлият и

чист висон са праведните дела на Светиите. Този богаташ тука няма

праведни дела. Той просто измамно се успокоява с обещанията на

Завета Ми, без да знае какъв гняв е натрупал с мерзостта си. Затова

кажи на всичките Ми братя и сестри да запомнят, че:

Аз не благоволя в палати с две огледала!

Аз благоволя само в дом с Моето огледало!

Който има в дома си две огледала, той иска едновременно дял

от двата свята! Дял от този свят и дял от Моя свят!

Ето такава е измамата на старовременната змия, която е дявол

и Сатана! Затова ти виж как ще продължи видението. Защото то

непременно следва Моята притча…”

След думите на Исус видението се промени. И Господ ме постави пред

палатите на богаташа, за да видя какво ще се случи с моите братя

сиромаси. Те бяха твърде жалки и слаби, изранени и унижени. И понеже

дори вече нямаха сила да се движат, то и затова бездомните кучета им

носеха храна от излишъците на богаташа, които се изхвърляха в кофите за

боклук. Тогава от Небето се появи знамение. Защото ангел Господен с

огромна власт, светещ като слънцето, се наведе над един от страдалците и

простря към сърцето му огнения си жезъл. А след това този Небесен

пратеник изговори думите на моя Господ от Евангелието:

“Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.

Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките,

защото те ще наследят земята. Блажени които гладуват и жадуват

за правдата, защото те ще се наситят…” 5

След думите му стана чудо, защото духът на страдалеца видимо се

съживи и преобрази от огнения жезъл. А Небесният пратеник, като

прегърна със светлите си ръце душата на страдалеца, го издигна нагоре,

към самите небеса. И Исус отново ми каза:

“Сега разбираш ли, че ако и огледалото на света да показва

мнозина, като страдалци без надежда, то пак това не е така?

5 (Матея 5:3-6)
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Защото Аз съм тяхната Надежда и Изкупление. И всички

блаженства, които прогласих с устата Си, непременно ще служат за

съдба на Моите братя сиромаси, стига те никога да не направят

компромисите да търчат след богатите или да влязат в палатите им.

Защото Небесните пратеници ще въздигнат Моите сиромаси горе, в

Лоното на Авраам. Но виж сега какво ще се случи с богаташа, който

си вярва, че може да се облича в мораво и висон и да се весели

бляскаво на измамата, че е успял да спечели и двата дяла…”

След думите на моя Господ видението отново се върна в палата на

богаташа. И това ставаше в момент, когато Божият Гняв беше заповядал

неговата смърт, поради беззаконията му. Аз виждах как страшен демон,

изпратен от самите недра на ада, протягаше ръцете си, от които излизаше

дим, миришещ на сяра. Той вече се готвеше да сграбчи душата на

богаташа, когато дочух душата да крещи към мъртвия образ на Спасителя,

сиреч, към висона, с който се беше обличала приживе. Но висонът не

помръдваше. Мъртвият Исус от този висон си оставаше все така мъртъв. И

нямаше Светлина от висона, която да изгони демона от царството на злото.

Напротив - самият пратеник на ада се смееше с цяло гърло и като сочеше

на душата кървавата мантия, в която се беше облякла, й казваше:

“Ето го истинският ти бог! Той винаги е искал пробождането на

Месията. И ти Го пробождаше точно така, както го заповяда богът, на

който служиш. Затова нека сега те заведа при него… Ха, ха, ха, ха, хааа…”

Видението беше покъртително. Никога и не бях допускал, че някога

ще преживея с доказателство от Дух и Истина същината на Христовата

притча. А Исус се приближи при мен и каза:

“Сега разбра ли кой в това видение се оказа Лазар? Защото

духът на името Лазар ще рече човек без помощ. Затова богаташът,

гледайки на бедните в този свят, реши да потърси помощ от самия

дявол, без да знае, че върху него ще дойдат съдбоносните думи на

Господа:

“Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо,

а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах сляп и гол…”
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Нека всички, които искат да наследят Вечното Спасение, никога

не правят смъртоносния компромис да търсят два дяла от два

свята. Защото не е възможно да получиш единият дял, а да не

загубиш другият. Бедният Лазар изгуби дела в земното, но намери

дял в Лоното на Авраам. Богаташът получи своите блага приживе и

затова отиде в пъкъла на мъки…”

Слушайки Исус, аз попитах:

“Господи, а нима ще ме чуят богаташите? Нима ще приемат призива за

покаяние, който Ти отправяш чрез тази книга? Та те от толкова други

книги не се покаяха, че сега ли ще го сторят? Та нали в Твоята притча се

казва още, че богаташът искаше от Авраам да предупреди още пет от

живите му на земята братя…”

“Така е, Стефане. Но имай желанието да прочетеш притчата

докрай. Защото Авраам не каза на богатия в ада, че петимата му

братя имат пастири, които да ги научат, или че имат учители, които

да ги просветят или конференции, които да ги вдъхновят.

Друго каза Авраам:

“Имат Моисея и пророците; нека слушат тях…” 6

Никой няма да се оправдае в Деня на Божия Гняв, че е спал,

понеже никой не го е будил. Защото тези петима братя на богаташа

духовно отговарят на петте неразумни девици, които ще се

разминат с Моето Спасение. Защото Аз положих в сърцето ти Меча

на Пророческия Дух, Духа и Силата на Илия и Духа и Силата на

Моисея, за да дадеш Светлина на слепите и да събудиш глухите. Но

ако и след това благоволение на Небето се намерят такива като

богатия, които да кажат:

“Не, отче Аврааме, но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще

се покаят…” 7

То пак Моят отговор ще бъде според Словото Ми:

Ако не слушат Моисея и пророците Ми, които сега им изпращам

с Дух на Мъдрост и на Откровение, то и от мъртвите да възкръсне

някой, пак няма да се убедят. Защото за нечистия всичко е нечисто,
6 (Лука 16:29)
7 (Лука 16:30)



20

и за чистия всичко е чисто. Нечистият нека и занапред бъде нечист

и върши неправда, и чистият нека и занапред да бъде чист и да

върши Правда. Защото е последно време, в което Светлината и

тъмнината прибират своите си. И ако някой все още не знае защо

Злото е толкова силно и защо търсещите двата дяла се умножават,

то за такива ще е следващото видение, което ще ти дам.

Видението за стражите на нечестието, с чиято вярност дяволът

необезпокояван върши злото си дело в сърцата на човеците…”



21

3. СТРАЖИТЕ НА НЕЧЕСТИЕТО

Братко мой! Аз искрено се надявам думите на Исус да са докоснали

най-дълбокото на сърцето ти. Защото именно в тях се открива същината на

вярата. Вярата, която побеждава влиянието на света върху твоя ум и

твоето сърце. За огромно съжаление днес се подвизава една фалшива

вяра, измислена в тъмните канцеларии на Вавилон. И смисълът на тази

фалшива вяра почива върху съждението:

Да победим света чрез силата на света!

Много църкви са паднали в такава пропаст на нечестие, щото за тях

най-важното нещо е да бъдат оценени високо в огледалото на света. И

понеже в света парите са номер едно като ценностна система и смисъл, то

и затова, за да угодят на света и да намерят благоволението му, много

църкви преминаха от вяра в Исус към вяра в пари. И така Любовта към

Бога се промени в любов към парите. И от колкото и кладенци да взимаха

вода апологетите на просперитета, пак те не могат да помръднат нито

Словото Божие, нито съдбите от проклятие, които се задвижват, когато

някой стане сребролюбец. Понеже не друго, но сребролюбието е корен на

всяка злина, както ни учи Апостол Павел. А корени има там, където има

растения. И ако корените са зли, то растенията непременно ще са плевели.

Видението, което предстои да разкрия и ти да разбереш, е върху

живота на един светъл Божий човек, който преди призива си от Бога беше

тъмен слуга на дявола. А причината Господ да ми разкрие във видение

именно случилото се в неговия живот, е тази, че днес слугите на Сатана

дословно копират онази мерзост, която беше извършил и той.

Аз не зная какво бих бил без благоволението на моя Господ. Но със

сигурност мога да ти кажа, че съм сляп и уповавам само и единствено на

Неговите очи. А тези прекрасни и дълбоки очи на Царя са забелязвали и

ще забелязват неща в моя живот, както и в живота на всички, които обичат

Небето.

Защо казвам това ли?

Именно защото видението бе върху собствения ми живот. И в това

видение се преплиташе и мерзостта, извършвана от днешните стражи на
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нечестието. Нека сега да ти кажа какво видях. Самото видение от Исус

беше такова, щото аз се намерих в него, държейки меч в дясната си ръка.

Острието на този меч пламтеше. А от Небето към мен дойде Глас, който ми

казваше:

“Вдигни меча си и го насочи срещу крепостите, които виждаш!”

Така аз погледнах около себе си и видях стотици крепости на дявола,

пръснати по цялата земя. Затова започнах да вдигам меча си против

крепостите, така че като замахвах с него, от меча излизаше огнен пламък

и подпалваше самите крепости. Десетки пъти аз замахвах с меча и накрая

забелязах, че имаше видим ефект. Защото от крепостите към мен започнаха

да се приближават стотици човеци, чиито лица бяха изкривени от ярост и

злоба. Те ме сочеха с пръст и крещяха:

“Антихрист! Еретик! Лъжепророк! Нечестивец! Вълк!”

А други, още по-злобни от тях, с още по-голяма ярост крещяха ругатни

и проклетии:

“Бъди проклет! Умри! Господ да те убие!”

Но Господ, явно, че не ги слушаше, но ми заповяда от Небето да

развъртя меча с още по-голямо усърдие. Така аз изпълних Господната

заповед, а към крепостите тръгнаха още по-мощни огнени лъчи, които

започнаха да ги събарят. Това накара човеците зад тях да побеснеят и

избезумеят, а устата им вече изобщо не се затваряха, но ме кълняха и

проклинаха още по-настойчиво. А по-силните измежду тях вдигнаха в

ръцете си от камъните, които се бяха срутили от крепостите, и започнаха

да се приближават към мен, държейки камъните над самите си глави. Само

след някакво много малко време аз бях заобиколен от стотици яростни

човеци с камъни, и главата ми беше обсипана от хули и проклетии. И Исус

се приближи до мен, като ми каза:

“Гледай сега какво ще сторят с тебе и кога ще го сторят…”

Погледнах към злобните човеци, които се готвеха да хвърлят камъните,

когато иззад тях се появиха човеци с хитри очички, които им казаха:

“Не бързайте да го убивате с тези камъни. Все пак сте в Господните

дрехи и не е доктринално да го сторите, понеже Господ заповяда да

обичаме неприятелите си. Но за да бъде чиста съвестта ви, съблечете
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дрехите си, и ние ще ги пазим, а след това му счупете главата, понеже се

прави на много знаещ…”

Думите на човеците с хитрите очички, явно, че имаха ефект върху

злобата и яростта на вдигналите камъните. Ето защо те пуснаха камъните

си и съблякоха дрехите си, като им ги оставиха да ги пазят. А след това

отново вдигнаха камъните, а към главата ми полетяха жестоки удари.

Тогава се намеси и моят Господ, Който като простря ръка върху главата ми,

направи така, че камъните отскачаха настрани, без да ме повредят. Докато

гледах всичко това, Исус ми каза:

“Някога убиха дякона Ми Стефан с камъни, а днес искат да

направят същото и с пророка Ми Стефан. Но това просто няма да

стане. Защото, ако при дякона Ми Стефан допуснах да бъде убитият

Ми мъченик, то при теб Отец Ми е допуснал да бъдеш побеждаващ

мъченик. И виж сега кой пази дрехите на всички тези измамни

пастири, които хвърлят камъните на всичката си злоба против теб и

сърцето ти. Наблюдавай какво ще сторят човеците с хитрите очички.

Понеже такъв беше някога и грехът на Савел…”

Погледнах човеците с хитрите очички и междувременно забелязах, че

от самия конфликт между пророческото слово, което пиша, и пастирите на

Вавилон, се беше събрала внушителна тълпа от зяпачи и сеирджии. И

човеците с хитрите очички, като държаха здраво дрехите на пастирите си,

започнаха мазно и убедително да нашепват:

“Ние одобряваме това, което Господните помазаници вършат против

този тук. Защото той не ходи на църква и си няма пастир. И това не е

доктринално. Това е човек, който не е запознат с доктрината на

Християнството. Той не работи, а само пророкува. Чака на жена му да го

издържа и му говорят разни гласове. Това е човек с трудно детство и

нестабилна психика. Затова не му вярвайте. Той е вълк сред стадо. Но

вярвайте на онези, чиито дрехи сега ние пазим. Понеже тях сме намерили

за доктринални. Отстъпете от този антихрист. Това е човек с наскърбен дух,

човек с дух на огорчение, който разцепва църквите. Но със здравината на

пастирския авторитет непременно влиянието му ще бъде ликвидирано…”

И тогава Исус повторно ми каза:
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“Не бързай да повтаряш думите на дякона Ми Стефан и не

искай от Мен да не вменявам за грях нечестието на тези слуги на

Вавилон. Защото някогашните имаха оправданието, че не Ме

познаха, но днешните нямат такова оправдание. Защото те хвърлят

камъните на всяка злоба и ярост против името ти и живота ти и

нито веднъж не пожелаха да кажат на овцете си в какво не си

доктринален. И обвиниха тебе в ерес, понеже даваш даром, та да

оправдаят себе си, понеже са търговци и престъпници.

Тези са човеците, върху които ще дойде пълната съдба от

Моите думи. Защото тези стоят на пътя на осъждението, като свалят

Господната дреха и Пример, в който са били призвани, и, вместо да

се покаят, те участват в общия креслив хор на нечестието, като

хвърлят камъни срещу Божии пратеници.

Но колко по-голям е грехът на човеците с хитрите очички?

Колко по-голям е грехът на водените от духа на Езавел и Корей,

които въстават против Божия Суверенитет като бързат да оправдават

нечестието на пастирите си? Колко по-голям е грехът на теолозите,

които заради високи заплати и човешка почит наричат доброто -

зло, а злото - добро? Колко по-мръсно е нечестието на тези, които

наричат сладкото - горчиво, а горчивото - сладко? Колко по-голяма

ще е язвата Господна върху всички писачи на извратеност, които

безсрамно наскърбиха слугите на Отца Ми? И за да разбереш колко

много дяволът държи да има такива слуги, които като стражи на

нечестието пазят дрехите на Господните убийци, то виж какво се

открива в изповедта на Апостола Ми Павел…”

Погледнах точните стихове от “Деянията” и ето какви бяха Павловите

думи пред голямата тълпа:

“И аз рекох: “Господи, те знаят, че аз затварях и биех по

синагогите ония, които вярваха в Тебе; и когато се проливаше

кръвта на Твоя мъченик Стефан, и аз бях там и одобрявах, като

вардех дрехите на тия, които го убиваха…” До тая дума го слушаха;

а тогаз извикаха със силен глас, казвайки: “Да се махне такъв от
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земята! Защото не е достоен да живее.” И понеже те викаха, мятаха

дрехите си и хвърляха прах по въздуха…” 8

След като прочетох думите на Павел, Господ отново започна да ми

говори, като каза:

“Забеляза ли колко духове настъпи с изповедта си покаяният

Ми Апостол? Помисли тогава колко духове на Сатана са ангажирани

и заети, та когато едни убиват Господните пратеници с камъни,

други като стражи да им пазят дрехите и да убеждават мнозинството

в праведността им? Колко са духовете, на които Словото, което ти

се дава, е като стрела в сърцето им? Колко са духовете, които осъди

и изобличи на Моите съдебни процеси в пророческите видения,

които ти давах? Колко са злите бесове, които днес биха те посочили

и изкрещели против тебе:

“Да се махне такъв от земята ни, защото не е достоен да живее!”

Колко ли такива духове биха карали цели църкви и слепите им

овце да си мятат дрехите и да вдигат прах из въздуха?

Но Аз непременно ще послушам вика на злите и ще те махна от

земята им. Защото ще поставя теб и всички които те приемат за Мой

пророк, далече по-горе от земята. Там, където людете Господни

ценят висона на благовестието и за тях той е по-скъп от самия им

живот. Но на тези, които не са знаели, а сега разбират, казвам:

Отречете се и се покайте от всички думи, които измамните

стражи на нечестието са шептели на сърцата ви. Защото днес е

Моята среща с вас по пътя към Дамаск. Днес е Моето Огнено

явление пред сърцата ви, с което искам да ослепеете за вашето, та

да прогледнете за Моето. Защото с всеки камък, който продажни

пастири днес хвърлят по слугата Ми, утре ще бъдат вързани самите

те, та да потънат в морските дълбочини. Защото няма разум, няма

мъдрост и няма съвещание против Отец Ми и Неговите пророци.

Защото идва времето на най-големия и съдбоносен изпит. Изпитът

на сватбената Ми вечеря. Изпитът, който ще покаже на всяко сърце

светъл висон ли е търсило в живота си или тъмна дрипа…”

8 (Деяния 22:19-23)
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След последните думи на Исус видението се прекрати и Господ ме

насочи към най-изобличителното от всички видения. Видението, в което

мнозина ще познаят себе си. Моята надежда за тях е да се възвърнат и

покаят. Но понеже не аз имам последната дума, а Сърцеведецът Отец, то

ще повторя думите на Христовия Апостол и с цялото си сърце ще се

надявам Отец да послуша слугата Си:

“…дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината, и да

изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, (от когото са

уловени живи), за да вършат Божията воля…” 9

Амин и Амин!

9 (2 Тимотей 2:25-26)
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4. ИЗПИТЪТ НА СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ

Ето, че настъпи мигът в тази книга, когато, вдъхновен от моя Господ,

ще ти разкрия най-дълбоките откровения, които Исус ми даде за твоето

сърце. Тези откровения бяха непосредствено свързани и с изявата на

самите Небесни видения. Но преди да започна искам да подготвя сърцето

ти със следващите няколко реда.

Една от най-измамливите плоскости, която е способна да подхлъзне

мнозина, е тази, че всички ние обичаме анонимността и се крием зад нея.

Малцина от нас разбират, че това е бягство от отговорност. Стигнали сме

до там, че дори да приписваме собствените си грехове на Църквата. А

формулата “ние” е станала като опознавателен знак на всяко тщеславно

общество. Но аз искам да знаеш, че ако и в Библията да е записано, че

Църквата е Невястата, която отива на Сватбата на Агнето, пак това не е

причина да се криеш зад удобното “ние”. Виж живота на Апостол Павел.

Той беше един от тези, които ясно съзнаваха, че Спасението е лично, а не

обществено. И затова ти ще прочетеш в неговите изповеди и споделени

опитности именно изповядването на лична отговорност, а не на обществена

такава. И този най-просветен от Апостолите мъж, заяви и такива думи:

“Но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох

за Христа. А още всичко считам като загуба заради това

превъзходно нещо – познаването на моя Господ Христос Исус, за

Когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да

придобия, и да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная,

която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, тоест,

правдата, която е от Бога въз основа на вяра, за да позная Него,

силата на Неговото възкресение, и общението в Неговите страдания,

ставайки съобразуван със смъртта Му, дано всякак достигна

възкресението на мъртвите. Не че съм сполучил вече, или че съм

станал вече съвършен; но гоня изподир, дано уловя, понеже и аз

бидох уловен от Христа Исуса. Братя, аз не считам, че съм уловил,

но едно правя, – като забравям задното и се простирам към

предното, впускам се към прицелната точка за наградата на
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горното от Бога призвание в Христа Исуса. И тъй, ние, които сме

зрели, нека мислим така; и ако мислите вие нещо другояче, Бог ще

ви открие и него…” 10

Виждаш как едва в последното изречение Павел употреби “ние”. И то

не за да се скрие зад него, но да насърчи всички да мислят по този начин.

Апостолът имаше защо да насърчава с такива думи и с такава рязкост. Той

знаеше, че най-отговорното нещо в живота на всеки християнин, е

подготовката и утвърждаването на онзи светъл висон, който ще те направи

достоен за Сватбата на Агнето. Повечето човеци изобщо не разбират, че

Сватбата на Агнето не е задължение на Исус, но Негово обещание към

Званите, Избраните и Верните. И за мнозина самочувствието, че вече са

готови за тази Сватба, наистина е потресаващо. Те дълбоко са се

заблудили, че Господ е длъжен да се ожени за тях, вместо трезво да

размислят, че не е невяста онази, която сама нарича себе си така, но

другата - в която Бог е намерил основание, за да я обяви за Невяста.

Като човек по плът, преди единадесет години, аз извърших едно от

най-важните си дела за живота на земята и в тялото. Защото Господ в

Милостта Си и благоволението Си ми подари съпруга. И аз се ожених с

твърдото убеждение, че такава е Божията Воля. И наистина беше така.

Защото Бог ми подари изобилие от деца и зарадва живота ми с тях, а аз

самият се посветих на тяхното възпитание в Дух на Любов и вяра в Бога.

Разбрах, че ако Бог ме свърза с жена ми, за да бъдем пред Неговите очи

една плът и белегът на това свързване беше моето бракосъчетание и моята

сватба, то в живота ми на християнин ми предстои да изживея едно друго

бракосъчетание и една друга сватба. Съчетанието на моя дух с Духа Исус

Христов и сватбата на моя дух с Духа на моя Господ!

Помисли тогава, че ако мъж и жена, които се женят, стават една плът

пред Бога и Отца, то колко повече Христос и Църквата ще бъдат една плът

пред Него? Ето тук е проблемът. Ето тук е най-великата отговорност на

вярващото сърце. Има ли това сърце свидетелствата на Святия Дух, че е

станало една плът с Господа? Има ли основание да вярва, че един ден

непременно ще е една плът с Исус? Защото плътта на Исус не е като

10 (Филипяни 3:7-15)
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нашата човешка плът. Тя е друга плът, на която свидетелства и Апостол

Йоан в началото на своето Евангелие:

“И Словото стана плът; и видяхме Славата Му; Слава, като на

Единородния от Отца, пълно с благодат и Истина…”

Когато аз питах моя Господ коя е връзката между Него и Невястата Му,

Той ми каза именно това:

“Божието Слово е връзката между Мен и Моята Църква. И ако

Църквата Ми непременно иска да се познае именно като Моя, то

нека търси свидетелството на Моята Дреха. Защото сватба има там,

където Младоженец и Невяста, облечени в празнични дрехи, застанат

пред Святия Олтар на Отца…”

Така, вдъхновен от Исус, аз намерих стиховете, в които се говореше

за дрехата Му. Ето тези стихове:

“След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който

яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва

праведно. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много

корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той;

и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше

Божието слово…” 11

Разбираш ли сега, братко мой, че Сватбата на Църквата е Сватба с

Божието Слово? Готов ли си ти да се ожениш за Божието Слово? Признал

ли си на това Слово, че си влюбен в Него? Готов ли си да живееш с това

Слово през цялата Вечност?

Отговорът ще откриеш сам за себе си, ако носиш същата дреха, която

носи и Младоженецът. Понеже Той носи дреха, попръскана със Святата Му

Кръв. И тази дреха е светлият и чист висон на благовестието. Когато аз

поисках от Исус да ми разкрие колко голяма е измамата на формулата

“ние”, зад която се крият похотливите и плътските човеци, Той ми даде

видение със Собствената Си Сватба. И миг преди самото видение ми каза:

“Ако някой си мисли, че Църквата се жени за Мен и Аз се женя

за Църквата, то такъв нека има ревността да постави себе си преди

Църквата. И така да разбере дали има основание да каже:

11 (Откровение 19:11-13)
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Аз се женя за Христос и Христос се жени за мене!

Защото нищо нечисто няма да наследи Вечния Живот, нито пък

ще има какъвто и да е достъп до Сватбената Вечеря на Агнето. Но

понеже Аз прекрасно познавам колко хитър и коварен може да

бъде дяволът, то и затова ви оставих в Евангелията една от

притчите Си, за да ви покажа чрез нея, че всеки от вас лично се

жени за Мен и никой не може да се крие под паравана на

всеобщата набожност. Това е единствената Ми невъзможна притча,

тоест, в нея нещата са построени върху човешката наивност, а не

върху Божия Свят критерий. Това е притча, с която искам да изцеля

умовете и сърцата на човеците от желанието да се крият зад

общата маса и всеки сам да поеме отговорност къде ще прекара

Вечността. Спомни си тази притча, момчето Ми…”

И действително, докато Господ ми говореше, в сърцето ми вече беше

изплувала и самата притча. Затова нека сега я прочета пред теб, скъпи ми

братко:

“Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на

сина си. Той разпрати слугите си да повикат поканените на

сватбата; но те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги,

казвайки: Речете на поканените: Ето, приготвих обяда си; юнците

ми и угоените са заклани, и всичко е готово; дойдете на сватба. Но

те занемариха поканата, и разотидоха се, един на своята нива, а

друг на търговията си; а останалите хванаха слугите му и

безсрамно ги оскърбиха и убиха. И царят се разгневи, изпрати

войските си и погуби ония убийци, и изгори града им. Тогава казва

на слугите си: Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни.

Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги

на сватба. И тъй, ония слуги излязоха по пътищата, събраха всички

колкото намериха, зли и добри; и сватбата се напълни с гости. А

царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който

не бе облечен в сватбарска дреха. И каза му: Приятелю, ти как си

влязъл тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. Тогава

царят рече на служителите: Вържете му нозете и ръцете, и
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хвърлете го във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане

със зъби. Защото мнозина са поканени, а малцина избрани…” 12

След като прочетох самата притча Господ продължи да ми говори, като

казваше:

“Забелязваш ли в тази притча, че на Сватбата Ми се е вмъкнал

човек без сватбарски дрехи… А сега помисли възможно ли е това?

Възможно ли е някой да излъже Святия Дух на Отца така, както се

лъжат овцете от амвона, та да си намери място сред избраните?

Възможно ли е да бутнеш рушвет на някой от Небесните ангели или

архангели, та някак си тайничко да те въведат на Сватбата и да

минеш метъра? Знай тогава, че ако на земята са възможни всички

измами и човек успява да се закрепи с нечестие и подлост, то в

Небето такива измами са невъзможни. Защото там всеки квадратен

милиметър пулсира от Святостта на Отца Ми…”

“А защо Господи, въпреки невъзможността, Ти Си изговорил именно

така притчата Си?”

Слушащ въпроса ми Исус отговори:

“Именно защото искам да ви освободя от желанието да се

криете зад общото и да се стремите да платите лична цена, за да

стоите пред Мене в Деня на Моята Сватба. А сега знай, момчето Ми,

че Моят висон отговаря на Моята пълнота вътре в теб. Колкото

повече си се облякъл с Мен и Моето Присъствие, толкова повече

ставаш готов за Моята Сватба. Виж тогава видението с този, който

би искал да дойде на Сватбата Ми, но без сватбарска дреха…”

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

една от най-удивителните и прекрасни картини, каквато е възможно да се

види. Защото моят Господ блестеше като слънцето, а събраните около Него

на Вечерята Му бяха озарени от Светлината Му. И Исус тръгна сред Своите

Си, като каза:

“Нека сега да зарадвам Сърцето на Отца Си. Защото дойде

мигът да поискам благословията Му за Сватбата с Моята Невяста…”

12 (Матея 22:2-14)
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След думите Си Исус тръгна сред хилядите, които виждаха очите ми, а

погледът Му се обърна към мен и до сърцето ми дойде Гласът Му:

“Гледай внимателно на това видение, защото сега ще го

разпечатам за цялата Ми Църква...”

След думите на Исус аз продължих да Го следя с поглед. Така

забелязах как Той изведнъж се спря пред човек, който носеше бяла дреха,

но за разлика от дрехите на другите, тя не светеше. И в следващия миг

Исус отвори устата Си и го попита:

“Приятелю, ти как си влязъл тук без да имаш сватбарска

дреха?”

Но човекът мълчеше и видимо изпадна в ужас. Той явно си беше

мислил, че бялата дреха ще успее да заблуди Младоженеца, но не беше

така. Защото Исус не само, че го забеляза, но твърде високо извика думите

Си, така щото да се чуят от всички. И понеже човекът все така мълчеше,

Исус отново проговори:

“Ако ти не искаш да Ми отговориш, то нека Аз ти отговоря…”

Тогава моят Господ направи нещо необичайно. Той простря ръка към

човека, тъй че бялата му дреха падна и човекът остана гол. А след това

посочи с показалеца Си ръцете на човека и го запита:

“Тези тъмни петна ли се опита да скриеш с бялата дреха?”

А след това посочи нозете му и отново запита:

“Този мръсен позор ли се опита да донесеш на Сватбата Ми?”

И понеже човекът все така мълчеше от ужас, Исус извика високо, а

Гласът Му проехтя по цялото Небе:

“Ето човек, който не направи на Господ обиталището си, но се

закрепяваше с нечестие и лицемерие. Ето човек, който знаеше от

Словото Ми какви дела вършат ръцете Господни, но въпреки това

се поруга със светлия висон на благовестието. Докато ръцете

Господни раздаваха даром, той се поруга с тях и взимаше

сребърници. Докато ръцете Господни докосваха и изцеляваха без

пари и без заплата, той докосваше и разболяваше за пари и

заплата. Така върху ръцете му останаха неизлечими тъмни петна, в

които червеите на дявола имат сладко ястие за себе си...”
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След тези думи Гласът на Исус стана още по-строг и гневен. Той

посочи черните нозе на човека и каза със страшен Глас:

“Ето човек, който Ме позна като Пътя, Истината и Живота. Но

никога не пожела да върви по Този Път, да проповядва Тази Истина

и да живее Този Живот. Докато нозете Господни извървяха пътя от

Елеонския хълм до Голгота, тези черни нозе тука предпочитаха

пътя на светската почит и одобрение. Докато Господ носеше на

нозете Си едни кожени сандали, за да изкупи с Пътя Си човешкия

род, черните нозе на този тука никога не слязоха от лъскавите

лимузини, нито счетоха за достойно да влязат под покрива на

Моите братя сиромаси. Докато Господ с нозете Си водеше овцете Си

през прави пътеки, заради Името Си, тези черни нозе тука избраха

най-късия път към ада. Затова казвам на този нечестив слуга:

Ти не си достоен за Моята Сватба, защото прободе ръцете Ми и

нозете Ми!”

А след тези Си думи Исус се обърна към ангели в огнено облекло, като

им заповяда:

“Вържете му нозете и ръцете, и хвърлете го във външната

тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби. Защото мнозина са

поканени, а малцина избрани…” 13

Видението от Господ ме потресе. Чак сега разбирах защо Царят каза

на слугите Си да вържат ръцете и нозете на човека без сватбарската

дреха… Ами че той беше пробождал през целия си живот именно ръцете и

нозете на Спасителя и това беше останало като вечна проекция и върху

собствената му душа. И аз отново паднах пред Господ, като Му се молех и

казвах:

“Исусе, от видението разбрах, че този човек някога е изповядал Името

Ти, но не се е намерил достоен за Твоята Сватба. Кажи ми, Господи! Кога

този човек изгуби светлия и чист висон? Как го изгуби, та да му намери

жалък заместител от собствена праведност, който никак не го ползва?”

А Исус с твърде сериозен Глас ми каза:

13 (Матея 22:13-14)
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“Тук не става дума за изгубване на светлия висон. Тук става

дума за открадване…”

Думите на Исус още повече ме изненадаха. И аз отново Го попитах:

“Исусе, не Те разбирам! За какво открадване става дума?”

А Исус, все така сериозно, ми каза:

“Ако ти четеш внимателно Словото Ми, непременно ще Ме

разбереш. Така ще видиш и крадеца…”

В първия миг след думите на Исус бях готов да изговоря безумна

глупост. Понеже си мислех, че този крадец е дяволът. Но Святият Дух

направи така, че пред сърцето ми се появиха следните стихове от

“Откровението”:

“Това казва Оня, Който има седемте Божии духове и седемте

звезди: Зная твоите дела, че на име си жив, но си мъртъв.

Бодърствай и закрепи останалото, което е било близо до умиране;

защото не намерих някои от твоите съвършени пред Моя Бог.

Помни, прочее, как си приел и си чул, и пази го и покай се. И тъй,

ако не бодърстваш, ще дойда като крадец; и няма да знаеш в кой

час ще дойда върху тебе. Но имаш няколко души в Сардис, които не

са осквернили дрехите си и ще ходят с Мене в бели дрехи защото са

достойни…” 14

и още:

“(Ето, ида като крадец. Блажен оня, който бди и пази дрехите

си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му)…” 15

И тогава Исус ми каза:

“Спомни си видението с палата на богаташа. На име той беше

жив, понеже се обличаше с висона си, но на дело беше мъртъв.

Затова и всички като него Аз не мога да ги намеря съвършени пред

Моя Бог и Отец. Нещо повече - Аз непременно идвам като крадец в

живота им, за да Си възвърна висона, който те са осквернили...”

В следващия момент попитах Господ така, както биха Го попитали

мнозина:

14 (Откровение 3:1-4)
15 (Откровение 16:15)
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“Господи, а редно ли е Ти да идваш като крадец? Редно ли е да вдигаш

от спящите Висона Си без предизвестие?”

Тук Исус ми отговори с въпроси:

“А редно ли е светлият висон да служи за поругаване? Редно ли

е християни да спят тогава, когато Словото ги иска будни? Редно ли

е да знаят, че Аз съм ги предупредил, че ще дойда като крадец, но

въпреки това явно да вършат греха си и така да нехаят за

последствията?

Най-после, спомни си един от ненарушимите закони във Волята

на Отца Ми:

“Защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят, и с

каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери…” 16

Как мислиш? Не идвам ли Аз като крадец при оня, когото съм

посочил и изобличил като крадец? И не става ли Господ крадец

именно за крадците? Защото когато пастири-наемници проповядват

човешките си учения само и само да си напълнят джобовете, то не

крадат ли такива живота на Моите овце? Как после биха се явили

пред Пастиреначалника?

Ето затова към крадците крадец ще се явя и непременно ще

вдигна Присъствието на Святия Си Дух в час, когато Ме не мислят,

та да бъдат справедливо осъдени поради нечестието си…”

Слушах Господ, а сърцето ми бе натегнало от скръб за последствията

над нечестивите. Затова съвсем тихо попитах Исус:

“Господи, ако Ти се явяваш като крадец, то кой може да се спаси?

Няма ли един миг заспиване да е фатален за нас?”

Исус се усмихна, а аз не разбирах защо. Тогава ми каза:

“Верен е Господ твоят Бог, Който заедно с изпитанието дава и

изходен път за всички, при които дохожда като крадец…”

Недоумявах, но Исус ми говореше именно това, което чувах. И аз Го

попитах отново:

“Какъв е, Господи мой, изходният път за тези, при които Ти дохождаш

като крадец?”

16 (Матея 7:2)
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А Исус отново се усмихна и каза:

“Изходният път за тях е да се събудят и да заловят крадеца.

Така в живота им ще се сбъдне писаното:

“Дори крадецът не се пропуска ненаказан, даже ако краде да

насити душата си, когато е гладен; и ако се хване, той трябва да

възвърне седмократно, трябва да даде целия имот на къщата си…” 17

И ето, Господ твоят Бог сега казва на всички, които приемат

изобличението Му и се покайват:

Който Ме залови като крадец нощем, той непременно ще Ми

свидетелства, че отново е запалил светилото си. И на такъв Аз ще

възвърна седмократно и ще му дам Вечния дял на Небесното

Царство. Защото именно такова е богатството на Божията Милост,

която възвръща Сионовите пленници. И на всеки, който сега запали

светилото си и възвърне Присъствието Ми в живота си, ще станат

съдба думите на Божия пророк:

“И ще има на всяка висока планина и на всяко високо бърдо

реки и водни потоци, в деня на голямото клане, когато кулите

паднат. При това, светлината на луната ще бъде като светлината на

слънцето, и светлината на слънцето ще бъде седмократна - като

светлината на седем дни. В деня, когато Господ превързва струпея

на людете Си, и изцелява раната от удара им…” 18

Който има ухо да слуша, нека Ме слуша! В деня, когато Отец Ми

отсича беззаконните, Той дава съвършен изходен път за покаяните.

Път, покрит с реки и водни потоци. Път за онези, които са се

покаяли във времената на умноженото беззаконие, та да получат

от Отца Ми и умножено благословение. Който послуша тези Мои

думи няма да вкуси смърт до века. Който изпълни тези Мои думи,

той ще запали светилото си и по силата на писаното Аз непременно

ще му възвърна седмократно…”

Слушах Исус и сърцето ми едва сега разбираше колко благ, колко

мъдър и превъзвишен е моят Господ. Затова, скъпи ми приятелю, падни по

лице пред Него и Го помоли да ти прости всеки грях. Помоли Го да запали
17 (Притчи 6:30-31)
18 (Исайя 30:25-26)
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светилото в сърцето ти. Помоли Го да стане съвършена Светлина в живота

ти. Защото е Истина, че живеем във времето на умноженото беззаконие. Но

за всички, които обичат Небето и неговия Свят Цар това е времето на

умноженото благословение и радост.

Аз вярвам, че словото в тази първа част на книгата, няма никак да се

върне празно, но ще извърши Волята на Отца. Защото тази Воля днес ни

казва, че светлият и чист висон са праведните дела на Светиите.

Затова, братко мой, те моля като от Бога и за Бога:

Нека думите ти бъдат малко, а делата ти – потвърдени, вдъхновени и

посветени на Името, което е над всяко друго име. А сега нека премина във

втората част на тази книга. Частта, посветена на Небесната Дреха на Царя.

Амин и Амин!
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ВТОРА ЧАСТ: НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ

1. ВИСОКАТА ПЛАНИНА НА ПРЕОБРАЖЕНИЕТО

Братко мой! Освободи ума си от всяко тежнение и земна грижа!

Освободи сърцето си от всички земни връзки и от всички мисли, които

са по-долу от Небето. Защото в Пророческия Дух на Бога и Отца е скрита

Съвършената Сила на Святия Дух, Който издирва всички Божии дълбочини.

Да ти казвам, че Библията е Свята Книга е малко нещо. Да ти казвам, че

Господ е велик, е малко нещо. Защото Библията е не просто Свята Книга.

Тя е Книгата! И Господ е не просто велик. Той е Великият. И когато Сам

Царят на Сион те извика при Себе Си, за да ти разкрие ослепителната

Светлина на Спасението, тогава просто разбираш колко беден е речникът

ти от думи, за да изрази безпределното възхищение от превъзходството на

Господ. Нещо повече - човек се чувства така, че никога повече не желае

да употребява нито една прекрасна дума за нищо друго, освен да хвали

Отец, Синът и Святия Дух.

Тук аз започвам да ти говоря за Небесната Дреха на Царя. Дреха,

която няма да намериш в нито един магазин. Дреха, по-красива от всички

дрехи на земята. Дреха, която Исус иска да ти подари, стига ти да я

поискаш с вяра и да я опазиш с твърдост.

Първото, от което искам да освободиш ума си, е предубеждението, че

отново бих ти разказвал тук за евангелската истина, че Исус взе със Себе

Си Яков, Петър и Йоан и се преобрази пред тях, тъй че дрехите Му станаха

бляскави като слънцето. В други книги аз вече съм говорил за всичко това.

Но тази книга е по-необикновена, защото в нея Сам Господ дойде, за да ми

изяви не явното, а скритото в Неговото Слово. Така и Преображението на

Исус е свързано с велика тайна, която Отец дълго време е скривал ревниво,

но днес Той вече дава на Святият Дух да я изяви, понеже е последното

време.

Каква е тази тайна ли?
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Сега ще започна да говоря за нея, а твоето сърце непременно ще се

напълни с небесните извори на Божието помазание. Когато Исус дойде към

сърцето ми, за да ми говори за Своята Свята Небесна Дреха, Той ми каза:

“Сега ще те въздигна далече по-горе, в Святостта на Отца и в

Силата на Вечните Му думи. Защото всеки, който иска да се облече

с Дрехата Господна, трябва да разбере тайната на Моето

Преображение. Като начало простри ръка и докосни Дрехата Ми.

Разгледай я внимателно и Ми кажи какво забелязваш в нея…”

Погледнах на светлата Дреха на моя Спасител и прострях ръка, за да я

докосна. Забелязах, че това беше Дреха, която нямаше ръбове. Тя не беше

шита от отделни парчета плат. По-скоро - тя беше изтъкана отгоре до долу

със съвършено умение, което не е присъщо за човеците. И затова казах на

Исус:

“Господи, Твоята Дреха е съвършена и в нея няма никакъв недостатък.

Лично за себе си вярвам, че Отец е нейния създател...”

“Точно така е, момчето Ми. Отец е Този, Който направи Дрехата

Ми. Кажи Ми тогава къде в Словото на Отца Ми можеш да намериш

свидетелството и пълното потвърждение, че именно Отец е направил

дрехата Ми?”

Помазанието, с което ми говореше Исус беше толкова силно, че докато

Той ме питаше в мен вече пулсираше отговорът. Затова Му казах:

“Господи мой! Апостол Павел говори за Теб, че Ти Си последният

Адам. Ето защо знаменията с първия Адам непременно са и знамения с

последния. Защото от костите на първия Адам Бог създаде Ева, а ние като

Църква сме последната Ева, от Твоята Плът и от Твоите кости. И ако е

писано още, че:

“Господ Бог направи кожени дрехи на Адама и на жена му и ги

облече…” 19

То ще е вярно и това, че Същият Господ Бог ще направи дрехи, за да

облече и Последният Адам и Жена Му. Но този път дрехите няма да са

кожени…”

Исус се усмихна и ме прегърна. А после ми каза:

19 (Битие 3:21)
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“Няма по-голяма радост в Сърцето на Отца от тази - някой да се

стреми към Неговата Мъдрост и да проумява Неговите знамения.

Кажи Ми тогава и другото, което ще те попитам:

Станали ли са вече една плът Младоженецът и Невястата?

Минала ли е Сватбата на твоя Господ Христос или все още

предстои?”

“Исусе! Тя все още предстои, но аз вярвам, че всеки момент ще

настъпи, понеже вече цялото човечество влезе в седмото хилядолетие от

Адам, сиреч, в седмия ден...”

Исус отново се усмихна. А после ми каза:

“Виж тогава какво стори Отец Ми на седмия ден, според както е

записано в Битие…”

Погледнах на стиховете, а те гласяха:

“И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал,

на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И

благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от

всичките Си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил...” 20

И тогава казах на Исус:

“Господи, ето писаното. Отец благославя седмия ден и го осветява…”

“Значи, както правилно си разбрал от Словото на Отца Ми, и

днес за всички ви предстои Благословение и Освещение. Понеже

отново е седмият ден…”

“Да, Господи! Макар, че все още не разбирам какво е то…”

“Виж тогава пророческата истина от Битие записана и в Моето

Евангелие. Понеже сега Аз я разпечатвам за всички Мои братя и

сестри…”

Пръстът Господен вече беше родил стиховете в сърцето ми, които бяха

като ослепителна Небесна Врата, която изуми ума ми и ме накара да падна

на колене пред Исус. Ето и самите стихове:

“И след шест дни Исус взема Петра, Якова и брата му Йоана, и

ги завежда на една висока планина насаме. И преобрази се пред

20 (Битие 2:2-3)
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тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели

като светлината…” 21

След прочитането на пророческите стихове Исус отново ми каза:

“Сега разбираш ли скритото в Моето Евангелие? Сега разбираш

ли, че след шест дни непременно идва седмият Ден, който е Денят

на Моята Сватба? А тогава непременно Отец ще благослови и

освети всички, които се намерят в този Ден…”

Слушах Господ и имах сила само да попитам:

“Исусе, а как да разбирам Яков, Петър и Йоан, които дойдоха с Тебе

на високата планина на Преображението? Как те присъстват днес, в началото

на седмия ден?”

А Исус отговори:

“Разбирай ги така, че с посланията, които оставиха в Божието

Слово Яков, Петър и Йоан отговарят съответно на вярата, надеждата

и любовта. И вие не бихте били основани в Завета Ми, ако не сте

съградени върху Апостолите и Пророците с Крайъгълния Камък,

Който съм Аз. Затова и скритото в Моето Евангелие е именно това,

което вече казах:

Днес е Денят на Господното Преображение! И преобразени в

Славата на Господ и със Светлината на Небесната Му Дреха ще бъдат

всички, които носят в сърцата си Господната Вяра, Господната

Надежда и Господната Любов!

Ако някой иска дрехи, бели като Моите, нека знае, че днес, миг

преди Сватбата Ми, Отец изпраща Сила в Святия Дух. Сила за

Преображение на всяко сърце, което търси Небесното Отечество и

не счита света за достоен, нито пък то е достойно за света. Защото

Отец Ми, Който беше силен да направи кожени дрехи на Адам,

колко по-силен ще е, за да ви облече със светлия висон?

Но и в това отношение ще има изпит от Отца, за да види Отец

Ми до колко достойни са тези, които носят Светлата Небесна Дреха.

А знаеш ли ти какъв е изпитът при Моето Преображение?”

21 (Матея 17:1-2)
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“Господи мой! Аз вярвам, че всеки един, който е преживял Господното

Преображение, ще трябва да преживее и срещата с Моисей и Илия, за да

се сбъдне писаното:

“И, ето, явиха им се Моисей и Илия, които се разговаряха с

Него…” 22

Тогава Исус отново каза:

“А не изявих ли Аз Духът и Силата на Илия и Духът и Силата на

Моисей в книгите, които Небето заповяда да напишеш? И как

онези, които искат да наследят светлия висон, ще обяснят омразата

и ненавистта си към свидетелите на Отца Ми? Не ти ли доказва

това, че такива никога не са се изкачвали на високата планина на

Преображението? И не ти ли става ясна и Моята притча със слугите,

които Отец изпрати към поканените, но те безсрамно ги наскърбиха

и убиха, а други гониха из град в град? И защо никой от днешните

няма любовта на Апостола Ми Петър? Защо са слепи очите да

видят, че той в ревността си искаше да построи три скинии за

Господ и Неговите Небесни свидетели?

А днес е време, когато не скиния, а добра дума не могат да

получат пратениците на Небето. Защото мнозина са призваните и

поканените, но малцина избраните…”

Скъпи ми приятелю! Искам да знаеш, че думите на Исус са като пирон,

забит на твърдо място. И ако някой удря пирона, той още повече го забива

и прави още по-твърд. Затова те моля да проумееш в сърцето си, че

Евангелието на Исус има един скрит божествен прочит от Отца. И никой от

нечестивите няма да разбере този прочит, но разумните ще го разберат и

ще избелят дрехите си. Този прочит ти показва, че днес е седмият ден и ни

дели само някакъв си миг от Сватбата между Христос и Църквата. И ако

дрехите на Исус станаха бляскави и твърде бели и не бяха сътворени от

човешка ръка, то знай, че и светлият висон, който Бог полага в сърцето ти,

също не е сътворен от човешка ръка. Човешките ръце сътворяват само

собствения си висон, който отговаря на измамлива себеправедност, която е

висока крепост и приют за всяка гордост и превъзнасяне!

22 (Матея 17:3)
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Колкото до онези смирени, между които вярвам, че си и ти, то

позволи на Исус да те заведе на високата планина. Защото тя духовно

отговаря на това, че Сам Бог те е издигнал в небесните места и ти си

получил Небесно знание, идещо от далече по-горе. А там, когато бъдеш

преобразен и осветен от Отца, непременно ще видиш и свидетелите Му,

облечени в Духа и Силата на Моисей и Илия. Тогава бъди като Петър и

стори място в сърцето си за пророческото Слово. Защото така, в Дух и

Истина ще покажеш на Отца на Светлините, че Го любиш с цялата си сила,

понеже се покоряваш на Неговия Вечен и ненарушим Суверенитет, почиващ

върху слугите Му, пророците.

Нека Исус те благослови с тази тема, а аз да премина нататък - към

още по-големите и скрити тайни на светлия и чист висон.
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2. РЕСНИТЕ НА СВЕТЛИЯ ВИСОН

А сега, скъпи ми приятелю, се приготви да получиш още по-

превъзходен Дух на Мъдрост и на Откровение. Защото ако аз те обичам и

искам да ти дам даром всички тайни на Божието Царство, които по Милост

Божия са дошли към сърцето ми, то колко повече те обича Онзи, Който се

разпна за тебе?

Колко повече те обича Царят на Сион, когато съзерцава още незаетият

от вечния ти дух Небесен дом?

Колко повече те обича Този, Който през Вечните векове на Своето

могъщество ще те води от Слава в Слава?

Искам да знаеш, че Словото на Бога е съвършено. То е толкова

съвършено, щото Всемогъщият е сложил в него и най-нежните и фини

подробности, които дори не биха ти дошли наум. Но след всички

прекрасни думи, които моят Господ изговори с устата Си или директно

подари на сърцето ми, аз започнах да осъзнавам колко велика е

отговорността да опазиш съвършенството на Небесната Дреха. Защото, ако

земната ти дреха се омърси, то би си купил нова от магазина. Но светлият

висон на благовестието е единствен. Той е дар, който не може и не бива да

се губи и омърсява. Казвам “не бива”, защото самото Слово Божие повелява

в Дух и Истина:

“Дрехите ти нека бъдат винаги бели. И миро да не липсва от

главата ти…” 23

Как да запазиш белотата на Небесната Дреха? Как да се явиш с

открито лице в Деня на Исус и да си сигурен, че Той ще те посрещне с

усмивка и ще ти подари красотата на Небесния Ерусалим?

Едва ли има по-важни въпроси във вярата на християнина, от тези,

които сега ти задавам. Ето затова те бяха на устата ми и моят Господ

знаеше, че ще Му ги задам. Аз коленичих пред Него и Го попитах:

“Исусе! Има ли начин да се явим с непокътнати от злото души и сърца

пред Тебе? Има ли начин да опазим Небесната Ти Дреха? Защото очите ми

видяха доволно много служители, които отстъпиха от вярата и се

23 (Еклесиаст 9:8)
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поклониха на дявола за власт, пари и светска почит. А някога, когато аз

пиех първите си глътки от чисто духовно мляко, благославях Името Ти

заради тези, от чиито безсрамни дела днес съм отвратен…”

Слушайки въпросите ми Исус каза:

“Когато си бил дете, като дете си мислил и разсъждавал. Но

ето, че откакто си станал мъж, напуснал си вече детинското.

Колкото до въпроса ти с чистотата на Моята Небесна Дреха, то

тръгни сега след Мен и Ме наблюдавай внимателно. Гледай само

Дрехата Ми и нищо друго освен нея. Така ще разбереш и отговора

Ми…”

След думите Си Господ ми показа видение. Аз наблюдавах място,

което беше покрито от кални блата и мочурливи тресавища. Това място

излъчваше тежко зловоние, но Господ беше там и тръгна към калните

блата. А аз започнах с внимание да наблюдавам Светлата Му Дреха. Така

забелязах, че докато Исус ходеше, то нито една част от Дрехата Му не се

оскверни или омърси. Нещо повече - нещо даваше Сила на Исус да върви

над самата нечистота и тя изобщо да не Го докосва. Погледнах още по-

внимателно Дрехата Му и забелязах, че в долния й край тя беше нарязана

на малки ресни, които бяха хванати от сини ширити. И когато Господ

стъпваше с нозете Си над самата нечистота, ставаше така, сякаш, че

самите ресни Го повдигаха нагоре и не Му позволяваха да се омърси. Това

беше пречудно за сърцето ми. И ето, че Исус се спря и ме попита:

“Забеляза ли какво пази Небесната Ми Дреха, тъй че тя да не се

омърсява?”

“Да, Исусе! Забелязах, че в долния край Дрехата Ти е нарязана на

ресни, които са хванати в сини ширити. И когато Ти вървеше над самото

зловоние и мръсотия, то ресните се вдигаха нагоре и запазваха чистотата

на Небесната Ти Дреха...”

Исус се усмихна. А после каза:

“Наистина си забелязал това, което исках да видиш. Точно така

е, момчето Ми. В долния край на Светлата Ми Дреха наистина има

ресни, хванати от сини ширити. Това не е просто приумица на твоя
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Господ, но съвършено изискване от Отца, което днес само малцина

изпълняват…”

След думите на Исус към сърцето ми дойдоха думите, които Отец

заповядваше на слугата Си Моисей да предаде на израилтяните:

“Говори на израилтяните и заповядай им да правят във

всичките си поколения, ресни по краищата на дрехите си, и да

турят син ширит по ресните на всичките краища. И това да ви бъде

за ресни, та, като ги гледате, да помните всичките Господни

заповеди и да ги изпълнявате, и да не дирите неща по своите си

сърца и по своите си очи, подир, които неща вие блудствате; та да

помните и изпълнявате всичките Ми заповеди, и да бъдете святи на

вашия Бог. Аз съм Господ вашият Бог, Който ви изведох из

Египетската земя, за да ви бъда Бог. Аз съм Йеова вашият Бог...” 24

Стиховете бяха толкова убедителни и докосващи сърцето ми, щото за

кой ли път аз разбрах, че моят Господ Исус е Съвършеното въплъщение на

Словото на Отца и в Него обитава телесно всичката пълнота на

Божеството. И затова отново Го попитах:

“Исусе! Днес мнозина се оправдават, че не четат Стария Завет, понеже

бил близо до изчезване. Какво да кажа на всички онези, които не са

направили ресни по Небесните си дрехи?”

А Исус ми каза:

“Кажи им, че Апостолът Ми Йоан също им говори за ресните по

светлия висон, ако и никой от плътските да не го е разбрал. Защото

този Мой Апостол ви писа:

“Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши

някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведният. Той е

омилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за

греховете на целия свят. И по това сме уверени, че Го познаваме,

ако пазим заповедите Му. Който казва: Познавам Го, а заповедите

Му не пази, лъжец е, и истината не е в него. Но ако някой пази

словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По

това знаем, че сме в Него. Който казва, че пребъдва в Него, сам е

24 (Числа 15:38-41)
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длъжен да ходи, както е ходил Христос. Възлюбени, не е нова

заповедта, която ви пиша, но е стара заповед, която сте имали

отначало; старата заповед е словото, което сте чули. Но пак е нова

заповедта, която ви пиша, което нещо е истинско и в Него и във

вас; защото тъмнината преминава, и истинската светлина вече

свети…” 25

Виждаш ли как Йоан казва, че не е нова заповедта, която пише,

но е старата заповед, която Божият народ е имал отначало, а след

това добавя, че пак тази заповед е нова, понеже се изпълнява по

Дух?

Ето затова никой няма извинение, ако забравя Господните

заповеди. Но ако не е забравлив слушател, а деятелен изпълнител,

то непременно ще е блажен в дейността си.

Виж сега смисъла на ресните по мантията, които са Господните

заповеди. Те са хванати в син ширит, за да напомнят на вярващия,

че този свят не е неговият дом, но има едно Небесно отечество.

Ресните са направени отдолу, тъй че ако човек съгреши, то

непременно ще е нарушил някоя от Божиите заповеди.

Казано още по-простичко - ако човек изцапа Небесната си

дреха, то винаги първите белези на мръсното ще личат по ресните.

И той, за да не загуби чистотата на цялата си Небесна дреха,

непременно ще падне на молитва и ще поиска опрощение за

греховете си. За огромно съжаление тщеславието на последните

поколения от църкви направи така, че мнозинството загърби ресните

на светлия висон и реши да се задоволи само с обещанията. Това е

един от тайните заговори на Сатана, който стана твърде успешен и

доведе до отпадане на мнозина. Този е заговорът, който направи

така, че беззаконието се умножи и любовта на мнозинството

охладня. Защото когато всички са заинтересувани какво могат да

получат от Небето, а никой не иска да се замисли какъв живот би

отдал на Отца Ми, то трагедията им ще остане пълна.

Ето затова казвам, и праведни думи излизат от устата Ми:

25 (1 Йоаново 2:1-8)
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Ако някой иска да опази Небесната Ми Дреха, то такъв трябва

да възстанови ресните в долния й край. И когато с трепет и страх от

Бога започне да пази чисти ресните, то непременно така ще запази

и цялата си Дреха.

А сега нека те заведа в познаването на онази Моя Невяста,

която до последно ще има като най-свято призвание пред Бога и

Отца да утвърждава Небесната Дреха на вашия Господ…”
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3. ПРИЗВАНИЕТО НА ТАВИТА

Скъпи мой братко! Ако има нещо, което те моля да направиш като

промяна в целия си мироглед, то това е да се откажеш от големите неща и

да започнеш да наблюдаваш малките. Защото колкото по-голям е Духът на

Отца от човешкия дух, в толкова по-малките неща благоволи Небесният ни

Баща. Ние няма да Го питаме защо така е определил благоволението Си,

понеже Той не дава на никого отчет за Делата Си. По-скоро - в смирение и

послушание трябва да се оставим, за да бъдем водени от Неговата ръка.

Понеже времето днес е такова, че дяволът е решил да впечатли всички с

огромните си неща. Така той е покварил мнозина и особено много човеците

от страната на неограничените възможности. И има нещо фатално и

обречено около тези, които ръкопляскат на всеки нов етаж от демоничното

творение Вавилон и бързат да преместят офисите и филиалите си на още

по-високо. А от толкова високо те никога няма да забележат действието на

Отца в малките неща. Защото ако малките неща са нищожни, погледнати

от първия етаж, то няма ли да станат невидими за поклонниците на

високите небостъргачи?

Говоря ти за всичко това, защото Сам Исус ми показа благоволението

Си върху една църква, която не е записана във Вавилонските регистри, но

затова пък е жена по Сърцето на Исус.

Нека сега ти разкрия разговора, който имах с моя Господ. Понеже Той,

необикновено развълнуван, дойде при мен и ми каза:

“Стефане, искам да ти говоря за онази Моя Невяста, в сърцето

на която Отец е положил мисълта за Мене и Моята Небесна Дреха.

Понеже Аз многократно съм ти показвал Моята Избрана и ти си

виждал лицето й, както в моавката Рут, така и в слугинята от

Сарепта Сидонска и дори в Мария Магдалина, за която Отец Ми ти

говори, когато ти се разкриха тайните на Господната Пасха. Но сега

Аз искам отново да те заведа на онзи връх, който веднъж вече ти

показах във видение…”

След думите Си Господ разкри пред очите ми върха на Кармил.

Сърцето ми отново видя пророк Илия, който бе коленичил и с молитва към
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Отца извикваше дъждовете на Святия Дух. Така отново станах свидетел

как Божията Светлина и Слава скри Илия от очите ми, а в следващия миг,

когато облак, колкото човешка длан се приближи до върха на Кармил,

стана така, че от самия връх в облака скочи сърна и това беше мигът на

самото Грабване на Църквата. Тогава Исус ме попита:

“Ти знаеш ли какво върши една сърна, в която Господ е видял

Съвършената Си Църква? Няма ли тази сърна своите чеда? И не са

ли те плодовете на нейното чисто благовестие?”

“Да, Господи Исусе! Твоята сърна непременно има родени чеда от

чистото си благовестие. И аз вярвам, че всички чеда на тази сърна ще се

огледат в най-прекрасните думи на един от най-прекрасните псалми:

“Както еленът пъхти за водните потоци, така душата ми

въздиша за Тебе, Боже. Жадна е душата ми за Бога, за живия Бог;

кога ще дойда и ще се явя пред Бога?” 26

И тогава Исус продължи, като ми каза:

“Нека чистите и смирените Ми знаят, че днес, повече от всякога

Небето благоволи в жертвата, която някога стори една от първите

Ми сърни, а днес ще сторят и людете от последната Ми сърна. И

това е жертвата на Тавита.

Ти спомняш ли си какво правеше Тавита пред лицето на

Господа? Защото Тавита ще рече “сърна” и тя е дошла от Отца с

призванието си и със съдбата си…”

Докато моят Спасител ми говореше, аз вече виждах пред очите си

смирената Му слугиня. Виждах тази, която не даваше покой на клепачите

си, докато вършеше Господната работа, а самото Слово Божие свидетелства

за нея с думите:

“А в Иопия имаше една последователка на име Тавита (което

значи Сърна). Тая жена вършеше много добри дела и благодеяния.

И през тия дни тя се разболя и умря; и като я окъпаха, положиха я

в една горна стая. И понеже Лида беше близо до Иопия, учениците,

като чуха, че Петър бил там, изпратиха до него двама човека да го

помолят: Не се бави да дойдеш при нас. И Петър стана и отиде при

26 (Псалом 42:1-2)
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тях. И като дойде, заведоха го в горната стая; и всичките вдовици

стояха около него и плачеха, и му показаха многото ризи и дрехи,

които правеше Сърна когато бе с тях. А Петър изкара всички навън,

коленичи та се помоли, и се обърна към тялото и рече: Тавито,

стани. И тя отвори очите си, и като видя Петра, седна. И той й

подаде ръка и я изправи; и после повикаха светиите и вдовиците и

представи им я жива. И това стана известно по цяла Иопия; и

мнозина повярваха в Господа…” 27

И тогава Исус отново ми проговори, като каза:

“Днес много от чедата на пророческото благовестие са изнурени

до краен предел. Понеже Вавилон ги обрече на човешко презрение,

човешка злоба и човешка неблагодарност. Но Аз ще ги запазя и те

няма да умрат. Защото последната Тавита на Господ няма да умре и

наистина ще бъде сърната, която ще скочи в облака на Божията

Слава. И ако древната Тавита живееше в Иопия, което ще рече

“красивия град”, то и последната Тавита ще живее и пребъдва в

красив град. Защото Аз ще й подаря Небесния Ерусалим и ще я

въздигна в Слава, каквато подобава на смирена слугиня и покорна

жена.

А на всички, които искат да бъдат, като нея, сега казвам:

Не спирайте да проповядвате Моето Небесно Спасение!

Не спирайте да заявявате против нечестието на Вавилон!

Не спирайте да говорите за Моята Небесна Дреха!

Защото тогава непременно Отец Ми ще утвърди делото на

ръцете ви и молитвите на сърцата ви.

А сега нека да ти покажа последното велико Дело, което ще

извършат родените от Мене…”

27 (Деяния 9:36-42)
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4. ОСАННА ВЪВ ВИСИНИТЕ

Братко мой! Иска ми се да вярвам, че напълно разбираш думите на

Исус. Понеже те не са мои, нито пък сам съм си ги измислил. В цялата тази

книга аз се оставих, воден от Господ Исус, за да ти разкрия Неговия

Собствен поглед към Небесната Му Дреха. В тази последна глава е

кулминацията на онова съвършено служение, което Отец е заповядал в

Духа. Служението за изграждане на светлия и чист висон на благовестието.

Няма да скрия от тебе, че след Евангелията и Апостолските послания, най-

чудесните места за осветяване и изпълване на сърцето ми, винаги са били

книгите на Божиите пророци.

Днес времето е такова, че онзи, който осъзнае силната си нужда от

Господа, ще и да разбере какво значи копнеж по Небесната Дреха на Царя.

Който осъзнае какво е Святостта Господна, той ще и да разбере, че покрит

с вретище и пепел, пак ще бъде по-достоен в очите на Отца от онези,

които въздигат собствената си праведност. Защото пепелта непременно ще

е свидетел, че човешкото е изгоряло от огъня на Божието изобличение.

Защото вретището непременно ще говори за скръбен дух и съкрушено

сърце. А Господ е Сила на сърцесъкрушените.

“Жертви на Бога са дух съкрушен; сърце съкрушено и

разкаяно, Боже, Ти няма да презреш...” 28

Колко повече когато великите дела на Божия Пророчески Дух, които

ни въвеждат в бъдещия век, станат явни за Църквата Христова. А това

време идва и никак няма да закъснее. Защото в неговите дни Исус ще

изпълни най-великата програма, начертана и написана от ръката на Отца.

Нека сега ти разкрия видението на самата програма и думите, които

Исус ми говори за нея. Ето какво ми каза моят Господ:

“Стефане, идва най-великото време. Времето, когато Господ ще

възвръща Сионовите пленници. Времето, когато Отец Ми в ревността

Си ще извърши Словото, което благовести на слугата Си Исайя. Виж

това Слово, понеже с него е свързано и видението, което ще ти

покажа…”

28 (Псалом 51:17)
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Докато Исус ми говореше, в сърцето ми се бяха явили огнените думи

на Всевишния, в които Той чрез пророка Си се обръщаше към Своя Син:

“И родените от Тебе ще съградят отдавна запустелите места; ще

възстановиш основите на много поколения; и ще Те нарекат

поправител на развалините, възобновител на места за население…”
29

Едва бях прочел думите на пророк Исайя, когато дочух Исус, Който ми

говореше:

“Искаш ли да видиш родените от Мене? Искаш ли да видиш как

се съграждат отдавна запустели места? Искаш ли да станеш свидетел

как водените от Господния Дух ще се подновят в силата си? Гледай

тогава на видението, което ти давам. Понеже то е пророческа

програма на твоя Господ, която непременно ще бъде изпълнена…”

След думите на Исус аз се намерих във видение и виждах как моят

Господ влизаше в Ерусалим, яздещ на осле. И човеците, които Го видяха,

започнаха да хвърлят палмови клони на Пътя Му. И докоснатите от Отца и

Пророческия Дух започнаха да свалят дрехите си и да ги хвърлят на Пътя

на Исус, като викаха:

“Осанна на Давидовия Син!

Благословен, Който иде в Господното Име!

Осанна във висините!”

Тогава стана велико Небесно знамение. Защото онези, които хвърляха

палмовите клони, се изпълниха с Дух на победа и Небесно тържество, а

другите, които хвърлиха дрехите си, бяха облечени от Святия Дух в

светлия висон на благовестието. А докато гледах на чудното видение,

думите на Исус вече горяха в сърцето ми. С тях моят Господ ми казваше:

“Иди и кажи на братята и сестрите Ми, че както някога влязох в

Ерусалим на осле, така и днес отново ще вляза в Храма Си чрез

пророците на Отца Ми! Защото именно те са Господното осле,

приготвено за Славното време на Господа, техният Бог.

Иди и кажи на братята и сестрите Ми, че както някога хвърляха

палмови клони на Пътя Ми, така и днес на Пътя Ми ще застане най-

29 (Исайя 58:12)
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силното поколение на Отца Ми - поколението на победата, родено

от Пророческия Дух и проповядващо Покаяние и Възвръщане.

Иди и кажи на братята и сестрите Ми, че както някога хвърляха

дрехите си на Пътя Ми, така и днес, докоснати от Пророческия Дух

на Отца Ми, мнозина ще се отрекат от собствената си праведност, от

гордостта и превъзнасянето, за да бъдат облечени в Светлата Дреха

на Господа!

Иди и кажи на всичките Ми братя и сестри, че днес ви искам

Святи! Святи в Небесната Дреха на Царя! Влюбени в Моя Град,

живеещи в Моя Град, пребъдващи в Моя Град! Защото още малко и

Аз непременно ще събера на трапезата си всички, които са дошли с

Мен на високата планина на Преображението.

Още малко и Аз непременно ще събера при Себе Си всички,

които са пазили чисти ресните по Небесната си Дреха! Още малко и

Аз непременно ще събера при Себе Си всички, в които се влюбих, и

които се влюбиха в Мене! Защото те са Моята любезна кошута и

мила Сърна, те са Жената на Младостта Ми! Още малко и Аз ще

позная Невястата Си! Понеже и тя е познала Вечния си Жених!

За да бъде вечно Свята в Небесната Дреха на Царя!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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