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ПАСТИР МОЙ - I

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

По Волята на Господ Исус Христос, Комуто служа с духа си, сега към

твоето сърце идва едно Небесно послание. Послание, което винаги съм

искал да напиша и подаря на всичките си братя и сестри.

През изминалите години на моя живот и служение към Бога аз

многократно поглеждах към най-помазания и прекрасен псалом на Божия

слуга Давид, като молех Исус да ми даде Небесното Си благоволение, за да

отключа дълбоките духовни тайни, скрити в думите на хвалителя. Но

тогава не разбирах, че Господ твърде много ревнува върху този псалом и

че докато аз не бъда готов, Той няма да ми даде водителството Си. Така

годините минаваха, а ревността ми към Давидовия псалом продължаваше

да расте. И колкото повече го четях, толкова повече разбирах, че

истинското благословение за духовния човек е именно това – Господ да

бъде неговият Пастир. И въпреки, че Исус ме водеше в много други

духовни теми, но не и в двадесет и трети псалом, аз ясно започнах да

усещам в сърцето си, че Бог отдавна ми дава да живея в псалома на

слугата Му Давид. Защото през всичките години на служението ми за

Небето аз бях ходил в духовните опитности на Давид. И онези зелени

пасбища и тихи води бяха станали най-желателното място за моето

общение и пребъдване с Небесния Пастир.

В същото това време мнозина човеци край мен бяха избрали

водителството на много други пастири. Те се взираха в живота ми и

недоумяваха как е възможно да напиша толкова книги, като не ходя на

църква и си нямам човешки пастир. И именно този факт ги настройваше

против цялото ми служение. Те не искаха да повярват и приемат в сърцата
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си, че въпреки многото земни пастири – има Един Небесен Пастир и че

въпреки многото земни църкви – има една Небесна Църква.

В служба към Този Небесен Пастир и в любов към тази Небесна Църква

преминаха последните десетина години от живота ми. И въпреки, че

отстояването на връзката с Небесния Пастир и Небесната Църква ми

костваха твърде много страдание и гонение – днес аз се чувствам по-

щастлив от всякога.

Щастлив, че ходих с Исус в Небесните обиталища на Святия Дух!

Щастлив, че пих водите на Божиите извори и дадох от тези води на

всичките искрени Божии чеда!

Щастлив, че Господ направи вярата ми да устои и да превъзмогне над

всичките фалшиви, земни и преходни учения!

Щастлив, че по Съвършената Си Воля Господ днес ме призова във

видения, с които да ми даде най-святия и помазан път към Сърцето на

Отца!

Пътят на слугата Му Давид!

Пътят на оня молител и хвалител, който обичаше Израил с Любовта на

Отца. Пътят на онова сърце, което – колкото бе нежно и крехко, толкова

бе твърдо и постоянно в пътя към Святостта и Вечния Живот.

Ето затова, скъпи ми братко, днес към теб идва една различна книга.

Книга, с която Исус ще говори на сърцето ти и ще ти потвърди, че няма

други пастири, освен Него. Книга, с която Той ще докосне и укрепи

всичките Си верни овце, които чуват Гласа Му. Защото ето това – да чуваш

Господния Глас и да вършиш онова, което е угодно на Божието Сърце – ще

рече да отидеш в двадесет и трети псалом и с всичката си вяра да живееш

там до самия свършек. А този псалом има да ти даде много повече,

отколкото си вярвал или искал. Защото когато Исус докосна сърцето ми и

отвори очите ми, аз видях, че по изобилие на духовни откровения и тайни

това е най-богатият и свят псалом в цялата Библия. Защото всяко от

посланията му е път към Сърцето на Отца.

А какво повече да искаш от това?

Нека сега да ти разкрия как Исус докосна сърцето ми, за да ми покаже

Своето водителство и изрична Воля за написването на тази книга.



5

Аз все още стоях под въздействието от шестия печат на Божията

Книга, когато към сърцето ми дойде необикновено силно докосване от

Святия Дух. И с думи, подобни на вълните на река, Господ дойде към

сърцето ми, като ми казваше:

“Падни на коленете си пред Мене и вдигни ръце на благодарение

и поклонение към Отец Ми, Който те е възлюбил. Защото въпреки

вятъра на човешката злоба и отрицание, на които сега си подложен,

Аз няма да спра да те посещавам, нито ще зачета и изпълня

молитвите на онези земни черепки, които те мразят. Защото, ето,

момчето Ми! Чрез пророческите книги, които Небето ти даде, Аз

отново станах Пастир на много сърца. И онези, които не бяха

чували Гласа Ми – чуха Го и Ми се покориха. И онези, които не бях

пасъл и водил във високите места на Духа Ми – дойдоха при Мене и

поискаха да бъдат водени. Те пожелаха от Мене да бъдат водени

така, както съм водил и водя теб. Те поискаха в сърцата си Същият

Дух и Сила, за да станат наистина последното поколение на Сион.

Защото, като паднаха на колене и заплакаха в сърцата си пред

Мене, казаха Ми:

“Господи наш! Бъди ни Пастир и води ни! Защото сме се

скитали гладни и жадни, докато Ти Си преизпълвал сърцето на

слугата Си. Защото сме били в нужда за живите води и Хляба,

Който слиза от Небето. И когато ние сме ходили гладни – слугата Ти

е бил сит. Когато ние сме ходили жадни – той е бил утолен. И ето,

Господи, молим Те! Нека никога повече не оставаме в нужда! Нека

имаме същата Сила и Същият Дух на благоволение и мъдрост, с

която Си посещавал пророка Си...”

Кажи Ми, Стефане! Как да отговоря на такива думи? И какво да

кажа на овцете, които за първи път съзират силуета на Вечния си

Пастир? Не трябва ли да им отговоря? Не трябва ли да бъда Пастир

на сърцата им, както съм Пастир и на твоето сърце?”

Паднал на колене слушах думите на моя Бог и Спасител. Така разбрах

в сърцето си, че наистина е дошло онова прекрасно време, когато Божият

остатък, отделен от духа на света, трябва да слуша Гласа на Небесния
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Пастир и да ходи във високите места на Святият Му Дух. Затова отговорих

на Исус, казвайки:

“Господи мой! Какво да Ти кажа аз, когато всичките ми извори са от

Тебе? Та Ти даде такова изобилие на сърцето ми, каквото малцина са

получавали в живота си. И ето, че сега разбирам как Твоите овце наистина

са поревнували за същото водителство и за същата Свята и чиста връзка с

Тебе. И Ти, Исусе, без всякакво съмнение, ще простреш ръце към овцете

Си, за да станеш Истинският и реален Пастир в живота им. Защото, като

слушам от думите Ти с каква молитва те са се молили на Теб, разбирам, че

Твоето Стадо се е събрало именно в Давидовия двадесет и трети псалом.

То не иска повече да бъде в нужда, когато Ти Си Отговорът на всяка

нужда. То не иска повече да бъде водено от човеци, които са лъх, но

искрено желае Твоят Дух и Твоите думи...”

Слушайки отговора ми, Исус протегна ръка и погали главата ми. А

след това продължи да ми говори, като казваше:

“Някога Човешкият Син се роди на света и дойде при Своите Си.

Но Своите Му не Го познаха. А колкото успяха да Го познаят – не Го

познаха по съвършен начин. И за тях трябваше да минат години на

израстване и изпълване с Благодатния Дух, за да чуе Сърцето Ми

онова, което най-много жадува да чуе. Кажи Ми тогава:

Колко от Моите в Евангелието Ме нарекоха “Пастир”? Не бях ли

Аз за тях всичко друго, но не и Пастир...”

“Исусе! Твоите най-често Ти казваха “Учителю” или “Господи”. Те

ходеха с Теб, за да бъдат научени. Но аз не намирам в Евангелието място,

където Твоите да са Те нарекли “Пастир”. Това стана отпосле в посланията

на Апостолите Ти. И пръв Петър записа за всички ни думите:

“Защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при

Пастиря и Епископа на душите ви...” 1

“А колко от вас са приели в сърцата си думите на Апостола Ми?

Колко от вас разбират, че трябва да престанат с блуждаенето и

наистина да Ме познаят като Пастир в живота си?

Именно като Пастир!

1 (1 Петрово 2:25)
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Не като Учител или Наставник, но като Пастир!

Защото Господ твоят Бог има Своето Стадо. И Стадото има своя

Господ. Но връзката между Пастиря и Стадото е била прекъсната по

причина на това, че мнозина са Ме търсили за всичко друго, но не и

за да бъдат водени от Мене. И сега, когато Аз раздразних до

ревнуване мнозина с водителството, което ти давам, то това

ревнуване ги накара да Ме потърсят като Пастир и да си спомнят

думите Ми към Църквата:

“Истина, истина ви казвам, Аз съм вратата на овцете. Всички,

които са дошли преди Мене, са крадци и разбойници; но овцете не

ги послушаха. Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде

спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. Крадецът

влиза само да открадне, да заколи и да погуби; Аз дойдох за да

имат живот, и да го имат изобилно. Аз съм добрият пастир; добрият

пастир живота си дава за овцете. Който е наемник, а не овчар, и не

е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете,

бяга; и вълкът ги разграбва и разпръсва. Той бяга защото е

наемник, и не го е грижа за овцете. Аз съм добрият пастир, и

познавам Моите, и Моите Мене познават...” 2

Но ето, по причина на това, че Храмът Ми се напълни с

наемници, които докараха със себе си и вълците, то и затова

мнозина бяха ограбени и разпръснати. И никой не предвиди, нито

проумя, че Небесният Пастир непременно ще се върне за онези,

които познават и чуват Гласа Му. И това Аз правя именно чрез

изпратените към кошарите Мои пророци.

И днес, когато Моите вече са чули Гласа Ми в сърцата си и

искат да им бъда Вечен Пастир, Аз им казвам:

Има един псалом, който е Небесен Живот в обиталищата на

Святия Ми Дух. Има един псалом, където Добрият Пастир ще събере

всичките Си овце. И като започне Сам да ги пасе, ще простре

жезъла на гнева Си против всичките зли наемници, които

ограбваха и разпръсваха Стадото Му. Затова днес говоря и който

2 (Йоан 10:7-14)
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има ухо да Ме чуе – нека Ме последва. Аз ще заведа слугата Си в

живия двадесет и трети псалом на Давид. И като го издигна високо

– ще му дам да ви разкрие онези Святи и дълбоки истини, които ще

ви направят да пристъпите с вяра към Мене и да бъдете малкото

Стадо, на което Отец Ми ще даде Царството. Колкото до злите,

които искат да бъдат водени от човеци, а не от Мене, то такива

непременно ще останат зли и ще продължат да бъдат водени от

човеци. За да се съберат сърце със сърце и дух с дух. И пътищата

им да ги заведат до самите си краища...”

След тези последни думи Исус докосна сърцето ми и само след миг бях

изпълнен от безпределната Благост и Светлина на Духа. За да ида с Исус в

онова Свято обиталище, където да свидетелствам за Него, Който е Вечният

и Живият Пастир. Амин и Амин!
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I. “ГОСПОД Е ПАСТИР МОЙ!”

Братко мой! Верни ми приятелю!

При всичките свидетелства на моето ходене с Господ, аз искам да

знаеш, че няма по-голямо свидетелство на твоята любов към Исус от това –

да напълниш с живот думите “Господ е Пастир мой!”. Веднъж направил

подобна изповед и пожелал да покориш на нея целия си живот ти

непременно ще забележиш, че за мнозина човеци Господ Исус е твърде

високо, за да им бъде Пастир. И те – земните - предпочитат да намерят

някой, който е по-близо и буквално пред очите им, за да го нарекат

“пастир”. А тази дума “пастир” е твърде съдбоносна. Понеже в нея се

намира желанието и потребността на човека да бъде воден. И когато

наречеш някого “пастир” – ти непременно заявяваш пред целия духовен

свят, че той е твоят водач, сиреч, оня, когото следваш с вярата на сърцето

си. В това отношение човеците наистина са разделени на две категории.

Първите търсят водителството на Небесния Пастир, а вторите – на земните

си пастири. Нещо повече – вторите отварят “Посланието на Апостол Павел

към Ефесяните” и като сочат с пръст духовните стихове – бързат да ги

тълкуват по плът, като казват:

“Ето, че е писано как нашият Господ е дал...

“...на едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък

благовестители, а други пастири и учители, за делото на

служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се

усъвършенстват светиите; докле всички достигнем в единството на

вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в

мярката на ръста на Христовата пълнота...” 3 ...”

Но какво е това “да бъдеш”, братко мой? Звание или призвание?

Защото ако Исус е дал на някого да бъде нещо, то му го е дал като

призвание. А днешните наемници са направили така, че са се накичили със

званието, а са намразили призванието. И ето затова е нужно твърде много

да внимаваме в думите, които говорим и с които наричаме този или онзи.

3 (Ефесяни 4:11-13)
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Защото ако Господ ти дава да бъдеш нещо – Сам Той в теб е причината да

си това, което си.

Защо тогава просто не вършиш онова, което се изисква от теб с цел да

се усъвършенстват светиите? Защо трябва да се наричаш с нещо, след като

Господ ти го е дал, за да бъдеш в него, а не да се наричаш с него? Не

донесе ли титулуването след себе си и собственото препоръчване? И не

донесе ли препоръчването след себе си и човешкия кариеризъм?

Аз страдам и плача за това последно поколение от измамени човеци,

което нарече себе си “Христово”, а с делата и думите си се отрече от

Господ. Защото измамата и покварата стигнаха дотам, че една лъскава

диплома в джоба дава основание на кариериста не просто да се нарече с

някое от духовните призвания, но дори и да ги съчетае, като например:

“Пастир и Апостол Едикой си!”

А знае ли този “пастир”, че званията подобават само на Бога, докато

призванието е за човеците? И понеже Бог е, на Когото подобава Слава, то

и затова Христос бе наречен в Словото с думите:

“А Бог на мира, Който чрез кръвта на единия вечен завет е

въздигнал от мъртвите великия Пастир на овцете, нашия Господ

Исус, дано ви усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършите

Неговата воля, като действа във вас това, което е угодно пред Него

чрез Исуса Христа, Комуто да бъде слава във вечни векове. Амин...” 4

Знае ли този “апостол”, че Господ още на служителя Си в “Откровението”

каза:

“Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да

търпиш злите човеци, и си изпитал ония, които наричат себе си

апостоли, (а не са), и си ги намерил лъжливи...” 5

 Знае ли този “апостол”, че на стената на духовния Ерусалим има

дванадесет основни камъка, за които е писано:

“И градската стена имаше дванадесет основни камъка с

дванадесет имена на тях, имената на дванадесетте апостоли на

Агнето...” 6

4 (Евреи 13:20-21)
5 (Откровение 2:2)
6 (Откровение 21:14)
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И ако Господ Исус има дванадесет Апостоли, то не е ли време да

сложи още камъни на градската стена, та да “актуализира” огромния брой

от “апостоли”, които се появяват тук и там?

Моля те, братко мой! Бягай далеч от човешкото първенствуване и

себепрепоръчване! Защото зад тях прозира измамата на едно поколение,

което се има за праведно в собствените си очи, но няма никак да се

размине с тъмнината, от която е родено.

Ето затова сега ще продължа с първото от прекрасните видения, които

Исус даде на сърцето ми. Защото Той, като ме вдигна със силните Си ръце,

направи ме да Го последвам във светлите селения на Святия Дух. Така

сърцето ми попадна на едно място в Духа, което бе твърде прекрасно, за

да мога да го опиша. Това място беше пълното тържество и красота на

творението. Очите ми виждаха зелени поляни, реки и езера, а сред тях –

стада от овце, които имаха дълга и пухкава вълна. Всред самите стада

стояха овчари, държащи гегите си. А върху главите на овчарите бяха

поставени сплетени венци, които светеха с Небесна Светлина. Всичко в

това обиталище на Святия Дух беше твърде живо и чудесно, тъй че

гърдите ми се изпълниха с възторг и благоговение. Гледайки на

удивителната гледка, аз вече знаех, че на това място царува Божията

Любов, преизпълнена с Божието изобилие. И докато гледах възхитителната

гледка, Исус докосна с ръка гърба ми, като ми казваше:

“Това е Съвършеното обиталище в Святия Дух. Обиталище за

всичките Ми овце, които Аз паса със Силата Господна. Но сега

искам да видиш Вратата, която ще ти покажа. Защото до това

обиталище достигат само онези, които успеят да преминат през

Вратата...”

След тези Свои думи Господ ме въведе във видението. Така забелязах,

че стоя на Хълм, от който се разкриваше цялата красота на Божието

обиталище. А на самия Хълм беше поставена Врата, блестяща като слънцето

в силата си. И докато гледах на Вратата, Господ отново ме докосна, като

ми казваше:

“Ето, че сега си пред Вратата, Която дава достъп на Божиите

чеда до това Съвършено място в Святия Дух. През тази Врата
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премина Давид. През тази Врата преминават и всички, които искат

да бъдат мъже по Сърцето на Отца Ми. Затова тръгни към Вратата,

за да преминеш и ти...”

Погледнах с дълбоко вълнение към светлата Врата и пристъпих, за да

се приближа към Нея. А тогава моят Господ буквално изчезна и скри

присъствието Си от мене. Така разбрах, че трябва сам да премина през

Вратата. И ето, че когато нозете ми ме приближиха до самата Врата, аз

забелязах как на нейния връх бяха изписани думи, които гласяха:

“Господ е Пастир мой!”

Едва прочел Небесните думи, аз пожелах отново да ги изговоря.

Затова паднах на колене пред Вратата, като казвах :

“Господи! Ти Си моят Пастир!”

А тогава от самата Врата към сърцето ми дойде полъх на божествен

вятър. И в самия вятър аз чувах думите на Исус, Който ми казваше:

“Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и

ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира...” 7

Влез през Мене, Стефане!”

Послушал думите на Исус, аз усетих дръзновение в сърцето си, тъй че

се изправих на нозете си и пристъпих към Вратата, като понечих да

вляза... Но тогава усетих невидима стена, която никак не ме пускаше да

премина през Вратата. Това ме накара отново да падна на колене и да

призова Господ, като Му казвах:

“Господи Исусе! Пастирю мой! Позволи ми да вляза през Тебе!”

А от Небесната Врата отново излезе божествен вятър и в полъха му

чух думите на Исус, Който ми казваше:

“Тази Врата е за Божият Агнец. През Нея преминава само

Агнето, на което Небесния Бог е Пастир. Ако искаш да преминеш

през Мене, то трябва да Ми позволиш Аз сам да премина през Себе

Си. Готов ли си на това? Ще Ми дадеш ли сърцето си, за да получиш

Моето? Ще се посветиш ли, за да бъдеш воден, а не водещ?”

Слушах думите от Небесната Врата, а вътре в мен ставаше все по-

светло и светло. Затова, като протегнах ръце към Вратата, извиках:

7 (Йоан 10:9)
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“Господи мой! Направи ме да бъда воден. Аз Ти давам сърцето си и

искам Твоето Сърце. Аз преставам да бъда себе си, и искам да бъда Теб!”

След думите ми стана чудо. Защото пред самата Небесна Врата се

появи Божият Агнец. И Той, като скочи върху духа ми, превъзмогна над

всичко вътре в мен. И една смърт, като светлина, взимаше старото ми

сърце и го убиваше. И в тази светла смърт умряха всичките ми желания и

намерения. В нея не останаха нито надежди, нито стремежи, нито каквато

и да е мисъл, че съм нещо в Бога. Самата ми воля, подобна на пълна чаша

с вода, се разля пред Вратата, тъй че струите й се изгубваха мигновено.

Тогава усетих Агнецът вътре в мен. Той беше по-реален, отколкото можех

да си представя. Сърцето Му – обърнато към високите небеса на Отца –

очакваше с удивителна кротост и смирение всичките благи думи, които

Отец би Му изговорил или заповядал. Ето, че Агнецът в мен просто

изправи нозете ми и пристъпи към Вратата, като премина през Нея. И

цялото онова прекрасно обиталище на Духа оживя пред очите ми, тъй че

Живот от Отца, желан и лелеян, изпълни всичките извори на духа ми. А

Исус отново се появи до мен, в същата онази ленена дреха и овчарско

наметало, с което бе ми се явявал в предишни видения. И като протегна

ръката Си и докосна сърцето ми с показалеца Си, тихо каза:

“Сега Този, Който е вътре в теб, е готов да се покори и извърши

Волята на Онзи, Който е над теб. И Аз, Който живея в теб, ще

извърша Волята на Оня, Който живее в Мен.

Разбираш ли това, момчето Ми? Разбираш ли, че да преминеш

през Вратата ще рече Аз да вляза в теб и да ти дам Сърцето Си?

Защото само тогава Господ Бог е твоят Пастир...”

Погледнах към очите на Исус с всичката любов, която ме изпълваше. И

като Го прегърнах, казах Му:

“Исусе! Благодаря Ти, че Ти Си в мен! Благодаря Ти, че Агнецът

превъзмогна над всичките ми помисли и плени всичкия ми разум. Защото

сега, когато зная, че съм воден, аз ще се радвам, че Агнецът слуша Гласа

на Отца и върши онова, което Му е угодно. Но как да разбера това чудо,

Господи? Как в Тебе се съчетават Пастирят и Агнецът? И как да разбирам,
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че на онези зелени поляни в обиталището на Святия Дух има Твои пастири,

които пасат Твоето Стадо?”

Исус се усмихна на въпросите ми. А след това, като вдигна ръката Си

и посочи към зелените пасбища, каза ми:

“Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на

кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и

разбойник. А който влиза през вратата, овчар е на овцете. Нему

вратарят отваря; и овцете слушат Гласа му; и вика своите овце по

име и ги извежда. Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях;

и овцете го следват, защото познават Гласа му. А подир чужд човек

няма да следват, но ще побягнат от него; защото не познават гласа

на чуждите...” 8

Ако някой е влязъл през Вратата, Която съм Аз, Той е получил

Сърцето на Агнеца и сам бива воден от Гласа Ми. А който е воден от

Мене, той ще води в Правдата и Святостта всички останали. Защото

ето това – Господ да е твоят Пастир – ще рече и ти да станеш като

един от пастирите на Неговото Стадо. Оня, който е воден от Мен, ще

съумее да води останалите! Но ако водиш без да си воден, то тогава

непременно си прескочил отдругаде!

И ето – казвам на всичките Си овце:

Търсете водителството на оня, който е преминал през Вратата!

Търсете Агнеца във вашите пастири!

Ако намерите Агнеца – намерили сте и Оня, Който Го води! Но

ако не намерите Агнеца – непременно сте намерили вълка, който

идва да убие, да заколи и да погуби!

Отец Ми няма много пастири над Стадото Си!

Отец Ми има Един Агнец и Един Пастир, Който идва да живее в

сърцата на онези, които са готови да дадат живота си за Стадото!

Защото ето това – да имаш Сърцето на Агнеца – ще рече да

имаш Сърцето и на Истинския Пастир. Защото Истинският Пастир

има Сърце на Агнец и Истинският Агнец има Сърце на Пастир!”

8 (Йоан 10:1-5)
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Слушах всичките думи на Вечен Живот, които излизаха от устата на

Исус. И затова разбрах всичко. Защото очите ми видяха как в онова

обиталище на Духа Бог беше събрал всичките Си верни, безкористни и

чисти служители. Всички те бяха преминали през Вратата. Всички те бяха

умрели за себе си, за да живеят за Него и Неговото Стадо. Всички те имаха

вътре в себе си Сърцето на Божия Агнец и по тази причина можеха да

обичат агнетата си с чистата и Свята Божия Любов. Всички те бяха

покорили сърцата си, за да бъдат водени от Вечния Пастир. И водени от

Него – да водят останалите в Пътя на Правдата и Вечния Живот.

А Исус, като гледаше с внимателни очи на размишленията ми, свали

ръката Си, с която сочеше зелените пасбища, като ми каза:

“А сега се обърни отново към Вратата и виж онези, които се

готвят да прескочат от друго място. Защото в това последно време

най-голямата съблазън в Моя Храм е именно тази:

Църквата да се пълни с наемници, които прескачат от друго

място, за да станат крадци и разбойници. Вълци грабители, облечени

в овчи кожи...”

След тези думи на Исус аз отново погледнах към Небесната Врата.

И ето, че очите ми забелязаха двама човеци, които се приближаваха към

Вратата, като ръкомахаха оживено. И ето, че първият каза на спътника си:

“Алелуя, братко мой! Не е ли чудесно, че само след миг ще бъдем

помазани, за да бъдем пастири? Та ние толкова време учихме и се

подготвяхме за това дело, че сега сърцето ми е прекомерно

развълнувано...”

На тези думи на първия спътникът му отговори:

“Аз съм готов, за да бъда пастир. Зная всички доктрини и преминах

успешно всички изпити. Затова нека сега да преминем през Вратата,

защото Църквата на Исус има огромна нужда от нас...”

Думите на спътника се харесаха на първия и той отново реагира, като

казваше:

“Амин! Така е, братко мой! Защото в този миг Господ гледа на

разпръснатите и Сърцето Му се смилява, че си нямат пастири. И Той, като

гледа на разпръснатите, отново казва думите Си:
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“Жетвата е изобилна, а работниците малко. Затова молете се на

Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си...”

Ето! Ние сме тези работници! Алелуя!”

След тези последни думи и двамата се приближиха пред Вратата, а

първият вече се опитваше да премине, когато усети, че Небесната Врата

никак не иска да го пусне. Това го накара да извика към спътника си,

казвайки:

“Братко, ела да ми помогнеш. Ела двамата заедно да бутаме, че

Вратата никак не се отваря...”

Така и двамата забутаха Вратата, но Тя никак не подаваше. И ето, че

първият раздразнено каза:

“Това, което става тук, не е никак доктринално. Аз съм учил за пастир,

а нещо ми шепне в сърцето, че трябва да стана овца...”

А другият, като пъшкаше и продължаваше да бута Вратата, добави:

“Ако сме завършили лидерско училище, ние трябва да бъдем лидери, а

не овце. И тази Врата не се отваря поради съпротивата на дявола. Защото

той е уплашен от нашето екипиране...”

Така двамата с ново настървение забутаха Вратата. Но колкото и да

бутаха – Вратата никак не се отваряше. И ето, че първият с още по-голямо

раздразнение каза на спътника си:

“А бе я да оставим тази Врата и да потърсим друго място, откъдето да

влезем. Аз не за пръв път чувам, че и други са имали проблеми с Нея. Но

ето, че всички те станаха пастири и водачи, а ние какво търсим тук?”

“Да, така е братко мой! Каквото не ни достига – ще го наваксаме

отпосле. Но сега е важно да бъдем пастири, пастири!”

Така двамата се отказаха да бутат Вратата. И като заобиколиха

отстрани – опитаха се да прескочат и да влязат в Святото обиталище на

Духа. Но тогава се случи знамение. Защото, едва прескочили, изпод нозете

на двамата се отвори дълбок и черен тунел, който буквално ги погълна и

засмука навътре в себе си. Гледайки на всичко това, аз не издържах и

попитах Господ:

“Какво става, Господи мой? Какъв е този тунел, който засмука тези

двамата?”
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А Исус, като ме гледаше с учуден поглед, каза:

“Нима си помисли, че някой може да влезе в обиталищата на

Святия Дух без да премине през Вратата?

Не, Стефане! Двадесет и трети псалом е твърде Свят, за да

влизат в духовното му присъствие човеци, които нямат Агнеца в

сърцата си. Така тези двамата просто са излъгали сърцата си. Те не

са искали да бъдат водени. Те са искали да водят. И по тази

причина, че искат непременно да водят, те прескочиха от другаде.

Но в мига на прескачането те попаднаха в една друга духовна

територия, която не е територията на Сион, но на Вавилон. Затова

нека сега да ти покажа и самото място, където попаднаха тези

двамата...”

След последните Си думи Господ вдигна духа ми, така щото двамата с

Него преминахме през тъмния тунел, погълнал човеците. И ето, че в края

на тунела пред очите ми се откри поразителна гледка. Това беше долина,

пълна със стотици хиляди и милиони овце. А онези двамата, погълнати от

тунела, вече заставаха пред две определени стада. И като размахаха пред

тях дипломите си, казваха им:

“Ние сме вашите пастири! Ние специално сме учили, за да бъдем

вашите лидери. Ние знаем пътя и ще ви пасем по Божията Воля...”

След тези заявления на човеците всред стадата настъпи едно общо и

одобрително блеене, тъй че овцете се скупчваха около водачите си. И там

първият отново каза на втория:

“Какво ти казвах аз? Сега разбра ли, че не може да си овца, защото

такива има доволно?”

А вторият – с блясък на задоволство в очите си му отговори:

“Така е, братко мой! Ние сме пастири, а не овце! Затова нека сега да

се хващаме за работа и като начало добре да издоим и острижем онези,

които водим! О, алелуя!”

Така двамата вече придърпваха овцете си. И единият хващаше

тлъстите вимета на овцете и ги доеше, а другият хващаше вълната им и ги

стрижеше. А и двамата си казваха през смях един на друг:
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“Искаш ли да видиш добро и да се наситиш с блага? Тогава просто

паси стадата на Господа! Така млякото ти няма да свърши и вълната ти

няма никак да липсва...”

Гледах всичкото нечестие, в което бяха попаднали овце и пастири. И

сърцето ми се разплака, тъй че ридаейки попитах Исус:

“Господи мой! Няма ли никаква надежда за тези овце? И нима те не

могат да разпознаят, че ги пасат наемници, готови всякога на гнусна

печалба и корист?”

А Исус, като изтри с ръка сълзите ми, тихо каза:

“Моите овце познават Гласа Ми и подир чужд няма да отидат,

но ще побягнат от него. Ако някой има в сърцето си Святия Дух, то

такъв непременно ще разбере, че има голяма разлика от пастир до

наемник. Защото истинският пастир дава живота си за овцете.

Такъв би доил овцете, за да раздели благата всред самите тях.

Такъв би стригал овцете, за да стопли и най-бедната, и най-

презряната. Тъй че които овце имат, да не са в излишък. А онези,

които нямат – да не им е оскъдно. Но такива ли са днес последните

църкви по земята? Не се ли напълни Храмът Ми с извратени

професионалисти, захранени от доктрини, които да осигуряват

собственото им благоденствие и благополучие? И да бъдат ли Мои

овце онези, които доброволно дават млякото и вълната си за

гуляите и разкошеството на една шепа наемници и царе?

Не, Стефане! Това не са Моите овце! Защото всички Мои живеят

далече по-горе и сърцата им са пълни с онази Любов на Отца, която

е всячески проницателна, за да раздели пастира от наемника и

пътя от безпътицата. Но Аз сега нека да те заведа, за да видиш и

второто видение от Давидовия псалом. Видението със зелените

пасбища на Пастиря...”

След тези последни думи на Исус видението от долината на Вавилон

се прекрати, а Господ отново издигна духа ми в Святото обиталище на

Духа.
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II. ЗЕЛЕНИТЕ ПАСБИЩА НА ПАСТИРЯ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Едва ли има по-голямо блаженство за една душа от това – Господ да я

води в Святите и благодатни обиталища на Святия Дух. Защото там, в

изобилието и пълнотата на Божията Любов, човешката душа непременно

ще бъде нахранена, укрепена и благословена.

В огромното изобилие от Небесни послания, които Господ даде на

сърцето ми, аз неведнъж усещах как Той ме води именно на зелените Си

пасбища. А там, свободен и блажен, вкусвах храна, която бе многократно

по-вкусна, по-чиста и по-истинска. Така пред сърцето ми в пълна степен

оживяха думите на моя Небесен Пастир. Думи, с които Той се обърна към

всичките Си овце, като им каза:

“Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени,

и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от

Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой

на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко...” 9

Дойде ли ти при Него, братко мой?

Именно при Него, Който е Истинския Пастир, а не при някой, който ти

говори за Него! Защото, ето, думите Му и до днес стоят в Евангелието. А

Той и до днес вижда как всичките Му овце са отрудени и обременени.

Защото да живееш според Божията Истина в свят, който е потънал в

лукавия, ти непременно ще бъдеш един от отрудените и обременените. И

точно тук, в това отношение, Благата Вест към твоето сърце е духовен път

до стиховете на Давидовия псалом. Стихове, които гласят:

“На зелени пасбища ме успокоява...” 10

А това – да намериш покой за душата си на “зелените пасбища” на

Пастиря – е наистина най-голямата възможна Благост и Любов, която би

получил от Исус. Затова нека сега да продължа и с непосредственото

видение, което Исус разкри пред очите ми.

Видението със зелените пасбища на Вечния Пастир.

9 (Матея 11:28-30)
10 (Псалом 23:2)
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В мига, когато Господ отново издигна духа ми до Святото обиталище

на Духа, аз бях обхванат от необикновено вълнение и радост. Защото

знаех в сърцето си, че ще видя във видение мястото, където Исус бе

хранил душата ми с Небесното Си изобилие. Затова, като държах ръката

Му и гледах на светлото и прекрасно място, побързах да Го попитам:

“Пастирю мой, Исусе! Не са ли твърде малко онези щастливи овце,

които Ти довеждаш на това място? И как сега да разбирам необикновеното

благоволение, което Ти показваш на сърцето ми?”

А Исус, като слушаше думите ми, каза:

“Най-съвършения смисъл, който можеш да вложиш като

разбиране на вярата в Мен, е да позволиш на Небесния Пастир да

води сърцето ти според Собствената Си Воля. Защото това – да

бъдеш нахранен и напоен – ще рече сам да храниш и напояваш

онези, които са гладни и жадни. Не всички са устроени така, че да

виждат ясно с очите си местата, където ги води Небесният Пастир.

Не всички са посочени, за да изявяват дълбоките истини и

намерения на Святия Дух. Но всички до един сте посочени, за да

повярвате онова, което Господ ви дава чрез Духа Си. Защото Отец

Ми някога каза чрез пророка Си, че ще Го познават всички – от най-

малкият до най-големият. И в това отношение Божията Премъдрост

направи така, че най-големите да бъдат най-малки, а най-малките

да станат най-големи.

Кажи Ми тогава – какви ще да са онези, на които съм дал Духа

Си, за да пасат агънцата Ми? Не е ли стадото по-ценно от пастиря?

И не дава ли пастирят живота си за всяко от агънцата? И когато си

готов да положиш живота си за едно от агънцата Ми, то не е ли

тогава агънцето голямото, а ти – малкият? И ако Аз искам да доведа

всичките Си овце в Съвършеното обиталище на Святия Ми Дух, то

не трябва ли пастирите да положат живота си, та да издигнат

Стадото Ми в небесните места?

Но ето, казвам ти, че от многото духовни изпити пред Моите

служители, най-съдбоносен и най-труден е изпитът, свързан със

зелените пасбища. И ето затова сега те доведох тук. За да
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свидетелстваш на цялата Ми Църква какво представляват тези

зелени поляни и защо всичките Ми овце трябва да бъдат доведени

тука...”

След тези Свои думи Исус пристъпи в самото видение и нозете Му вече

стъпваха върху най-живата и благодатна зеленина, която някога бях

виждал. Аз все още не знаех какъв е изпитът със зелените пасбища и

затова с огромно благоговение чаках водителството на моя Господ. А Той,

като посочи с ръката Си напред и вече ми показваше неколцина пастири

със стадата им, заповяда ми, казвайки:

“Нека сега да отидем при тези Мои овчари. Защото там

непременно ще видиш онова, което трябва да разбереш...”

Така Господ тръгна и вече се приближаваше към пастирите и стадата,

а аз Го последвах. И ето, че когато бяхме пред едно от стадата и овчаря

му, Господ отново каза:

“Наблюдавай тревата! И виж както пастиря, така и овцете му!”

Погледнах към тревата, а нейния вид буквално изуми очите ми. Тя

беше толкова нежна и стръковете й – така фини и крехки, щото в

следващия момент си помислих, че е безумие подобна трева да бъде

смачкана от нечии нозе. Това ме накара да погледна към овцете, които

хрупаха от стръковете на тревата. И ето, че нещо твърде много ме учуди.

Защото, при все, че пасяха от тревата, овцете никак не я мачкаха с

копитата си. Те сякаш пасяха от въздуха. А същото беше и с техния пастир.

Той държеше гегата си и наблюдаваше овцете, като ходеше всред тях. Но

и неговите нозе никак не докосваха тревата, а някак плавно се носеха над

нея. В следващия миг погледнах на собствените си нозе и забелязах

същото чудо. Аз също летях над тревата, тъй че нейните стръкове галеха

нозете ми, но аз никак не можех да я стъпча или по какъвто и да е начин

да накърня красотата й. Затова, като посочих с ръка към зелената трева,

извиках с вълнение към Исус:

“Пастирю Исусе! Гледай какво чудо! Та никоя от овцете Ти или от

Твоите служители никак не мачка тревата, но лети над нея. И с моите нозе

е същото. А същото е и с Твоите нозе, Господи!”

Исус се усмихна на вълнението ми, а след това каза:
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“Нали ти казах, че непременно ще разбереш онова, което ще

видиш? Защото, за да казва Божият хвалител, че Господ е неговият

Пастир и го е завел на зелени пасбища, то тези пасбища ще останат

всякога зелени. А колкото до тревата, която никой никак не може

да смачка, то това не ти ли напомня думите на Моя Отец? Думи на

гнева Му, с които Той се обърна към неразумните пастири, като им

каза:

“Малко ли ви е дето пасете доброто пасбище, та тъпчете с

нозете си останалата част от пасбището си? И дето пиете бистра

вода, та мътите с нозете си останалата? А овцете Ми пасат

отъпканото от вашите нозе, и пият вода размътена с вашите нозе.

Затова, така им казва Господ Йеова: Ето, Аз, сам Аз, ще съдя между

угоена овца и мършава овца. Понеже тласкате със страната си и с

рамената си, и бодете с рогата си всичките болни, догде ги

разпръснете далеч, затова Аз ще избавя овцете Си, та не ще бъдат

вече за корист; и ще съдя между овца и овца. И ще поставя над тях

един пастир, слугата Си Давида, който ще ги пасе; той ще ги пасе, и

той ще им бъде пастир. Аз Господ ще им бъда Бог, и слугата Ми

Давид княз между тях; Аз Господ изговорих това...” 11

И сега, като гледаш на това прекрасно място и на зелената

трева, непокътната от човешки нозе, ще разбереш ли Кой е

Пастирят на тези овце? Ще разбереш ли в кой псалом те е довел

твоят Господ? Ще разбереш ли Кой е Духът на Давид, за Който Отец

Ми говори чрез пророка Си?”

Слушах моя Господ, а Светлината от устните Му нахлу навътре в мене.

И аз Му отговорих, като казах:

“Исусе! Сега разбирам всичко! Защото в Давид се събират всички

служители, които са мъже по Божието Сърце. И този двадесет и трети

псалом на Давид е Духът, Святият Дух на чистата и пламенна Божия Любов

към цялото Божие Стадо. Защото ето такива иска Отец да бъдат

служителите Му – пастири, които не тъпчат с нозете си зелените пасбища

на Святия Дух. Пастири – които в цялата си любов към Стадото са готови

11 (Езекиил 34:18-24)



23

да го пасат в небесните места, далече по-горе от всяко човешко учение.

Далече по-горе от всеки егоизъм и от всяка корист. Далече по-горе от

всяка гнусна пресметливост. Защото ето това – да не тъпчеш с нозете си

зелените пасбища на Пастиря – ще рече да оставиш Истинският Пастир да

води овцете Си чрез теб. Истинският Пастир да им проповядва. Истинският

Пастир да ги докосва и изцелява, да ги издирва и сплотява.

О, Господи мой! На това дело кой е способен? И кой ще се качи на

зелените пасбища, та да пасе агънцата Ти?”

Исус ме погледна с твърде дълбок поглед, а в светлите Му зеници

заблестяха сълзи. И Той, като се наведе и вдигна в ръцете Си едно малко

агънце от Стадото Си, тихо ми каза:

“Нека всеки, който пасе Стадото Ми, да помни и знае, че пасе

души, в които живее Божият Агнец. А да пасеш Божият Агнец и да

Му даваш да яде стъпканото от нозете ти е грях, който като огън на

изгорение ще свидетелства против нечестивия. Защото тази зелена

и крехка трева е храната на Святия Дух, недокосната от човешки

хитрости, измами и заблуди. Трева, която никога не е била тъпкана

от човешки нозе. Трева, за която и Апостолът Ми Павел ви написа:

“Както ей сега казвахме, така пак го казвам: Ако някой ви

проповядва друго благовестие освен онова, което приехте, нека

бъде проклет. Защото на човеци ли искам да угоднича сега, или на

Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на

човеци, не щях да съм Христов слуга. Защото ви известявам, братя,

че проповядваното от мене благовестие не е човешко; понеже аз

нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез

откровение от Исуса Христа...” 12

И сега устните на твоя Господ, Който е Вечният Пастир на

Църквата Си и Пастиреначалник на слугите Си се отваря, за да каже

на всички ви:

Ако някой ви храни с трева, която е стъпкана от нозете му, нека

бъде проклет! Защото такъв, като е угаждал на човешки учения и

хитрости, стъпкал е Божията Благодат и поради такъв Пътят на

12 (Галатяни 1:9-12)
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Истината е бил похулен. Такъв е дошъл в Църквата Ми, защото е

бил посочен отдавна за нечестието си – да бъде плевел сред житата

Ми и вълк сред Стадото Ми. Такъв е забравил, че Божието

благовестие не е човешко и е решил в гнусотата на сърцето си, че

Евангелието е средство за печалба и начин да унижиш и

онеправдаеш овцете, които съм поръсил със Собствената Си кръв.

За такъв би било по-добре да не беше се раждал и идвал в Храма

Ми, отколкото да съблазни и погуби и една от овцете Ми!

Аз, Господ, ще въздам на грабителя и погубителя!

Аз, Господ, ще издигна слугите Си в Духа и Силата на Давид!

Аз, Господ, ще възстановя Стадото Си и ще издигна всички Мои

при Себе Си, тъй че ще ги паса с ръката Си и ще ги защитя със

Силата Си. А колкото до местата, пълни с проклинание и насилство,

то виж сега що ще рекат шатри на нечестие и участ на безпътни

стада...”

След тези огнени думи Господ погледна към мен, като ми каза:

“А сега нека те заведа, за да видиш как изглеждат местата,

далече по-долу от Благодатта и Светлината на Святия Дух...”

След тези думи на Исус видението със зелените пасбища се прекрати,

а само след миг очите ми виждаха тъмна долина, по която бяха разстлани

множество шатри. Там Господ посочи с ръка към шатрите, като ми

казваше:

“Нека да те приближа до тези шатри. Защото те са причината

която накара някога хвалителят Господен да изповяда:

“Защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляда

други дни; предпочел бих да стоя на прага в дома на моя Бог,

отколкото да живея в шатрите на нечестието...” 13

След тези Свои думи Господ ме приближи до една от шатрите, тъй че

аз вече чувах как отвътре се разнасяше блеене на овце. И като погледнах

шатрата, попитах Исус:

“Господи мой! Как да разбирам тази шатра? Защо овцете са затворени

вътре в нея?”

13 (Псалом 84:10)
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А Исус ми отговори, като заповяда:

“Протегни ръка и допри се до тази шатра. А после Ми кажи

какво ще почувстваш от самия допир...”

Послушал Господ, аз протегнах ръка и се докоснах до шатрата. А

тогава през цялото ми същество премина върховна погнуса, идеща именно

от допира. Това бе моето докосване до нещо мазно и гадно, което никак не

исках да приема. Затова, като отдръпнах ръката си назад, казах на Исус:

“О, Боже мой! Та тази шатра е покрита от завеса, която е гнусота. И

самата мазна слуз по пръстите ми е такава, щото аз Те моля да ме очистиш

от допира с това зло нещо...”

В следващия миг Исус протегна ръката Си към моята ръка. И от

пръстите на Исусовата ръка се появиха струи от кристално чиста вода, с

която Той очисти ръката ми. А след това ми каза:

“Тази мазна и гнусна завеса, с която е направен този шатър, е

завесата на плътта. Именно с нея всички наемници и кариеристи

създават онази мерзост, която наричат “служба”. А покривът на

службата всякога е собственото им благополучие и благословение.

Но ние сега нека влезем вътре в самия шатър. Защото там ще

видиш истински отвратителното и покъртителното...”

След тези думи Исус дръпна завесата на шатъра и влезе вътре, а аз Го

последвах. А очите ми видяха не просто мерзост, но едно убийствено и

жестоко запустение. Защото вътре в самия шатър имаше стотина овце,

които бяха самото олицетворение на глада и нищетата. В пълен контраст с

овцете – водачът им беше олицетворение на охолството и разкоша. Той

ходеше с безупречен костюм и вратовръзка всред овцете, а нозете му

тъпчеха отдавна пожълтяла и изсъхнала трева. И той, като подбутваше с

гегата си всяка от овцете, викаше със силен глас:

“Яж, паство мое! Яжте, Божии души! Пасете Божиите благости, които

ви давам, за да принасяте плод. Който не принася плод, той не е достоен

да се нарече Исус Христов...”

След тези думи наемникът се навеждаше над една или друга овца.

И като прокарваше едната си ръка над оредялата им вълна, а другата – по

изстисканите и празни вимета, отново викаше:
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“Трябва да си щедро, паство мое! Много по-щедро и изобилно,

отколкото си сега. И ако някоя овца от вас иска да покаже любов към Бога,

нека я покаже на мен. Защото аз съм Господният помазаник. Хайде, хайде,

хайде! Яжте, яжте! И като ядете – пийте. А сега кажете “Амин” на това

слово...”

В отговор на призива му овцете навеждаха главите си. И като

докосваха със сухите си бърни стъпканата трева, опитваха се да я ръфат.

Но при все, че опитваха, сплъстената и смачкана трева, пълна с пръст и

нечистота, никак не ги утоляваше и това караше наемникът още повече да

ги гълчи и настоява за плода им. Но плод никак не можеше да се роди,

защото липсваше Истинската и Свята Небесна храна. Въпреки, че усещаха

ударите на пастирската гега и блееха жално, овцете бяха обречени да

останат гладни и унизени. И гладът им беше толкова голям, щото някои

изсред тях потърсиха с поглед входа на шатъра. И блеейки тръгваха да

излизат. А пък наемникът с гневен поглед извика към излизащите:

“Нима ще напуснете Божията кошара? Нима сте забравили, че отвън

дебнат вълци и грабители? Ето, предупреждавам ви, че който напусне тази

кошара, той е от лукавия. И на такъв ще бъде анатема от Христа...”

Думите на наемника имаха ефект, тъй че излизащите се сепнаха и

побързаха да се върнат. А от тази гледка моето сърце проплака и аз със

сълзи на очи попитах моя Господ:

“О, Исусе! Какво е това жестоко нечестие? Каква е тази демонична

измама? Та не виждат ли тези овце, че пасат пожълтяла трева, стъпкана от

нозете на оня, когото наричат “пастир”, при все, че той не им е пастир, но

е наемник? Не виждат ли, че целият им живот ще премине в това да хранят

и обличат измамника? Не виждат ли, че вълкът и грабителят не е отвън, но

е самият охранен и тлъст наемник, който е излъгал вярата им?”

В отговор на риданието ми Господ вдигна ръката Си и посочи отново

завесата на самия шатър, като ми каза:

“Иди и предупреди всичките Ми чеда, че ако някой стои под

завесата на плътта, то такъв никога няма да избяга от наемниците и

техните шатри. Защото една от отговорностите на духовния човек е
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именно тази, за която предупреди и Апостолът Ми Павел, като писа

на всички ви:

“Но духовният човек изпитва всичко; а него никой не

изпитва...” 14

И ако много овце са останали в шатрите на човешкото

нечестие, та да обогатяват с недоимъка си измамника на амвона, то

такива не са ли останали плътски? И не каза ли именно на такива

Апостолът Ми, че са пленници на човешката измама? Не заяви ли

Павел в посланието си, казвайки:

“Защото вие, като сте разумни, с готовност търпите безумните;

понеже търпите, ако някой ви заробва, ако ви изпояжда, ако ви

обира, ако се превъзнася, ако ви бие по лицето...” 15

И на такива овце какво да кажа Аз? И как да ги оправдая, като

са станали роби на човеци и са забравили цената, с която са били

купени? Как да оправдая човеци, чиято вяра стига само до стола в

църковната сграда, тъй че такива заявяват, че “ходят на църква”?

На църква ли трябва да ходят Моите или да бъдат Църквата, която

ходи с Вечния Пастир? Служби ли трябва да търсите с вярата на

сърцата си или слугуване в Моето Име?

Но ето – казвам ви:

Начинът да разделите земните човешки шатри от зелените

пасбища на Духа е именно този:

В едните на почит е службата, а в другите – слугуването.

Службата е за човеци, които искат да се напечелят с най-

мерзостния бизнес – бизнесът с вярата на душите.

Слугуването е за човеци, които търсят нетленния венец и

всякога помнят, че Стадото не е тяхно, но Божие.

Ако някой чува Гласа Ми, той ще намери и слугите Ми, но ако

друг презира Гласа Ми, то такъв ще попадне на наемниците и

службогонците. Тъй че всяка овца ще отиде при пастиря, който я е

пасъл и ще намери сетнината, която заслужава...”

14 (1 Коринтяни 2:15)
15 (2 Коринтяни 11:19-20)
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След тези последни думи на Исус видението с шатрите на нечестието

се прекрати. А аз за кой ли път прекланях сърцето си пред Божията Милост

и Благост, която днес издирва разпръснатите и наранените. За да им даде

виделина и надежда. И да ги укрепи в дните на прелялото зло.
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III. ТИХИТЕ ВОДИ И ПРАВИТЕ ПЪТЕКИ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Сега ще продължа с онази част от виденията в тази книга, които са

като своеобразен връх на всичкото ми ходене с Господ. Както сам виждаш

от заглавието - то продължава естествения път на виденията, дадени ми от

Исус върху двадесет и третия Давидов псалом. А стиховете на този псалом

трябва истински да докоснат и развълнуват сърцето ти. Защото хвалителят

Господен продължава да говори за Небесния Пастир, като казва за Него:

“...при тихи води ме завежда. Освежава душата ми; води ме

през прави пътеки заради Името Си...” 16

Виждаш ли, братко мой - едно е да бъдеш воден по принцип, но

съвсем друго - да бъдеш воден от Небесния Пастир по Неговите прави

пътеки заради Славата на Неговото Свято Име. И тук, в това отношение, се

откриват неподозирани дълбочини и височини. Затова нека и аз да

премина към думите, които Исус ми каза, миг преди да ми даде виденията

с тихите води и правите пътеки. Ето какво ми каза Той:

“Сега се приготви, за да получиш по Божията Воля най-

дълбокото и най-святото от Давидовия псалом. Защото ето това -

Господ да те заведе при тихите Си води и да те води по правите Си

пътеки - ще рече, че наистина си бил утвърден да прославиш Името

Му.  А именно в такова утвърждаване Аз искам да посветя всичките

Си братя и сестри...”

След тези Свои думи Исус докосна сърцето ми, а пред очите ми се

разкри удивително Небесно видение. Аз и моят Господ стояхме в

подножието на висока планина, чийто връх се врязваше в самите Божии

небеса. Самата планина беше изпълнена от Божията Святост и присъствие,

понеже Облакът на Божията Слава слизаше върху нея. В този миг си

мислех, че това е Синайската планина, но само след миг щях да разбера

нещо много повече от собствените си мисли. Затова погледнах към Исус и

чаках да ми проговори. А Той, като вдигна ръката Си и посочи към бистрия

планински поток, течащ в подножието на планината, тихо ми каза:

16 (Псалом 23:2-3)
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“Виж Този Поток. Защото водите Му са тихи и идат от Сърцето

на Оня, Който те е възлюбил. Иди сега при Потока. И като

коленичиш пред водите му - пий от сладостта на Отца Ми...”

Докато Исус ми говореше, аз вече тичах към самия Поток. И като

паднах на колене пред водите Му – прострях шепите си и загребах от

водите Му, за да пия...

Едва отпил глътка от най-живата и най-сладката вода в живота ми, аз

почувствах в сърцето си твърде силен копнеж. Той беше като въже, което

ме изискваше и теглеше нагоре, към самия връх на планината, покрит от

Облака на Божията Слава. Затова, като се обърнах към Господ, Който се

приближаваше към Потока, извиках към Него, казвайки:

“Исусе мой! Какво ми даде да пия? Та аз усещам, че душата ми ще

хвръкне като птица. Защото вътре в мен напира нещо твърде силно и

властно. Един вик към висините на Отца. Един зов от Него, за да отида в

присъствието на Славата Му. И при все, че водите на Този Поток са тихи и

кротки, пак Силата от тях е твърде голяма...”

Исус се усмихна на думите ми. А след това каза:

“Ако Вечният Пастир води овцете Си при тихи води, за да

освежи душите им, то сам помисли:

За какво служи освежаването? Не е ли то прилив на Сила, за да

продължиш по Пътя, който трябва да следваш? И ако Силата

бълбука в духа ти - тя няма ли да потърси Оня, Който я е дал?

Но ето такива са тихите води на Святия Дух. От тях някога пи

пророк Илия в пещерата, за да чуе оня тих и тънък Глас, който го

призова. От тях днес пиеш и ти. От тях ще пият и всички, които

приемат пророка Ми в името на пророк. Защото, ето, Отец излива

над всички вас водите на Духа Си, за да се освежите и станете. И

като станете - да тръгнете по правите пътеки на Духа, та да отидете

в Божията Слава. Затова погледни сега отново към Потока и виж,

че Той е изпратен, за да свидетелства на нещо, което е край Него.

А какво е то?”

Отново погледнах Потока и забелязах стеснена пътека, която вървеше

успоредно до самия Поток. Затова, без всякакво съмнение, казах на Исус:
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“Пастирю мой! Край тихите води на Потока има пътека, която води

нагоре. И явно, че Отец ме е освежил с водите на Духа, за да тръгна по

тази пътека и да отида при Него. А такива са и думите на Давидовия

псалом. Защото в тях хвалителят казва за Тебе:

“Води ме през прави пътеки заради Името Си...”

“Точно така, момчето Ми. Именно тази е една от правите

пътеки, през която искам да те водя заради Името Си. Но сега за

свидетелство на Моята Църква запиши и предай, че има три прави

пътеки, на които свидетелства Божият Поток.

Тази, първата, е пътеката на Преображението. Втората пътека,

на която ще те заведа, е пътеката до Пролома. А третата пътека е

пътеката до Вечния Живот. Цялата Моя Църква ще премине през

тези три пътеки преди да дойде свършекът. И всеки, в когото живее

Името Ми, ще бъде воден по тези прави пътеки заради Името Ми.

Тръгни тогава след Мене! За да получиш в сърцето си Съвършения

Плод на пророческото помазание, под което си бил поставен...”

След тези Свои думи Исус тръгна по първата пътека, а аз Го последвах

с най-пламенното копнение, което някога бе горяло в сърцето ми.
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1. ПЪТЕКАТА НА ПРЕОБРАЖЕНИЕТО

Братко мой! Верни ми приятелю!

Готов ли си да бъдеш преобразен? Готов ли си да оставиш всичко

старо само миг преди грабването, само миг преди свършека? Готов ли си да

обичаш Вечния Пастир повече от всичко друго? Ето, казвам ти с цялата

искреност на сърцето си, че нищо друго вече няма смисъл, освен всеки от

нас да се подготви за Вечността с Бога. Затова сега те моля да внимаваш

на всичките Божии думи и на цялото видение, което Исус ще разкрие пред

сърцето ти. Защото пътеката на Преображението е първата пътека в

Святия Дух. И сам Господ тръгна по нея, като призова сърцето ми, за да Го

последвам...

Аз все още не знаех какво ще видя на тази пътека, но колкото повече

се изкачвах с Господ и наблюдавах Потока край пътеката, толкова повече

вълнение и трепет изпълваха цялото ми същество. Така дойде миг, когато

Исус ме беше вече издигнал твърде високо, а само на няколко крачки по-

нагоре пътеката се изгубваше в Облака на Божията Слава. Там Господ се

спря, като ми каза:

“Винаги съм искал да дойдеш с Мен по тази пътека. Защото

някога водих по нея и Моите Апостоли. Затова бъди готов да видиш

онова, което ще ти се открие...”

След тези думи Исус отново тръгна нагоре, а силуетът Му вече се

скриваше в Божия Облак. А аз, като гледах с вълнение на скриващия Го

Облак, също пристъпих след Него. И ето, че там, в пълнотата на Божията

Святост, Исус сложи качулката на главата Си и вдигна погледа Си към

Небето. И в този миг от самите дрехи на Спасителя започна да извира

Светлина. Тя тръгна от Сърцето на Исус и като Го осветяваше твърде

много, направи Го да заблести с ослепяваща Светлина, тъй че вече не

можех да гледам на Него. И ето, че из самия Облак на Отца се явиха

двамата Божии свидетели Моисей и Илия...

Чак сега бях разбрал, че по тази пътека Исус беше водил Яков, Петър

и Йоан. Чак сега проумявах, че тези тримата бяха овцете на Небесния

Пастир, а Сам Той изпълняваше в тях Давидовия псалом. И като гледах на
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Славата на моя Господ и Неговите свидетели, аз паднах на нозете си и

закрих очите си, понеже що друго можех да сторя? И ето, че изсред самия

Облак до мен дойде Гласът на Отец, Който ми казваше:

“Сине човешки! Сега си на първия от Святите Ми върхове.

Върхът на Преображението. Иди и дай това Небесно видение на

всичките овце на Небесния Пастир. И кажи им, че Волята Ми за вас

е да следвате Моя Възлюбен Син и всякога да слушате Неговия

Глас. Защото Той, като ви води и издига нагоре – скоро ще ви

направи да заблестите с оня светъл и чист висон, който Святият Дух

ще наметне върху сърцата ви. А това - да преживеете

Преображението на Моя Син ще рече всякога да бъдете готови да

се преобразявате в чреслата на вашите помисли, да обновявате ума

си за Моите неща, за Моята Воля, за Моите обиталища, за Моята

награда и за Моето възмездие. Защото ако вие изкачите докрай

първата от правите пътеки на Святия Дух, непременно ще бъдете

готови и за втората. Но ако някой не е бил преобразен, та да мисли

всякога за Божиите неща и е останал в долините на света, то такъв

нито пък ще има светлата дреха на Сина Ми. А колко по-малко - да

познае изпратените Ми пророци в Духа и Силата на Моисея и Илия.

Ето - Аз съм безмълвен за делата на нечестивите и ще ги оставя

да паднат в ямата, която сами си изкопаха. Но Аз никак няма да

мълча за овцете на Сина Ми, нито пък ще престана да призовавам

онези, които са поръсени с кръвта Му. Защото едни ще доведа с

Благост, а други - със строгост, трети - с ревност, а четвърти - с

чудеса. Тъй че всички, които съм дал на Сина Си, да бъдат опазени

и извисени. Аз, Всемогъщият, изговорих с устата Си това!”

След последните думи на Отца Облакът на Божията Слава се въздигна

нагоре, а Исус - все така блестящ като слънцето, се приближи към мен,

като ми каза:

“Запомни думите на Моя Отец и дай ги на Църквата Ми. Защото

твърде рядко Небето говори така изобилно и Отец снишава Духа

Си, за да бъде чут и разбран. И ако все още не знаете защо Ранната

Ми Църква победи света и възвеличи Господното Име - то сега е
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мигът да разберете, че Аз водих Моите апостоли по правите Си

пътеки заради Името Си. И те, като Ми се покориха и Ме последваха

- преобразиха се от Духа Господен, за да вървят от Слава в Слава.

Колко от Моите днес искат да вървят от Слава в Слава? Колко от

Моите разбират, че Облакът на Божията Слава няма никога да

падне в долините на светското подражателство и религиозна

политика, но само и единствено на върховете, където водят

правите Ми пътеки? Как тогава се наричате с Името Ми, след като

не искахте да вървите по правите пътеки заради Името Ми? Как

ослепяха очите ви, та не видяхте и оглушаха ушите ви, та не чухте,

и затлъстяха сърцата ви, та не разбрахте всички знамения на

Божия Пророчески Дух, Които ви явих чрез слугата Си, пророка?

Как не видяхте правата пътека, по която доведох в Божията Слава

Яков, Петър и Йоан? И докога още да ви говоря и да ви призовавам,

та да оставите малодушието и страха от земните черепки и от

наемниците, които тровят душите ви?

Кой е твоят Пастир, Църкво? И на чия воля се покоряваш?

Ето, Аз водя пророка Си от Слава в Слава. И към Славата на

Преображението сега ще му дам да види и Славата на Пролома...”

След тези последни думи на Исус видението пред очите ми се

прекрати, а Господ показа на сърцето ми и втората от правите Си пътеки.

Пътеката до Пролома.
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2. ПЪТЕКАТА ДО ПРОЛОМА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Ако има причина, поради която всякога ще искам да прегръщам и

целувам нозете на моя Небесен Пастир, то тази причина е в това, че Той ме

научи да ходя в пътеките Му. И като онзи елен от Давидовия псалом,

душата ми всякога ще пъхти и ще търси водните потоци на Духа. Защото

гдето е Духът, там е и Вечният Пастир. А Той не ходи така, както биха си

Го представили в някое лидерско училище. Защото оня Исус в училищата

за наемници не е моят Исус. Оня бърза да се качи на някоя луксозна

лимузина и да отпраши по широките магистрали на религиозния дух. Там,

където крайпътните църковни мотели са на всеки километър, а църковните

търговци и богаташи са добре дошли. Там, където никнат като гъби

модерни тщеславни бензиностанции, готови да налеят едно “помазание”, от

чиито отработени газове сърцата се задушават и умират.

О, не! Аз не желая такава съдба и няма никога да стъпя на онези

широки пътища. Аз не желая лимузините им, ако и багажниците да са

натъпкани с долари. Аз не желая високите им скорости, нито шумно

подаваната им газ. И в този миг не искам нищо друго, освен едни кожени

сандали и ръката на Разпнатия и Възкръсналия. Защото пътят на моя

Пастир не е надолу, нито търси да се изравни с пътищата на света.

Пътят на моя Пастир е нагоре. И колкото по-нагоре се изкачвам с

Него, толкова по-стеснен става пътят. За да се превърне в права пътека

заради Неговото Име. Ето затова сега се моля на моя Бог в присъствието на

Святия Му Дух, като Му казвам:

“Отче мой! Всемогъщи мой Боже! Направи светло лицето на слугата Си

и дай ми да не се посрамя в нищо, докато свидетелствам за Тебе. Дай ми

да превъзмогна над всичката омраза и над всичкия религиозен шум, който

ще надигнат наемниците с ужилени съвести. Защото те никак няма да

признаят греха си, но още по-усърдно ще се вкопчат в постовете и

амвоните си. За да доят отдавна издоените и да стрижат отдавна

остриганите. Защото в това е делът им. Но Ти, Господи мой! Ти, Святи

Отче, от Когото е всичко и заради Когото е всичко - укрепи със Силната Си
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десница онези, които ще последват Гласа Ти. Направи ги смирени като

Твоя Син! Направи ги кротки като Него! Направи ги да носят Игото Му

върху себе си и да пожелаят Благото Му. За да разберат, че няма по-

прекрасно Благо и Иго от това да ходят с Него и да бъдат гонени заради

Истината...”

Сега зная, че Отец ще ме послуша от Святото Си Небе. Защото не съм

задържал Хляба Му в дни на глад, нито съм лишил от водите Му

наранените и презрените. А ти, братко мой, укрепен от Божията Сила,

затаи дъх, за да разбереш къде ще те заведе втората от правите пътеки на

Вечния Пастир. Защото това е пътеката, водеща до Пролома. Пътека, която

Исус ми разкри във видение, тъй че отново бях с Него в Съвършената

Благодат на Святия Дух. И ето, че Исус отново ми посочи пътека край

Божия Поток. Тя също се издигаше нагоре в планината, а краят й се

губеше в Облака на Божията Слава. Тогава Господ се обърна към мен, като

ме попита:

“Готов ли си за тази пътека? И искаш ли да Ме последваш?”

Думите на Исус бяха заредени с твърде голяма сериозност на Гласа

Му. И аз, като не знаех какво ме чака на втората пътека, трябваше на вяра

да приема думите Му и да Го последвам. Затова Му отговорих, казвайки:

“Господи мой! Ако Твоите овце следват Гласа Ти - те всякога ще са

готови да отидат там, където би отишъл Ти. И аз, като зная, че Ти Си

Добрият Пастир, имам пълната увереност, че където и да ме заведеш, то

Сам Ти ще ми дадеш Силата, за да устоя. Затова аз искам да Те последвам,

Исусе!”

След тези мои думи Исус отново посочи към Потока, като ми каза:

“Иди тогава и пий от горчивата вода на Отца Ми. Защото

първият път тя беше сладка, но сега твърде много ще ти горчи...”

Погледнах към Потока до пътеката и вътрешно се опитвах да скрия

смущението си от Исусовите думи. А Той, като забеляза това, отново каза:

“Аз съм твоят Пастир, нали? Тогава просто извърши онова,

което ти заповядвам...”

Без всякакво бавене аз се приближих до Потока. И като загребах с

шепи от водите Му - побързах да пия от тях. В следващия миг към сърцето
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ми дойде твърде голяма горчивина. Горкото и страданието на много хора

буквално смаза сърцето ми, тъй че заридах пред Господ. Виждах вътре в

мен човешка мъка и нещастие, човешки грехове и падения, човешки сълзи

и плачове, човешки болки и рани. И като не можех първом да се съвзема -

събрах сили, та да попитам Исус:

“Господи мой! Защо ми даде да изпия толкова много горчивина? И

защо сега нося в духа си толкова човешко страдание? Та нали трябва да се

кача по правата пътека, заради Името Ти?”

А тогава Исус буквално пронизваше сърцето ми с острия Си поглед,

като ми казваше:

“На тази пътека се върви с този товар. И само с този товар ти

можеш да платиш цената, за да застанеш в Пролома. Затова сега

тръгни с Мен и знай, че оттук преминават най-силните мъже и

жени, призовани по Волята на Отца Ми...”

Така аз хванах ръката на моя Пастир, като тръгнах след Него. И

колкото по-нагоре се изкачвах с Него, толкова по-голяма и страшна

ставаше болката от горчивините в духа ми. Така в един миг вече мислех,

че ще изпадна в несвяст, понеже болката вътре в мен ставаше убийствена.

Но тогава Господ стисна ръката ми с още по-голяма сила, тъй че

продължих да се качвам с Него по пътеката. Не зная колко вървях с Исус,

но ето, че очите ми отново виждаха Облака на Божията Слава. И Той се

спря, като ми каза:

“Само след миг Отец Ми ще извърши знамение спрямо тебе.

Запомни го и го запиши за свидетелство на Моята Църква. Защото

Аз сега ще те оставя в Облака и ще се въздигна, за да стана

Проломът, в Който ти трябва да влезеш...”

След тези думи Исус ме въведе в Облака на Божията Слава, а Сам Той

се отдели от мен. И ето, че една огнена ръка хвана Исус и Го въздигна

нагоре, тъй че Исусовото Тяло стоеше между Небето и земята. И в тоя миг

Небесна Светлина осия върху Исус и от Него излязоха лъчи, както към

Небето, така и към земята. А Сам Господ вече се превръщаше в огромна

светеща Канара, Чиито краища докосваха Небето и земята. Гледащ всичко

това и останал без дъх, аз паднах по лицето си и го закрих с дланите си. И
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ето, че из самия Облак на Славата до сърцето ми достигна Гласът на Отца,

Който ми казваше:

“Сине човешки! Яви се пред Мене! Защото Вечният Пастир те

доведе до Пролома така, както някога доведе и Моисея...”

Слушах Гласа на Отца, но никак не можех да се изправя, защото

Славата Му ме натискаше върху самата пътека. Затова тихо Му

проговорих, казвайки:

“Отче мой! Аз съм недостоен, та да погледна на Славата Ти, понеже тя

мигом би ме убила. Моля Те, Святи мой Татко! Имай Милост за онези, от

чиято горчивина духът ми ридае. Вземи тези горчиви води, Боже! И като ги

осветиш в Облака Си, излей на земята изцеление и мир, благоволение и

утеха за онези, които плачат и въздишат. А над мен, Боже Святи, имай

Милост, понеже без Вечния Пастир съм нищо...”

В отговор на думите ми аз усетих как огнената ръка на Всемогъщия

навлиза в духа ми. И ето, че всичките горчиви води Отец вече взимаше в

ръката Си, докато иззе всичко. А след това Той отново ми проговори, като

казваше:

“Ти си един от ходатаите Ми! И Моят Син те доведе до Пролома.

Ето, Аз сега ще те поставя на една от пукнатините на Канарата и ще

побързам да докосна онези, чийто товар ти си носил до края на

пътеката...”

В следващия миг Отец вдигна духа ми. И като го придвижи - съедини

ме със Славата на Исус. Аз стоях в една от пукнатините на Канарата, а от

нея капеше кръвта на Божия Агнец. И самата Канара проговори на сърцето

ми, като казваше:

“Иди и предай на Моите, че докато в долината земните църкви

изливат златни телета, тук при Мен, в Моята Слава и Сила ще

дойдат Истинските Ми ходатаи. Те са, на които Отец Ми дава Дух на

състрадание и милосърдие, Дух на смирение и застъпничество,

както беше у слугата Му Моисей. И ако някой наистина иска да

участва в Славата на Агнето и да бъде от великите в Небесното

Царство, то такъв нека се приготви да изпие горчивите води на

Святия Ми Дух. И като понесе в сърцето си всичката човешка болка
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и угнетение - да се уподоби в Мене, та да се явят и на него

пукнатините на Канарата и викът на кръвта Ми. А колкото до онези,

които никак не искат да пият горчивите води на Духа Ми, но се

радват на идолите в долината, то Сам Отец Ми ще стрие златните им

телета на прах. И като смеси праха с водите на нечестието - ще им

даде да пият една друга горчива вода, която ще е горкото върху

нечестивите...”

След тези последни думи видението от Исус се прекрати. А аз,

разтърсен както никога в сърцето си, за първи път разбрах една Божия

истина, която гласи:

Колкото по-сладко е битието ти, толкова по-горчива ще е сетнината

ти! И колкото по-горчиво е битието ти - толкова по-сладка ще е сетнината

ти! Амин и Амин!
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3. ПЪТЕКАТА ДО ВЕЧНИЯ ЖИВОТ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Сърцето ми е преизпълнено от Божията Любов, която имам към теб и

към всичките искрени Божии чеда. Аз имах щастието да преживея онова

общение с Исус, каквото Бог е давал на малцина. Но сега, когато погледна

назад и видя онова, което Божиите хора получиха от Пророческия Дух, аз

разбирам, че всички ние трябва да бъдем щастливи, защото Исус ни е

познал като Негови овце. И като ни е посочил с ръката Си, казал е за нас:

“Моите овце слушат Гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме

следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и

никой няма да ги грабне от ръката Ми. Отец Ми, Който Ми ги даде, е

по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на

Отца. Аз и Отец едно сме...” 17

Виждаш ли колко точни са думите на Вечния Пастир? Виждаш ли как

Той се обеща, че никой не може да грабне Неговите от ръката Му? Защото

освен ръката на Исус - държи ги и ръката на Отец! А Исус и Отец едно са!

Какъв ни е тогава проблемът? Не казва ли Словото, че Бог ни е дал всичко,

потребно за живота и благочестието? Не ни ли насърчи Апостол Петър, че

Силата на Исус ще ни направи участници на божественото естество? Знай

тогава, че такива няма кой да ги грабне от ръцете на Отца и Сина, но

твърде скоро Отец и Син ще грабнат Своите Си, за да бъдат всякога едно.

И тук, в това отношение, Господ даде на сърцето ми видението с третата

пътека, която е пътеката към Вечния Живот. Да, братко мой! Наистина има

една пътека, която води до Вечния Живот и един свидетел, на когото със

стопроцентова сигурност можеш да вярваш. Но преди да стигна до него

нека ти кажа с какви думи Исус ми даде видението с третата пътека. Ето

какво ми каза Той:

“Няма по-голяма радост за един овчар от тази: След като цял

ден е пасъл овцете си най накрая да ги прибере в кошарата си. И

като ги преброи - да се зарадва, че не липсва нито една. Така и Аз

вече две хилядолетия паса Моето Стадо. И много от овцете Ми вече

17 (Йоан 10:27-30)
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са при Мен. Но вие, като последно Мое поколение, сте най-скъпите

Ми овце, понеже живеете в най-жестокото и усилно време. Време,

когато Любовта е охладняла поради умноженото беззаконие.

Как мислиш тогава? Какво ще стори Вечният Пастир, за да

съхрани Стадото Си? Може ли да гледам как вълците разпръсват и

погубват Стадото Ми и да не реагирам?”

Слушах Исус. И с категорична увереност в гласа си Му отговорих:

“О, Исусе! Вечни мой Пастирю! Ти няма да оставиш Стадото Си по

никакъв начин. Защото ревнуваш за всяко Твое агънце с божествена

ревност. И като оставяш деветдесетте и девет - скоро отиваш по бърдата,

за да възвърнеш заблуденото и изгубеното...”

Исус се усмихна с твърде благ поглед на думите ми. А след това

погали главата ми, като ми казваше:

“Точно така, момчето Ми! Аз ревнувам за Стадото Си! И Моята

ревност е тази, с която сега ще ти дам да извървиш и последната

трета пътека. Пътеката до Вечния Живот. Затова виж сега

видението, което показвам пред очите ти...”

След думите на Исус пред очите ми се появи видение. И аз отново

виждах Божият Поток и самата пътека на Пастиря, встрани от Него. А

тогава Исус, като протегна ръка към Потока, ми заповяда, казвайки:

“Иди сега при Потока на Отца Ми, та пий от огнените Му води.

Защото с тях Господ твоят Пастир ще те направи да вървиш по

пътеката Му...”

Мъдростта на Исус изумяваше сърцето ми. Защото първият път водите

бяха сладки, вторият път - горчиви, а сега те бяха огнени. Затова се

затичах към Потока. И като протегнах шепи към огнените води, побързах

да ги изпия. И ето, че сърцето ми се запали, тъй че всичко в мен се

разгоря. А Исус, като се приближи и ме докосна с ръка, посочи пътеката,

като казваше:

“Нека тръгнем нагоре. Защото този е най-важният изпит, който

някога съм давал на сърцето ти. И това е изпитът на ревността.

Изпит, с който всяка от овцете Ми ще наследи Вечния Живот...”
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Отново погледнах към високата планина, но този път не видях

никакъв Облак от Божия Слава, а това ме изненада. Затова побързах да

попитам Исус:

“Господи мой! какво става? Защо този път не виждам на върха

Облакът на Божията Слава...”

В отговор на думите ми Исус ме погледна със загадъчен и неразбираем

поглед. А след това само добави:

“Нали ти казах, че това е най-важният изпит, който някога съм

давал на сърцето ти? Ти върви и Ме следвай! Защото Волята на

Отец Ми е да разбереш всичко...”

Така аз отново тръгнах след Господ, като запомних последните Му

думи. Но колкото и да се изкачвах нагоре, сякаш нищо не се случваше.  И

ето, че в един момент Исус се спря. И като ме погледна с поглед, в който

личеше раздяла, тихо каза:

“Има миг от живота на Моите, когато те биват оставяни, за да се

изпита вярата им и ревността им за Мене. Има миг, когато вие

трябва да дадете всичко от себе си, за да покажете, че Вечният

Пастир ви е по-скъп от преходните пастири. И ето, сега Аз те

оставям и отивам, за да приготвя посрещането на Моята Невяста. А

ти, като имаш от водите на Потока и вече си на самия връх, очаквай

завръщането Ми...”

Думите на Исус ме удариха. Как така ще Си тръгва? И какво трябва да

правя аз? Протегнах ръка към Господ и отново Го попитах:

“И все пак, Исусе? Какво да правя, докато се върнеш? И какъв ще е

белегът на Твоето завръщане?”

А Исус, като се усмихна, тихо каза:

“И тогава ще видят Човешкия Син, идещ в облак със сила и

голяма слава. А когато почне да става това, изправете се и

подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава...” 18

Облакът, Стефане! Помни Облака!”

18 (Лука 21:27-28)
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След тези думи Исус се отдели от мен и се възнесе в самите Господни

небеса. А аз, като паднах на коленете си пред водите на Святия Дух,

призовах Го в сърцето си, казвайки:

“Благодатни Святи Душе! Ето, че моят Пастир ме изведе на върха на

пътеката, като ме остави с Теб! Какво да правя, Господи?”

В отговор на думите ми Духът подбуди сърцето ми, за да пия още от

огнените Му води. А Гласът Му дойде към мен, като ми казваше:

“Тази е пътеката до Вечния Живот. И ти непременно трябва да

си спомниш кой се възкачи някога на този връх. Защото и Той,

воден от Вечния Пастир, също помнеше Облака...”

“О, Господи мой! Можел ли съм да зная, че тази пътека ме е възкачила

на върха на Кармил? Можел ли съм да зная, че водите в духа ми са били

ревността на пророк Илия? Но ето, че сега падам на коленете си и Ти се

покланям, Господи! Но сега какво да сторя? И как да чакам Исус?”

На тези мои въпроси Духът отново проговори в сърцето ми, като каза:

“Илия не стоеше и не чакаше! Илия призоваваше Облака така,

както и ти трябва да го призовеш. Защото преселението на Божиите

в Сион ще стане именно от връх Кармил. И Отец ще изпрати Облака

Си, когато види от Небето призив на облак...”

Думите на Святия Дух накараха цялото ми същество да се разгори от

Огъня. И ето, че тогава видях как от сърцето ми се издигат пари от

заврелите води в духа ми. И аз, като подлагах шепи и пиех все повече и

повече от водите на Потока, молех се на Исус и виках към Него. А колкото

повече Духът ми даваше да се моля, толкова повече се издигаха парите от

молението ми. И ето, че в един миг над главата ми се яви малко облаче,

което бяха всичките ми молитви в Духа. А издалеч очите ми видяха и един

друг, могъщ Облак, който се приближаваше с огромна сила към малкото

облаче. А там, в могъщия Облак, очите ми отново виждаха Исус, идещ със

Сила и голяма Слава. И в мига, когато малкото облаче буквално се вля в

големия Облак, Исус протегна ръцете Си към мен. И като ме вдигна в

Облака, каза ми:

“Иди и кажи на всички Мои да запомнят това видение. Защото

ще има време, когато всички ще чуете продължително свирене на
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Божия тръба. И тогава с Божията ревност ще се възкачите на върха

на Кармил. За да извикате към Мене с глас на Съвършено моление.

А над Кармил непременно ще се въздигне облакът на молещото се

Стадо, който ще извика при себе си Облака на Човешкия Син.

Защото тези живи води в духа ви трябва да пламнат от ревността на

Илия. От Духа и Силата на Божия свидетел, който бе грабнат в

Небето и не видя тление. А когато водите в духа ви пламнат, то

тогава облак ще се събере с Облак, огън ще се събере с Огън, и

Стадото ще намери Вечността със своя Пастир. И ето, призовавам ви:

Във време, когато чародейните молитви усилват облака на

Вавилон, нека вашите молитви усилват облака над Кармил. Защото

Аз ще събера на този връх всичките Си овце. И на тях ще се явя в

Облак, и ще дойда със Сила и Голяма Слава. Който има ухо нека

слуша що говори Пастирят на Стадото Си!

Аз водя Моите по прави пътеки заради Името Си. На първата

вие ще преживеете Моето Преображение вътре във вас! На втората

вие ще преживеете Моето състрадание и ходатайство за пленените и

изгубените! На третата вие ще преживеете Моята ревност, с която

ще усилите молитвите си, за да извикате мигът на Вечността!

Такава е Волята на Отца Ми и Сам Той изпраща слугата Си да

свидетелства това на църквите! Блажени човеците, които имат Духа

и Силата на Моисей и Илия! Защото ще се нарекат вечно зелени

маслини в Святите дворове на Всевишния! Блажени човеците,

които имат покорството на Яков, Петър и Йоан! Защото такива ще

видят Пастиря Си в Славата Му и сами ще се облекат, като

прославени от Него! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Братко мой! След тези последни думи на моя Господ, които бяха най-

съвършените в живота ми, аз спирам на върха и оставам там с тази първа

част от виденията, свързани с Давидовия псалом. Останалите видения

предстоят да бъдат написани във втората част на тази книга, която ще

изпратя с любов на всяко от Божиите агънца! Нека Вечният Пастир пази

сърцата ви скрити в Него! Амин и Амин!
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ПАСТИР МОЙ - II

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Братко мой! Верни ми приятелю!

С огромно вълнение и трепет сядам, за да опиша следващите видения

от Съвършеното водителство, което Господ ми показа в Благостта и

Милостта Си. Виденията от двадесет и третия Давидов псалом, който е Дух

и Живот за Божиите чеда.

Искам да знаеш, че думите на Небесния Пастир от първата част на

книгата се забиха с такава сила в сърцето ми, щото със сигурност вече

зная, че такава ще да е била и силата, с която Божието длето е изписало

десетте заповеди върху каменните скрижали, дадени на пророк Моисей.

Нека ти припомня и първата от тях:

“Да нямаш други богове освен Мене…” 19

Помниш ли тези Святи Божии думи, братко мой? И не звучи ли Гласът

на Исус към сърцето ти със същата категоричност:

“Да нямаш други пастири, освен Мене!”

И ако някога в служението на пророк Моисей Бог потвърди

скрижалите Си с необикновена Слава в пламналата Синайска планина, то

няма ли днес Исус да потвърди най-съдбоносния псалом на цялата Си

Църква? Защото, както казва Христовият Апостол, ние днес не сме

пристъпили до планина осезаема, сиреч, земна, но до една друга висока

планина, водеща до един друг висок Хълм, за който е писано:

“…но пристъпихме до Хълма Сион, до града на живия Бог,

небесния Ерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели,

при събора на първородните, които са записани на небесата, при

Бога, Съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните

19 (Второзаконие 5:7)
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праведници, при Исуса, Посредника на новия завет, и при

поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата…” 20

Как мислиш тогава? Апостолите от земни човеци ли бяха водени, за да

пристъпят до Божия Хълм? Дипломирани книжници и фарисеи ли бяха

онези, чрез които Отец им даде достъп до Святия Си Хълм?

Аз наистина искам да проумееш и разбереш, че пророческото слово не

е като никое друго слово. То не се допитва до конкорданси и речници,

нито пък иска разрешение от човешки власти, за да бъде написано и

публикувано.

Пророческото Слово е изява на Божието Сърце, Божиите устни и

Божията десница!

И ако ти си имал привилегията да вкусиш от пълнотата на това Сърце

и да пиеш от Благостта на Небесните устни, то тогава не те държат човешки

ръце, но Святият Дух, Който е Благодатната Десница на Всемогъщия.

Ето затова се моля за теб!

Ето затова страдам по Божията Воля за всичките Божии чеда. Защото

върху плочата на твоето сърце Исус непременно трябва да напише с огън

съдбоносното Си послание. Посланието, че Той е Единственият ти Пастир,

а двадесет и трети псалом е мястото, където твоето сърце се среща с

Неговото и твоята вяра се слива с Неговата.

Няма никакво значение кой какво ще ти каже! Няма никакво значение

колко религиозно съскане и вой ще срещнеш по пътя си към Небето. Има

значение само това - че в дълбочините на сърцето ти е положена една

капчица кръв, която никой не може да купи с всичките си пари, нито да

отмести с цялата си човешка власт и влияние. И тази драгоценна капчица

днес изисква да намериш с вярата на сърцето си Оня, Който се разпна за

теб. За да се разпнеш и ти за Него!

Ето по тази причина аз ще продължа да Го следвам и да слушам Гласа

Му. За да предам на овцете Му всичките думи на Вечен Живот. Защото,

колкото до мен, аз зная в Кого съм повярвал и от Чий Извор черпя

вдъхновението и помазанието си. И за разлика от онези, които бързат да

приемат всяко човешко поучение, моята лична пътека до Бога е прокарана

20 (Евреи 12:22-24)
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и утвърдена с цената на години от гонение, пребъдване и посвещение. Но

как да стоя на върха на Кармил с Духа и Силата на Илия и да чакам мига

на личното си щастие, когато моите братя и сестри умират от задушаване и

глад в долината? Как да се радвам на Потока край Пътя, когато жаждата е

станала толкова голяма, щото вече е нужен Дъжд, а не Поток? Ето затова,

стоейки на върха на Кармил, аз паднах на нозете си и отново призовах моя

Господ, като Му казвах:

“Пастирю мой! Благодатни Исусе! Яви се на сърцето ми и ми дай

Съвършеното Си водителство! Ела отново при мен, за да бъда аз Твоята

овца и Ти сам да ме водиш в Небесния Живот на Давидовия псалом.

Защото, ето, в дните преди Твоето Рождество, когато целият свят се готви

да празнува в долината, Твоите отново гледат с очи, вдигнати към Тебе. Те

искат да бъдат извисени и укрепени! Те искат и жадуват за онази Свята

връзка с Теб, с която сърцата им всякога ще Те следват и ще чуват Гласа

Ти! Ела, Исусе! Ела, Пастирю мой!”

В оня миг на молението ми Исус отговори на зова ми. И като се сниши

над сърцето ми и ме докосна с ръцете Си, тихо ми каза:

“Няма по-голямо блаженство от това да стоиш тук и тихо да

очакваш Облака на Божията Слава. Но ти сам помисли колко по-

голямо ще е блаженството, когато на този връх се събере цялата

Ми Църква? Колко по-голямо ще е блаженството, когато видя

всичките Мои, като Господна кошута, която се готви да скочи в

облака на Вечния Живот?

Но ето затова Господ твоят Пастир трябва да изведе всичките

Си агънца във високите обиталища на Духа. Защото това е двадесет

и трети псалом - Съвършеното обиталище за Моите в Святия Дух. И

за да бъдат изведени и издигнати до това обиталище - Моите трябва

да напуснат долината. А ти знаеш ли колко е страшна тази долина?

И можеш ли да Ми кажеш какво има в нея?”

“О, Исусе! Та нали всичките видения, свързани с мрака и Злото, са

именно от тази долина? Нали там днес се намират шатрите на нечестието?

Нали там се закрепяват поклонниците на просперитета, за да изливат
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идолите на сребролюбието си? Ти неведнъж Си ми показвал тази долина и

аз зная в сърцето си, че тя е най-незавидното място за човешката душа…”

“Точно така е, момчето Ми. Но ти виж какво гласят стиховете на

Давидовия псалом. Защото оня, на когото Аз дам призвание да

събере разпръснатите Ми овце от долината, непременно ще вземе

стиховете от Давидовия псалом за броня и щит на сърцето си. И ще

извърши съвършено всичката Ми Воля. Виж стиховете, Стефане!”

Можех ли да не зная стиховете от Давидовия псалом?

Разбира се, че не! Ето затова казах на Господ:

“Исусе! Давид също е ходил из тази долина. Но понеже Ти Си бил

защита на сърцето му, то и затова той е записал думите си:

“Да! И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се

уплаша от зло; защото Ти Си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те

ме утешават...” 21

Исус се усмихна на думите ми. А след това продължи да ми говори,

като казваше:

“Ако Давид не се уплаши от злото, то нима Господният пророк

би се уплашил? Не трябва ли една зеница Господна да гледа

всичко, което би поискал Оня, Който я държи?

Но ето затова сега Аз ще те заведа в долината на мрачната

сянка. За да видиш не просто сянката, но оня, който я излъчва.

Защото всичките Ми овце трябва да знаят що ще рече “мрачна

сянка”, за да превъзмогнат над нея и да бъдат опазени. Блажени

всичките Ми овце, които последват пророка Ми в Святото

водителство, което ще му дам. Защото днес е ден, когато Пастирят

събира разпръснатото Си Стадо и Сам го пасе в обиталищата на

Святия Си Дух…”

След тези Свои думи Господ докосна главата ми, а пред сърцето ми се

разкриха следващите видения от Давидовия псалом. Виденията с долината

на мрачната сянка.

21 (Псалом 23:4)
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I. ДОЛИНАТА НА МРАЧНАТА СЯНКА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Преди тук да разкрия разтърсващите видения от долината на мрачната

сянка, аз дължа на всичките Божии чеда няколко думи от сърцето си.

Понеже ревността за Давидовия псалом ме изгаря твърде дълбоко и не

мога да не изкажа онова, от което пламти духът ми.

Едно от впечатленията, които духът на света остави като покварено

разбиране на този псалом, е в това, че думите на хвалителя Давид са като

забит пирон в човешката традиция. Традиция, за която ти си слушал

неведнъж или си ставал неин свидетел. Кулминацията на тази човешка

традиция стана най-силна на Запад, където светът по принцип се приема

за християнски. И в този “християнски”, но не Христов свят, е прието

двадесет и трети псалом да бъде традиционният погребален псалом. Сиреч

- умира човек и близките му се събират, за да го погребат. И там, пред

изровения гроб и ковчега, покрит с цветя, свещеникът отваря библията си

винаги на едно и също място. А след това опечалените слушат думите,

които са слушали милиони преди тях:

“Господ е пастир мой, няма да остана в нужда…”

Но кой от онези опечалените знае или разбира, че Господ е Пастир на

живите, а не на мъртвите? И разбира ли религиозното длъжностно лице,

било то пастир, абат или поп, че самите му думи пред човешкия гроб са

мерзост пред Господа? Защо мерзост ли?

Именно затова, защото Давидовият псалом е псалом за живите, а не за

мъртвите. Защото там, в гроба, няма нужди, нито прави пътеки, нито

зелени пасбища, нито тихи води.

Там, в гроба, има червеи!

И оня, който е напълно удовлетворен, че Давидовият псалом е станал

традиция при погребения, е самият Сатана. Защо ли?

Именно защото, ако Господ не е бил твоят Пастир приживе, нито пък

ще ти бъде Пастир отпосле!

Всъщност - ето така изглеждат нещата в онази долина на мрачна

сянка, където земните човеци търсят ръката на демонични пастири, а
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когато влязат в гроба - за успокоение на опечалените им роднини се чете

“Пастир мой!”. Но ти само помисли, братко мой! Ако Сатана е хвърлил

пелена от покварено разбиране, та този псалом да се чете на гробища, то

няма ли в Божия Дух това да е най-живият и най-благодатният псалом?

Разбира се, че е така! Но подобно разбиране идва едва тогава, когато в

живота ти се яви Истинският Пастир. И ето Този Пастир докосна главата

ми, а пред сърцето ми се разкри видението с долината на мрачната сянка.

Тогава Той ми каза:

“Всичко, което сега ще ти покажа, ти трябва да предадеш на

братята и сестрите Ми. Защото е доволно дълго времето, когато

Моите са се скитали в тази долина. Доволно дълго е времето, когато

сте се плашили от Злото или сте навеждали главите си поради

голямата сила и власт на нечестивите. Идва едно друго време,

когато ще повдигнете главите си, защото изкуплението ви

наближава. Защото тогава всички до един ще се възкачите по

правите пътеки, за да познаете всичката Сила и Слава на Небесния

ви Пастир. Но преди това трябва непременно да разпознаете

всички, които живеят в долината на мрачната сянка. Защото

тяхното време е “днес и сега”, за да изчезнат като лъх “утре и

отпосле”…”

След тези думи Исус вдигна ръката Си и посочи напред, като ми даде

знак да гледам. А тогава очите ми вече виждаха една изключително

дълбока долина, която буквално приличаше на огромен и пространен ров,

изкопан в земната кора. В дъното на самата долина имаше черна дупка

или по-скоро пещера. И от самата пещера, подобно на пушеци, излизаха

мрачни вълни, които тръгваха по цялото протежение на долината,

оставяйки след себе си територии, белязани от тъмнина. Тези пушеци

обикаляха непрестанно, като намираха всяко място в долината и го

покоряваха в пълната сила на демоничната власт, в непрогледния мрак на

сатанинското лукавство.

Гледайки всичко това, аз понечих да кажа думи, но Господ ми даде

знак с ръката Си да мълча, а след това добави:
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“Както сам забеляза, в дъното на тази долина има дълбока

пещера, от която тръгват пушеците на мрака, за да покоряват

живеещите в долината на личната воля на дявола. И Аз сега искам

да ти покажа кои стоят пред самата пещера, защото отдавна съм

заявил против тях в Словото Си и Моята Църква трябва да знае

това…”

След тези думи Господ хвана ръката ми, тъй че двамата с Него се

приближихме до самата пещера. Там очите ми забелязаха около стотина

човеци, застанали на входа й. Те го бяха запълнили, тъй че никой не

можеше да влезе в пещерата без да общува с тях. И аз, като не можех да

разбера предназначението им, попитах Исус:

“Господи мой! Това ли са онези, против които Ти Си заявил в Словото

Си?”

А Исус ми отговори:

“Точно това са човеците! И ти непременно ще разбереш какво

съм заявил против тях. Защото сега пред входа на пещерата ще се

случи знамение…”

Дори и не изчаках последните думи на Исус, когато знамението пред

пещерата буквално разтърси сърцето ми. Защото от сърцата на всички

онези човеци започна да бълва гъст и черен пушек, който аз видях и в

началото на видението. Но този път Исус ми даваше да видя, че причината

пушекът да излиза от пещерата бяха именно събраните около входа й

човеци. Нещо повече - в самото видение аз вече виждах как всяко от

сърцата придобиваше формата на порта. И именно през тази порта

излизаше черният пушек, като тръгваше из цялата долина, за да покорява

човеците на волята и поривите на Сатана. Това ми беше достатъчно, за да

проумея всичките думи на моя Господ. И аз, гледайки все още на

страшното знамение, успях да кажа във вълнението си на Исус:

“Господи мой! Та това са портите на ада, за които Ти някога

предупреди Апостола Си Петър. Защото Ти му каза, че ще построиш

Църквата Си на Канара, а портите на ада няма да Й надделеят…”

Исус ме погледна с острия Си поглед, а след това каза:
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“Това, което стана тук, ти правилно проумя и забеляза. Но как

тогава разбираш думите Ми? Какво ще рече, че Аз строя Моята

Църква на Канара, тъй че портите на ада да не Й надделеят?

Виждаш ли тук канари? И има ли в тази долина място, където Аз да

построя Моята Църква?”

“О, Исусе! В тази долина няма канари, но дупки и твърде много пръст.

Защото Твоята Канара не е в долината, но по върховете на Святия Ти Дух.

И тези порти на ада могат да надделеят над ония, които са в долината, но

не и над тези, които живеят във височините на Святия Дух. А колкото до

тези порти на ада, то аз сега виждам и зная, че това са лъжепророците на

Сатана. Защото от какви други сърца да излизат гъстите и черни пушеци

на мрака, освен от сърцата на онези, които са слуги на дявола?”

Слушайки думите ми, Исус добави:

“Точно така е, момчето Ми. Това наистина са лъжепророците на

дявола. И черните пушеци от сърцата им са лъжливите учения,

които бързат, за да се настанят в сърцата на всичките човеци,

живеещи в тази долина. Но Аз сега искам Моите да разберат в

пълнота що ще рече “мрачна сянка”. Затова нека двамата с теб да

тръгнем след самите пушеци, излизащи от портите на ада. За да

видиш какво ще сторят те, когато покорят нечие човешко сърце…”

След тези думи на Господ ние тръгнахме след самите черни пушеци.

Така, не след дълго аз вече виждах как един от пушеците нападна една

група от около десетина човека. И самият пушек влезе в сърцата на

човеците като ги помрачи. И ето, че встрани на всеки от човеците се появи

духовна сянка, която сякаш, че беше неговата собствена. Както вървеше

човекът, така вървеше и сянката му, сякаш бяха съединени завинаги.

Сянката съвсем точно предаваше движенията на човека, а паралелът с

физическите реалности беше пълен. Това ме смая и аз попитах Господ:

“Исусе! Какво стана? Аз видях, че след като черният пушек влезе в

сърцата на човеците, то тогава всеки от тях придоби духовна сянка. И

самата сянка стана като неразделна част от живота на всеки от човеците.

Каква е тази сянка, Господи?”

А Исус с твърде сериозен Глас ми отговори:
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“Това е мрачната сянка. И ето затова Давид е написал в

псалома си, че има такава долина на мрачната сянка. Защото

всеки, който бива огрян от онова, което счита за слънце на живота

си, непременно получава и сянка. А тези в долината кого са счели

за слънце на живота си? И чии лъчи са приели в сърцата си?”

“Исусе! Те са приели дявола за слънце на живота си. И сега аз

разбирам, че именно сянката ще свидетелства връзката им с дявола…”

“А не свидетелства ли Сянка и за връзката на Моите с Отца и

Сина? И ако някой приеме Мен за Слънце, няма ли Аз да се явя и

като Сянка в живота му?”

Думите на Исус бяха заредени с такова помазание и пълнота, щото

побързах да Му отговоря, казвайки:

“Господи мой! Ти Си Добрият Пастир, Който води сърцето ми от псалом

на псалом. Защото, ето, псаломът на слугата Ти Давид казва:

“Който живее под Покрива на Всевишния, той ще пребъдва под

Сянката на Всемогъщия…” 22

И ти, Пастирю мой, ми показа твърде голяма Милост и Благост, защото

подари на сърцето ми цяла книга с видения, където сърцето ми видя

Покрива на Всевишния и Сянката на Всемогъщия. Но ето, че сега сърцето

ми вижда едни други сенки, дошли не от Твоето засеняване, но от

засеняването на Луцифер…”

Исус протегна ръка и погали главата ми, а след това продължи да ми

говори, като казваше:

“Ако твоят Отец създаде Луцифер като засеняващ херувим, то

има ли защо още да се чудиш, че след падането му ще има мнозина,

които да отразяват именно сянката от неговото засеняване?

Но ето това е долината на мрачната сянка, момчето Ми:

Място, където живеят човеци, които приемат тъмнината да им

бъде светлина и мракът да им бъде господар!

А такива, които живеят в долината на мрачната сянка, Аз

отдавна предупредих с думите Си:

22 (Псалом 91:1)
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“Окото е светило на тялото; и тъй, ако окото ти е здраво цялото

ти тяло ще бъде осветено; но ако окото ти е болнаво, то цялото ти

тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина,

то колко голяма ще е тъмнината?” 23

И ако вие все още не сте отговорили на въпроса Ми, то вижте

сега онова, което показвам на слугата Си. Защото колкото по-

голяма е тъмнината, толкова по-голяма ще е и сянката. А самата

сянка не е просто сянка! Тя е дух, пратеник от Сатана, за да

свидетелства на засеняването върху човека…”

След тези думи на Исус аз отново погледнах на човеците във

видението. И ето, че наистина сенките им бяха нещо повече от сенки. Това

бяха демони, прикрепени от дявола към живота на човеците. И с тези

демони те щяха да увеличават властта на мрака, където и да отидат по

тази долина. А това беше страшно. Толкова страшно, щото отново попитах

Исус:

“Господи мой! Как тогава да разбирам думите на слугата Ти Давид?

Как да разбирам, че той никак не се е плашил, даже и ако ходи в долината

на мрачната сянка?”

Исус се усмихна на думите ми. А след това посочи с ръка напред, като

ми каза:

“Иди при тези чеда на лукавия. Не прави нищо друго, освен да

се приближиш при тях. Така ще разбереш отговора Ми…”

След тези думи Исус ме въведе в самото видение, тъй че нозете ми

стъпиха в онази долина. И аз, като тръгнах към самите човеци, вече ги

приближавах. Но едва бях успял да измина няколко метра, когато самите

им сенки реагираха. И като скочиха обратно в сърцата на човеците,

накараха ги да затичат напред, за да са по-далеч от мене. И колкото

вървях към човеците, толкова те тичаха напред. А когато аз самият се

затичах, те буквално се стрелнаха и изпокриха в самите дупки из долината…

Все още не разбирах знамението и затова обърнах погледа си към Исус. А

Той, като посочи с ръка към мене, каза ми:

“Сянката, Стефане! Виж Сянката си!”

23 (Матея 6:22-23)
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Едва тогава погледнах край себе си. За да видя твърде реалното

присъствие на Светлия Агнец, превъзмогнал над мене в едно от

предишните видения. Този Агнец беше отворил устата Си, а от нея

излизаше двуостър нож. Това ме накара да коленича пред Господ, а Той

като се приближи до мен, каза ми:

“Сега разбираш ли защо Давид никак не се е плашил от зло,

даже и да ходи в долината на мрачната сянка? Не се ли е

изпълнявал тогава в живота му могъщият стих на Божието

помазание, който гласи:

“Ще гоните неприятелите си, и те ще падат пред вас от нож.

Петима от вас ще гонят стотина, а стотина от вас ще гонят десет

хиляди; и неприятелите ви ще падат пред вас от нож. Аз ще

погледна благоприятно към вас, ще ви направя да нарастете, ще ви

размножа и ще утвърдя завета Си с вас...” 24

Но ето, за да измъкнете всичките Ми овце от тази долина, вие

наистина трябва да познавате кои са най-страшните сенки на

мрака, които идват в живота на човеците. И Аз сега ще ти ги

покажа във видения. За да родя със Словото на Божия Пророчески

Дух онова Мое поколение от ревностни войни, което не се плаши да

измъква лова от челюстите на звяра…”

След тези думи на Исус видението с долината на мрачната сянка се

прекрати, а Господ изпълни сърцето ми с едно ново и прекрасно помазание.

Помазание, което строшава хомота на робството и освобождава пленниците

на Сион.

24 (Левит 26:7-9)
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1. МРАЧНАТА СЯНКА НА ГОРДОСТТА И ПЪРВЕНСТВУВА-

НЕТО

Братко мой! Верни ми приятелю!

Искам да знаеш, че всичките ми години на израстване в Бога наистина

се оказаха като едно проглеждане. Първоначално то беше навътре в мен и

навън около мен, но впоследствие - навътре в Него и навън около Него.

Докато аз гледах навътре в мен и навън около мен, то дотогава нещата

наистина изглеждаха необясними и страшни. Аз не исках да приема, нито

можех да обясня откъде у мнозина такава ярост, злоба и съпротива спрямо

пророческото слово, което пиша и подарявам. Тогавашното ми обяснение

беше детско и наивно - те са против мен и аз съм против тях. Но в

последните две години, когато Исус ми даде да прогледна в Него и около

Него, аз разбрах, че онези, които не приемат пророческото слово, не са

против мен, нито пък аз съм против тях.

Не! Те са против Господ и Господ е против тях! Те не можеха да

понесат не мене, но Господ и думите Му в пророческите книги. Те не

можеха да понесат не моето свидетелство, но Божието изобличение, което

болезнено боде нечистите им съвести!

Ето затова ти казвам, че е нужно проглеждане в Него и около Него.

Защото една овца познава Гласа на Пастиря едва тогава, когато е познала

Сърцето на Пастиря. Но ако не е познала Сърцето Му - тя би тръгнала след

всяка религиозна гега, която се размаха пред лицето й в “Името на Исус”.

Но това, че се навъдиха пастири, които проповядват “в Името на Исус”, а

не по Сърцето на Исус - ето това се явява най-голямата трагедия на

последното поколение на земята. Защото мнозина овчари отказаха да

влязат през Вратата и прескочиха от другаде. За да пасат лековерни овце,

които са готови да разменят спасението на душите си за лъскав амвон с

още по-лъскави проповеди.

Видението, което сега предстои да видиш, наистина е едно от най-

страшните. Защото в него се подвизава мрачната сянка на гордостта и

първенствуването. Сянка, която беше най-голямата преграда пред успеха



57

на пророческите книги, дадени ми от Бога. Сянка, която днес Светлината

на Божия Агнец ще изобличи и прониже. За да не остане под властта й

нито едно от Божиите агънца. Господ отново беше до мен. И като ме

докосна с ръката Си, каза ми:

“Това видение, което сега ще ти покажа, веднъж вече се е

случило. То твърде много наскърби Сърцето Ми и затова остана в

Словото Ми, като свидетелство против нечестивите. Свидетелство

на онази мрачна сянка, която е сянката на гордостта и

първенствуването. Защото тази е най-смъртоносната и страшна

сянка на Сатана, понеже извира от дълбочините на дяволското

сърце. Затова виж сега и самото видение, според както го видя

Небесният ти Пастир...”

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

виждах Божий момък, покрит с наметало, който вървеше из долината на

мрачната сянка. Той държеше в ръцете си свитък, от чиито краища

блестеше Господната Светлина. И ето, че стъпките на момъка твърде скоро

го отведоха до къща, в която бяха събрани човеци. Така той се спря пред

къщата и почука на вратата, като зачака търпеливо. А не след дълго

вратата се отвори и там се показа друг човек, който побърза да попита

момъка:

“Кой си ти? И защо хлопаш тука?”

А тогава момъкът отговори:

“Мир от Господ на този дом! Аз съм Димитрий, пратеник на

Христовия слуга и Апостол Йоан. Нося послание от Апостола на

Исус до Божията църква тук…”

На тези думи на момъка човекът зад вратата побърза да я затвори,

като казваше:

“Не знам кой си и кой те праща, но не мога така да те пусна. Тук има

един, който ни ръководи и това е Диотреф. Нека повикам него, защото

само той е, който чува Божия Глас…”

След тези думи човекът изтича навътре в къщата, за да повика

Диотреф, а момъкът все така търпеливо чакаше вратата да бъде отворена.

И ето, че най-сетне вратата беше отворена и пред апостолския пратеник се
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появи Диотреф. Видът на самия църковен водач погнуси сърцето ми.

Защото за разлика от първия човек, който отвори вратата, Диотреф носеше

дрехи от най-скъпа коприна. И всичко в него подсказваше благосъстояние

и заможност. Но не на това се дължеше погнусата ми от Диотреф. Нещо

друго отблъскваше от него. Защото встрани от копринената му мантия

стоеше твърде голяма и мрачна сянка, един демон, чиито размери бяха

впечатляващи. Видял апостолския пратеник и Божия свитък в ръцете му,

демонът потрепери, а неприязънта му мигом се предаде и на самия

Диотреф. Така той побърза да попита момъка:

“Какъв си ти? И какъв е тоя свитък, който държиш в ръцете си?”

На тези въпроси момъкът отговори, като каза:

“Аз съм Димитрий, пратеник на Христовия слуга и Апостол

Йоан. Нося послание от Апостола на Исус до Божията църква тук…”

На тези думи на момъка Диотреф отговори с важност в гласа си:

“Чували сме го ние тоя Апостол и знаем добре амбициите му към

Божиите църкви. Пише разни неща и ги праща тук и там. Но в моята

църква той няма да бъде приет. Защото няма послание, което Бог да ми

дава чрез други, когато говори лично с мен…”

На тези думи на Диотреф момъкът Димитрий реагира с наведен поглед

и насълзени очи. И той, като протегна ръцете си напред и даваше Божия

свитък на Диотреф, отново му казваше:

“И все пак, Диотрефе! Бог е по-голям от сърцата ни и Нему е

угодно да изявява онези, които е потвърдил с Печата Си! А сам Той

е говорил на Апостола Си Йоан, който е очевидец на Славата Му и

свидетел на явлението Му. И дал му е да свидетелства за Неговата

Любов, която свързва стадото с Пастиря Му. Ето, вземи този свитък

и виж думите на Святия! Приеми свидетелството на оня, когото

Исус ни препоръчва в Благодатта Си. И като смириш сърцето си -

паси Неговото Стадо с Неговата Любов…”

На тези думи на момъка Диотреф реагира с презрение. И като

протегна ръка и взе свитъка, побърза да го скъса на две, като казваше:

“Аз съм пастирят тука! Аз! Аз! Аз! Иди и кажи на Йоан, че такива като

него не ме вълнуват. Колкото до онези, чиито глави е размътил, те отдавна
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са вън от лоното на Църквата. Аз лично съм ги отлъчил и ще имам грижата

църквите наоколо да не приемат думите на тоя Йоан...”

След тези последни думи Диотреф хвърли скъсания свитък в нозете на

Димитрий и се обърна, като побърза да затръшне вратата пред лицето му.

А момъкът, като падна по лице, призова Господното Име, като казваше:

“Господи благи! Кошарите Ти се пълнят с вълци и Святите Ти

места се тъпчат от наемници! Твоите свидетели не се слушат и

гордост окръжава сърцата на мнозина. Защото, ето, тоя горд

Диотреф първенствува над Стадото и от Твое го е направил свое. И

сега - моля Те, Исусе! Утеши сърцето на слугата Си Йоан и дай му

да превъзмогне над злите поборници на благовестието защото не

зная как да му известя тази злина против Небесното послание …”

След тези думи на Димитрий Небето над него се отвори. И Сам Исус

слезе, та погали главата му. И като се наведе, та взе скъсания свитък пред

нозете му, прибра го в пазвата Си и му рече:

“Чедо Димитрие! Който не е приел тебе, той не е приел Йоан, а

който не приема Йоан - той Мене не приема. Иди си по пътя с мир в

сърцето и отърси прахта от нозете си. А въздаянието остави на Оня,

Който е силен да изиска за всичкото зло над слугите Си и за

всичките Си стъпкани кошари и разпръснати стада…”

След тези думи към Димитрий, все така във видението, Господ се

обърна към сърцето ми, като каза:

“Наскърби ли се духът ти? И разбра ли що ще рече мрачна

сянка от гордост и първенствуване?”

Можех ли да не кажа на Исус колко голяма беше погнусата ми от

Диотреф? Можех ли да не Му кажа, че ето такива нахални, горди и

първенствуващи пастири скъсаха или изгориха десетки и стотици пророчески

книги, дошли като послания от Небето?

Ето защо, слушащ думите на Исус, аз паднах в нозете Му. А после тихо

Му казах:

“Исусе! Ако моето сърце е наскърбено, то какво ли става в Твоето?

И колко е числото на тия, които с гордост и първенствуване са стъпкали
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Благостта Ти и са обърнали учението Ти в желание да печелят и да се

превъзнасят? Колко е числото на потомците на Диотреф, Господи?”

На тези думи Исус ми отговори:

“Числото на тия вълци е толкова по-голямо, колкото е по-малко

числото на ония, които дават живота си за Божието Стадо. Защото,

ето, мрачната сянка на Диотреф днес е като водите на преляла

река. Защото този Диотреф беше един от първите наемници, които

не влизат през Вратата, но прескачат от другаде. И самото му име в

духа на онова време беше “храненик на Юпитер”. Но ако Юпитер

някога беше върховният римски бог на превъзнасянето и

гордостта, то не стои ли зад него същинският дявол?

Ето, казвам на всички Мои, че тези са хранениците на дявола,

които не приемат пророческите Ми видения и бързат да късат и

хулят всичките думи на Вечен Живот, които бих им дал в Милостта

Си. И ако Моят Свят Апостол Йоан, който лежа на Лоното Ми, бе

отхвърлян от горди наемници, първенствуващи над човеците в

долината, то какво да кажа за днешните наемници, които отхвърлят

един от най-изобилните Ми извори на последното време?

Какво да кажа за онези, които плюят по пророка Ми и хвърлят

укор срещу Хълма Мория? Знаят ли такива каква е сетнината на

Диотреф? Дохожда ли им на ума каква е сетнината на оня, за

когото в Моето Слово е записано:

“Писах няколко думи до църквата; но Диотреф, който обича да

първенствува между тях, не ни приема. Затова, ако дойда, ще му

напомня за делата, които върши, като бръщолеви против нас лоши

думи. И като не се задоволява с това, той не просто че сам не

приема братята, но възпира и тия, които искат да ги приемат, и ги

пъди от църквата...” 25

Но ето, вижте сега сетнината на Диотреф!

Защото наказанието върху днешните противници на слугите

Ми, пророците, ще превъзхожда многократно гнева над Диотреф…”

25 (3 Йоаново 9-10)
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След тези думи на Исус земята под нозете ми се разтвори, като

разрязана с бръснач. А Господ, като ме прегърна със силните Си ръце,

спусна се с мене в самите дълбини на ада. И там очите ми видяха Диотреф.

Той самият беше прикован на остра скала с тежки вериги. Самите железни

халки на веригите се нагряваха от огън, тъй че червенееха. И като се

впиваха, цвърчейки, в ръцете и нозете на Диотреф, караха го да крещи

със зверски глас. Но най-разтърсващото от наказанието на Диотреф се

намираше в нозете му… Защото там - за вечни векове - щеше да стои

скъсаният на две свитък на Апостол Йоан. Не можещ да се наведе и

повдигне двете парчета пергамент, Диотреф гледаше с мъчителен поглед

към тях, като викаше в ужас:

“Господи, съедини свитъка, който скъсах в безумието си! Дай ми

свитъка, за да го прочета или го махни от очите ми!”

Но тогава, в отговор на думите му, край него се явяваше мрачната му

сянка, сиреч, демонът, на който Диотреф бе покорявал сърцето си. И като

му посочваше с острите си нокти скъсания свитък, казваше му през смях:

“Ха, ха, ха! Ти си пастирят тука! Ти! Ти! Ти! И такива като Йоан не те

вълнуват…”

Извърнах очите си, за да не гледам повече на ужаса на Диотреф. А

тогава Исус със строг Глас ми каза:

“Нека онези, които се препънаха в пророческото слово, да

паднат на коленете си и да Ме молят за милост. Денем и нощем

нека да плачат и да простират ръцете си към Бога на опрощението

и възвръщането! Защото в Небето, където Аз ще прибера Църквата

Си, няма апостоли и пророци, няма пастири, няма евангелизатори и

учители.

В Небето има Един, Който е във всички и всички са в Него! В

Небето има Исус и в Него всички сте братя! И в Деня, когато

Пастирят седне, за да раздели овце от кози, Той ще прибере при

Себе Си онези, в които види Божия Агнец! Не религиозната

църковна титла или диплома, нито скъпите костюми и коли, нито

мрачната сянка на гордостта и първенствуването. А в тези дълбини

на ада ще дойдат за вечността всички, в чийто живот е действала
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разрушителната сила на мрачната сянка! Защото такива са били

засенявани не от Святия Дух, но от духа на заблудата и мрака,

който е духът на Антихрист!

Ще стоите ли тогава в събранията на човешката гордост? И ще

викате ли “Амин” на Диотреф, когато разкъсва Небесни свитъци,

които го призовават на покаяние и чиста любов към Стадото?

Ето, казвам ви:

Църквите на Диотреф са там, където има храненици, а не

хранещи! И каквато е сетнината на храната им, такава ще е и

сетнината на душите им! Храна, която въздига горе, ще въздигне и

оня, който е хранил Стадото Ми с нея! Храна, която възлиза през

захода долу, ще свали в ямата и оня, който е служил на стомаха си!

За да бъде нечист пред Господа до вечни векове! Защото човек се

превръща в онова, с което се храни!”

След тези последни думи на Исус видението от дълбините на ада се

прекрати, а Исус ме въведе в следващото Си видение.

Видението с мрачната сянка на сребролюбието.
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2. МРАЧНАТА СЯНКА НА СРЕБРОЛЮБИЕТО

Братко мой! Верни ми приятелю!

За смъртоносната вреда от сребролюбието Господ е изливал в сърцето

ми твърде много. Като се започне със словото против търговците от Храма

и се премине през съдебния процес против духа на Мамон, та се стигне до

виденията с бедния Лазар и богаташа. В крайна сметка тази е мрачната

сянка, която категорично разделя Божиите от дяволските човеци. Не

просто поради факта, че първите са бедни, а вторите богати. Но по-скоро

по Небесния белег, че едните са богати в Небесните места, а другите - в

земните. Ето защо вътре в сърцето си нямах никаква представа какво още

иска да ми даде Исус по тази тема. Но след като Той Самият ме беше завел

с виденията Си в онази долина на мрачна сянка, то аз приех в сърцето си,

че ако зная нещо, то не съм познал както трябва. Затова, като се обърнах

към Него, попитах Го:

“Исусе! Какво представлява мрачната сянка на сребролюбието? И как

тя въздейства на живота на хората?”

А Господ ми отговори така:

“Мрачната сянка на сребролюбието е демон с лице на ангел, с

ръце на къртица, с нозе на лисица и със сърце на вълк. Измежду

началствата и властите на нечестието - на мрачната сянка на

сребролюбието се пада водещата роля в покварата и мерзостта над

човешкия род. Ето затова Аз трябва да посветя сърцата на Моите

чеда, за да видят как тази сянка въздейства върху вярата и убива

всичко чисто и свято в човешкото сърце. А ти, като начало, виж

какво ще се случи в долината. Защото то веднъж се случи при

изливането на златното теле, а днес е неговата кулминация…”

След последните думи на Исус аз отново бях във видението с долината

на мрачната сянка. И ето, че очите ми виждаха хиляди човеци, събрани на

едно място. Те оживено ръкомахаха и ликуваха поради онова, което

предстоеше. И ето, че сред хилядите човеци мигом се открои един, който

се възкачи над всички тях на своеобразна трибуна. А тогава Исус ми даде

знак да внимавам, като ми казваше:



64

“Виж сега как ще въздейства мрачната сянка на сребролюбието

над всички, събрани в долината. Защото оня, който се възкачи над

тях, ще им говори с лице на ангел…”

И действително, че всичко стана според думите на Исус. Защото

изправеният на трибуната имаше твърде щастливо и светещо лице. Той се

усмихваше с такава преправена благост, щото за земните бе невъзможно

да го разпознаят като пратеник на злото. И ето, че господинът започна

речта си, като казваше:

“Братя и сестри! Божие паство! Ние сме събрани, за да свидетелстваме

за Славата и величието на Бога. Тоя Бог, който днес ни е призовал да

занесем благовестието по целия свят. Алелуя!”

Самото подгряване се хареса на тълпата. Затова мнозината закрещяха:

“Алелуя, алелуя!”

А тогава господинът продължи да говори, като казваше:

“Какво ни е нужно, за да занесем тази вест по целия свят? Не е ли

това силата на Бога?”

“Амин, амин! - задюдюкаха отново хилядите. И господинът отново

почна да говори, а в този миг лицето му заблестя още повече:

“Къде е силата на Бога? Не е ли тя в благословенията, с които Той

дарява църквата си? Готови ли сте всички да повярвате в благословенията

на Бога? Кажете “Амин” на това слово!”

Мрачната сянка на господина действаше твърде успешно, за да има

каквато и да било опозиция. Ето затова множеството отново зашумя и

хиляди гласове извикаха “Амин”. А това накара господинът още по-усърдно

да проповядва, казвайки:

“Бог е същият, вчера, днес и завинаги. Каквото Той направи някога на

Авраам, това ще направи и на вас. Защото вие сте последни Авраамови

чеда. Затова нека всеки изповяда:

Господи, аз вярвам в Твоя просперитет!”

Тук отново всички единодушно направиха изповедта, дадена им от

господина. А тогава Исус отново ми посочи към хилядите човеци, като

каза:

“Иди при тях. И поне на един задай въпроса:
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Коя вяра е истинска? Вярата в благословенията на Бога или

вярата в Бога на благословенията?”

Послушал Исус аз влязох в самото видение и се приближих при

хилядите, като спрях до един от тях, когото попитах:

“Господине! Исус ме праща всред всички вас, за да ви попитам:

“Коя вяра е истинска? Вярата в благословенията на Бога или вярата в

Бога на благословенията?”

На тези мои думи човекът се учуди. А след това, като вдигна ръка и

посочи към трибуната, каза:

“Слушай Божия проповедник! И каквото той каже от трибуната - това

и ти повтаряй, като викаш “Амин”. Защото щом той казва да вярвам в

благословенията на Бог, аз ще вярвам така. Как иначе да стана

благословен, ако не вярвам в Божието благословение?”

Слушах думите на този човек и в този миг съжалих, че го попитах.

Защото той беше лишен от способността да разсъждава. Но Божията

ревност отвътре в мен, ме накара отново да го попитам:

“И все пак - помисли преди да ми отговориш. Благословението ли е

достойно за вярата ти или Оня, Който би ти го дал? Къде трябва да е

прицелът ти? В нещата на Бога или в Бога на нещата?”

На тези мои въпроси човекът ме изгледа с неприязън. А след това с

хладен глас ми каза:

“А бе ти откъде се взе? И как мога да вярвам в Бога на нещата, когато

нямам нещата на Бога, а? Ти не си ли чувал за Авраам? Не знаеш ли, че

неговите потомци са благословението на земята, защото Бог е, Който ги

Кблагославя…”

Думите на човека отново подпалиха ревността ми. И затова отново го

попитах:

“Ако Бог благослови Изхода на Израил със златото на Египет, то

отпосле под Синайската планина Израил в Бога ли вярваше или в златото,

което Бог му даде? И какво стори Израил с благата от Бога, за да похули

Бога на благата? Не си ли изля златно теле? И не казаха ли всички, че тия

са боговете им, които ги изведоха от Египет? Гласа на пророк Моисей ли

слушаха тогава човеците в сърцата си или гласа на фалшиви пророци? И
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не е ли това ваше събиране именно за такъв грях против Бога? Понеже се

готвите да повярвате в благата, а не в Оня, Който ги дава…”

На тези мои думи човекът реагира твърде гневно. И като ме изгледа с

презрение, каза ми:

“Който не вярва в благословенията, той вярва в проклетията. И сега

виждам, че ти си един от проклетите. Махни се от мен!”

Обърнах главата си към Господ. А Той, като вдигна ръка, даде ми знак

да се върна при Него. И когато вече стоях пред Лицето Му, ме попита:

“Сега разбра ли, че за една земна черепка няма по-приятно и

по-удобно спасение от това, при което да вземеш дял и от двата

свята? Защото тези тук наистина ще излеят златното си теле. И оня,

който им говори от мрачната си сянка, съвсем скоро ще им покаже

и ръцете си на къртица и нозете си на лисица...”

В пълно потвърждение с думите на Исус господинът пред хилядното

множество беше изменил вида си. Всички вече му вярваха, за да се старае

да преправя лицето си на светъл ангел. Затова той, като протегна ръцете

си, уподобени на лапи на къртица и като заситни с нозете си, имащи

подобие на нозете на лисица, извика към хилядите, казвайки:

“Ние трябва да сме богати в името на Исус. Затова нека се стараем да

събираме повече и повече и повече. Още и още и още! Защото

финансовият просперитет ще отпуши Божията слава на последното време.

Нека никой не казва “Стига”, понеже Божията слава е неограничена. Нека

никой не спира да трупа за Божията слава. Защото тази е вярата, с която

да се покоряват нации и да се превземат територии. Напред, богата

църкво! За да станеш още по-богата!”

Миг след думите човеците размахаха във въздуха пачките с парите си

и мрачната сянка от проповедника им вече нападаше над тях и

помрачаваше завинаги сърцата им. Тъй че едните, имащи ръце на къртици,

вече ровеха в пръстта и търсеха благата на земята, а другите, които имаха

нозе на лисици, бързаха да намерят дупките на всяка хитрост и лукавство,

с които да оправдаят сребролюбието и алчността си. И никой изсред тях не

искаше и да си спомни Святите думи на Спасителя:
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“Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда

ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си

съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето

крадци не подкопават нито крадат; защото гдето е съкровището ти,

там ще бъде и сърцето ти…” 26

Никой не искаше да вярва в Него, Който е Образ на невидимия Бог, но

всички вярваха в парите и златото, които считаха за Негови. Забравили за

молците и ръждата, забравили за крадците, които подкопават и крадат,

човеците докрай се отдаваха на мрачната сянка на сребролюбието, приели

в сърцата си измамата, че могат да служат на двама господари. А тогава

оня господин на трибуната показа и четвъртата част от мрачната си сянка.

Защото от сърцето му надничаше хищен вълк, готов да граби и разкъсва,

без да се насища от заграбеното и разкъсаното. И в оня миг, докато

сърцето ми се измъчваше да гледа ужаса на мерзостта и чуждият огън,

пламтящ в сърцата на богоотстъпниците, Исус отново ми каза:

“Иди и кажи на всички Мои овце, че ако някой вярва в Бога на

благословенията, той никога няма да остане в нужда. Защото

тогава самата Божия Благодат ще се погрижи за живота му. Тъй че

няма да си легне гладен, нито ще остане без завивка и дреха в

студените дни. Но ако друг е повярвал в благословенията на Бога,

то тогава тези благословения ще излъжат сърцето му, защото

дяволът ще ги подмени с фалшиви, като накара човека да събира

долу, а не горе. Така човекът няма да усети подмяната, защото

прицелът на вярата му вече ще е отишъл встрани от Бога - търсещ

не Бога на нещата, но нещата на Бога. Именно тази подмяна се

случи в Израил, за да си излеят златното теле! Именно тази

подмяна се случва и днес с всички църкви в долината, които тичат

на корист и бързат на грабеж.

А какво ще правят те в сетнината на своето нечестие? Няма ли

сърцата им да тежат твърде много от пари и земни блага, та да

полетят нагоре? Няма ли костите им да са твърде тежки, като кости

на къртица, та да търсят земното, а не Небесното? Не знаете ли, че

26 (Матея 6:19-21)
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костите на птиците са тънки и кухи и перата на крилете им - твърде

леки, за да превъзмогнат над притеглянето от земята?

Но я напълнете тези кухи кости и тези леки пера със злато и

сребро! Напълнете ги с всичките блага на земята и се опитайте да

полетите! Горко на онова поколение, което не може да лети с

Господ в небесните места! Горко на онова поколение, чиито сърца

са натегнали по земното! Горко на ония, които са забравили, че сам

Сатана се преправя на светъл ангел, за да може мрачната му сянка

да поквари сърцата! Горко на ония, които са били научени да ровят

в земята като къртици, тъй че очите и устата им са пълни с похотта

на плътта! Горко на ония, които са били научени да вървят като

лисици, та всякога да оправдават нечестието си със произволно

тълкуване на Словото Ми! Горко на ония, които нарекоха пророка

Ми вълк, като сами те станаха вълци, разкъсали вярата на хиляди

по хиляди заради лекия живот на разкошеството и земните блага!

Техните имена отдавна са заличени от Книгата на Живота и тяхното

погубление няма да се забави! Аз, Исус, Единственият Пастир на

Стадото Си, изрекох с устата Си това!”
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3. МРАЧНАТА СЯНКА НА НЕБЛАГОДАРНОСТТА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Това е последната от мрачните сенки, които Господ Исус ми показа в

долината. И ако трябва пред теб да призная чистосърдечно, то бих ти

казал, че това е сянката, която е донесла твърде много болка на сърцето

ми. Когато погледна назад в годините и видя всичките премеждия, от които

Господ ме е избавял, аз не мога да не забележа, че към сърцето ми летяха

твърде много стрели от човешка неблагодарност. Имайки погледа на

Святия Дух и знаейки в сърцето си колко благо, чисто, Свято и прекрасно е

Словото, давано ми от Исус, аз никак не исках и все още не искам да

приема, че човеците са готови да стъпчат с нозете си подобна Божия

Благост и Милост.

Но те наистина го направиха! И то с такъв размах, щото на моменти

вече ми се струваше, че адът е излязъл на самата земя и мнозина отдавна

живеят в него.

Нека следващото свидетелство от живота ми те убеди, че това е така.

Едва ли е останал някой, който да общува с нашето служение и да не

знае, че Бог ни е научил и ни е заповядал да даваме даром. Това наше

стъпване в божествените принципи за даване е едно от най-големите

чудеса, които Божията Благодат сътвори в сърцата ни. Мнозина и до днес

не вярват, че подобно нещо е възможно, но то наистина е възможно и

действа със Съвършената Божия Сила. Нещо повече - това е единствено

библейското отношение към Бог и Божието помазание и Слово. Но когато

стотици и хиляди църкви са превърнали бизнеса и търговията в основа на

своята дейност, то кой ти забелязва кое е Божие и кое на дявола?

Та именно с това отношение на даване преди десетина години започна

нашето служение. Ние печатахме първите си написани книги, а след това

ги подарявахме на братята и сестрите. Не след дълго Бог започна да

работи мощно в сърцата на посетените от пророческото слово, тъй че те

станаха плодоносни и щедри. Но както работеше Бог, така работеше и

дяволът. И аз никога няма да забравя как една амбицирана жена искаше

да получи абсолютно всички книги на нашето служение. И след като беше
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получила половината от книгите на онова време и беше писала писмо за да

иска още, ние трябваше да й напишем писмо и да й обясним, че

печатането на книгите е свързано с иждивяване и жертва. Според както е

писано:

“Донесете всичките десятъци във влагалището Ми, за да има

храна в Дома Ми!”

Искахме тази жена да разбере, че тя самата получава книги,

благодарение на това, че друг е бил плодоносен и щедър. Това беше един

начин да я призовем, за да бъде плодоносна. Както някога правеше това и

Апостол Павел, който писа:

“А и вие, филипяни, знаете, че когато излязох от Македония и

почнах делото на благовестието, ни една църква, освен едни вие,

не влезе във връзка с мене за даване и вземане; защото и в Солун

един два пъти ми пращаха за нуждата ми. Не че искам подаръка, но

искам плода, който се умножава за ваша сметка…” 27

Защото ние печатаме и разпространяваме книги изключително на

основата на Божието даване и на всичко, което Бог би благоволил да ни

подари, а ние да го върнем на чедата Му. Получила писмото ни, жената

реагира. А отговорът й, лично за мен, е уникален и неповторим. Защото

той е като скалпелен разрез на цялата Вавилонска мерзост и поквара,

дошла към много от църквите на последното време.

Нека цитирам това писмо пред тебе, братко мой! Защото сърцето има

да научи твърде много от този отговор. (Цитирам по памет):

“Братко Стефане! Пише ти сестрата от…. Много се радвам, че ми

изпрати книжки, макар, че не искаш да ми пратиш всичките. Аз трябва да

ти кажа нещо за себе си, понеже сигурно Бог не ти е казал. Аз съм много

бедна жена. Вдовица съм, на една много малка пенсия. Едвам издържам да

платя тока си и всяка вечер съм на коричка хлебец и водичка. Бог знае

колко голяма е мизерията, в която съм потънала. Аз разбирам, че на

вашето служение трябват средства, но как да отделя с тази малка пенсия?

Ето затова не може и да става дума да посея някакви средства или да

27 (Филипяни 4:15-17)
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давам десятък. Но ако ти сложиш цена на книгите си - веднага ще ги

купя...”

И до ден днешен аз помня това писмо, въпреки че са минали много

години оттогава. От една страна - тази жена заявяваше, че е бедна. В това

няма грях, защото бедността не е порок. Нещо повече - всички, които са

богати с Божията вяра, са предимно сиромаси, избрани от Бога.

Но как да си обясниш последното изречение от това писмо? Как да си

обясниш, че тази жена е бедна, за да дава, но достатъчно богата - за да

купува? Не прозира ли тук една от най-жестоките мрачни сенки, дошли в

църквите? Кой е оня, който не иска да дава, но е готов да купува?

Ако си беден, бъди бедняк докрай! Щом не можеш да даваш, колко по-

малко ще купуваш! Но ако си беден за Божиите принципи, а богат - за

сатанинските, то тогава наистина имаш жесток проблем. Една мрачна

сянка, която е легнала като пелена върху сърцето ти, за да те отнесе при

оня, комуто си служил с думите и делата си. Аз никога няма да забравя как

в ония дни след онова писмо ревността на Исус запали сърцето ми и сам

Той дойде при мен, за да ми даде виденията, с които написах книгата за

“Тихото благодарение и шумната неблагодарност”. А тогава, след

разпращането на тази книга, от общението с нас се отказаха стотици хора.

И един огромен процент от човеците, които получаваха пророческото

слово, ни намразиха и презираха. А някои заявиха против мен и заръчаха

да ми бъде предадено:

“Идете и кажете на оня Главчев, че тази книга за тихото благодарение

е най-голямата грешка в живота му и ние никога няма да му простим, че ни

нарече безплодни...”

А дали някога ще простите на Исус? И вие ли трябва да прощавате на

Господ или Той да ви прости и да ви изцели от покварата, в която сте

затънали? И ако книгата за благодарението беше моята най-голяма

грешка, то как след нея дойдоха още твърде много “грешки” към “грешния”

слуга на Бога? Грешки като “Светлините на Сион” или “Мъдростта,

която е отгоре”? “Грешки”, като “Гласът на Възлюбения”, “Полетът на

Гълъбицата” и “Изящното дело на Бога”? “Грешки”, като “Пътят до

Лоното на Авраам” или “Шестият печат на Откровението”?
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Аз наистина падам на коленете си и благославям Исус за всички

“грешки”, които Той ми даде за грешните. А колкото за неблагодарните, то

сега книгата ще продължи с последното от страшните видения от долината

на мрачната сянка. Защото тази сянка на неблагодарността е една от най-

ужасните. И последиците от нея са твърде горчиви и поучителни.

Ето думите, които Господ изговори на сърцето ми, миг преди да ме

въведе в самото видение от долината. Той ми каза:

“Укрепи сърцето си, за да преживееш последното от виденията

в долината на мрачната сянка. Защото тук ще видиш най-голямото

зло, което Сатана издигна против служението ти за Мене. И по

степен на поквара и на разрушение - мрачната сянка на

неблагодарността е най-коварната и най-неуловимата. С тази сянка

човек може да върви през целия си живот и никога да не разбере,

че е станал пленник на сатанинска заблуда. И едва тогава, когато

дойде краят на човека - той с ужас разбира, че е бил на погрешния

път с погрешната вяра в заблуда и измама. Затова виж сега и

самото видение…”

След тези думи на Исус пред очите ми се разкри долината на мрачната

сянка. И аз отново виждах онези черни пушеци, тръгващи от пещерата на

Сатана. А тогава Исус ми посочи неколцина човеци, като ми каза:

“Гледай на тези и виж какво ще сторят пушеците на мрака в

сърцата им…”

Погледнах към човеците и забелязах как твърде черен пушек нападна

на сърцата им. И като ги погълна, направи така, щото мигом край човеците

се явиха и собствените им мрачни сенки. А самите сенки, които бяха

демони, започнаха да нашепват на човеците, като им казваха:

“Не бъдете длъжни никому! Когато взимате от някого Божието Слово -

купувайте го, за да не му оставате длъжници! Само така ще успеете по

пътя си…”

И ето, че човеците побързаха да намерят търговци из долината. И като

изваждаха пари от кесиите си – бързаха да купуват всичко, което бе

наречено Божие. Така дисагите на самите човеци се напълниха с книги и

поучения. И колкото повече те купуваха, толкова по-доволни бяха от
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личните си колекции. Но ето, че над самата долина се простря Божията

Светла Ръка. И изсред Божиите пръсти излязоха лъчи, а по самите лъчи

слязоха Небесни пратеници. Това бяха слуги на Отца, които Всемогъщият

изпращаше поради Милостта Си именно в долината.

И ето, че слугите тръгнаха из самата долина, носейки торбите си,

пълни с Божията Светлина. А един от слугите се спря до човеците в самото

видение. И като извади от торбата си Небесен Хляб и стомна с Вода - даде

ги на човеците, като казваше:

“Братя мои! Яжте тоя Хляб и пийте от Водата на тази стомна! Защото

при вас ме е изпратил моят Баща, Който е и ваш. Той милее за вас и днес

ви посещава…”

Чули думите на Небесния пратеник, човеците по навик бръкнаха в

кесиите си, като казваха на Божия слуга:

“Казвай колко ти струват Хляба и Водата!”

А слугата, като ги изгледа с недоумение и почуда, им отговори:

“Как можете да ми предлагате пари за онова, което Небесният Баща

ви дава даром? Той не желае парите ви, но сърцата ви! Вземете даром тоя

Хляб и тази стомна с Вода! И като заситите глада си и утолите жаждата си

- покажете плода си!”

След тези думи на Небесния пратеник човеците побързаха да вземат

Хляба и стомната с Вода. А след това се спогледаха един друг, като си

казваха:

“…“Плод” ли каза той? Не разбираме какво иска да каже! И на

всичкото отгоре изглежда твърде странен, дори луд. Понеже никак не знае

интереса си. Но ние нека отново му предложим пари, за да купим Хляба и

Водата му. Защото си дадохме обет да не сме длъжни никому…”

След това съвещание човеците отново се обърнаха към Небесния

пратеник, като му казваха:

“Ние настояваме да купим от тебе тоя Хляб и тази Вода. За да не сме

ти длъжни…”

А тогава Божият слуга отговори:

“Не сте ми с нищо длъжни. Каквото направите – направете го за Бога.

И каквото не направите - не го правете за Бога. Аз няма да взема парите
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ви, понеже Господарят ме е пратил да събирам плод, а не пари. Тъй че

Хлябът и Водата остават у вас, а вие сторете с тях каквото ви се вижда

чисто и право…”

Човеците отново се спогледаха учудени. И като гледаха на Хляба и

Водата - никак не забелязаха, че от тях струи Небесна Светлина, за

разлика от всичко друго, което бяха купували из долината. И те, като

прибраха Хляба и Водата в дисагите си, оставиха Божия слуга и тръгнаха

по пътя си. Но ето, че самото присъствие на Небесния Хляб и стомната с

Вода в дисагите им раздразни твърде много мрачните им сенки. И затова

демоните отново зашепнаха в сърцата им, като казваха:

“Никак да не го помните тоя вестител. И като ходите из долината -

намерете места, където да купувате още от Божието…”

Така човеците продължаваха да ходят из долината, като намираха

нови и нови сергии на търговци, където продължаваха да купуват. Но ето,

че дойде миг, когато човеците почувстваха сърцата си твърде гладни и

изсъхнали. И при все, че имаха в дисагите си стотици и хиляди книги, пак

гладът и жаждата ги накараха да посегнат към Хляба и стомната с Вода,

които бяха получили от Небесния пратеник. И като се наситиха и напоиха,

казаха си един на друг:

“Оня наистина беше странен и луд, но пък Хлябът му ни се услади и

Водата му е сладка. Я пак да го намерим, та да ни даде още…”

Така човеците отново намериха Божия пратеник. И като простряха

ръцете си към него, казваха му:

“Давай ни още от оня Хляб и от оная Вода…”

А пратеникът, като отвори торбата си, извади нов топъл Хляб и нова

стомна със студена Вода, като им казваше:

“Яжте и пийте даром онова, което ви дава Небесният Баща. И като

ядете и пиете - покажете плода си…”

Видели Хляба и стомната с Вода - човеците простряха ръце и ги взеха,

а след това му казаха:

“Каквото даваш - давай ни! Но плод от нас не искай, понеже ние

никому не сме длъжни. А и какво ще да е това даване, което иска плод? То

вече не е никакво даване…”
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Така, за втори път човеците взеха от Небесния Хляб и от стомната с

Вода. А след това си казаха един на друг:

“Няма никакво съмнение, че сме Божиите чеда, щом ядем такъв вкусен

Хляб и пием такава бистра Вода…”

Но тези думи на човеците никак не се харесаха на мрачните им сенки.

И самите демони, като виждаха Небесния Хляб и Водата, вкупом изкрещяха:

“Да пробием сърцата им! Та колкото и Хляб да изядат - да не се

задържа в тях, и колкото и Вода да пият - да се разпилява. Само тъй ще

успеем да опазим онова, което Сатана ни е подарил. В противен случай -

току виж, че някой от тях родил плода си…”

След тази реакция демоните скочиха в сърцата на човеците. И като ги

пробождаха с железни остриета – направиха от тях да изтече всичката

Божия Благост, която ги призоваваше на покаяние и плод. И ето, че в

мига, когато Хлябът падаше на земята в оная долина и Водата се

изсипваше по нея, ставаше така, че на самото място мигом израстваха

тръни и бодили. А човеците, подмамени от мрачните си сенки, вдигаха

тръните и бодилите. И като пълнеха устата си с тях, казваха си един на

друг:

“Хлябът стана още по-вкусен! Затуй да идем и да вземем от оня

служител всичкия му Хляб и всичката му Вода! Колкото можем да носим -

толкова нека вземем, понеже от кой друг да спестим толкова пари, а? А

той, като дава даром и не си знае интереса - за негова сметка да си

остане…”

След това съвещаване човеците отново намериха Божия пратеник. И

като простряха ръце към него – казваха му:

“Каквото имаш да ни даваш - дай ни го всичкото! Искаме още, още,

още! Само така ще докажеш, че те е пратил Бог!”

На тези думи на човеците Господният пратеник погледна към сърцата

им. И като видя, че бяха пробити от демоните, а тръните и бодилите стърчаха

от тях, вдигна ръка към Божиите небеса, като казваше на Всемогъщия:

“Милостиви Отче! Ти ме изпрати, за да събера Плода, с Който се

прославя Името Ти! Но онези, които вкусиха Хляба Ти и пиха водата Ти -

не поискаха да дадат плода си. Те не искаха да бъдат длъжни никому -
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дори на Теб и Твоята Милост! И сега, Отче мой, отдели тези човеци от пътя

ми, понеже сърцата им родиха тръни и бодли! Отдели тези неблагодарни

люде, които Те познаха като Бог, но не Те прославиха като Бог, нито Ти

благодариха, но несмислените им сърца се помрачиха. Те търсеха из

долината онова, което се купува, а презряха онова, което се дава даром.

Те бяха богати, за да купуват, но бедни - за да дадат плода си…”

В отговор на слугата Си, Отец простря от самите Небеса огнени мечове

против неблагодарните. А след това извика с твърде силен Глас:

“Нечестивото и неблагодарно поколение от долината няма да

има дял с Мене. И в тази земя няма да благоволи Духът Ми. Защото

се е напоявала често от Дъжда и Земеделецът е чакал Плода Си. Но

вместо Плод поникнаха тръни. И вместо благодарение се явиха

бодили! Сетнината на тази земя е от Мене! И Аз ще я прокълна и

изгоря с огън! Защото, като похулиха Сърцето на Бащата и не

искаха да Му бъдат длъжни с Плода - всякак показаха, че са родени

от мрак и отиват в мрак.

Ето, в Името Си се заклех, че Небесният Хляб няма да ги ползва

и Небесната Вода няма да ги очисти. Понеже са чеда на търговци и

престъпници! Родени от мрак, пълзящи в мрак и отиващи в мрак! Те

няма да покажат Плод до века и сетнината им е да бъдат като

смоковницата, която Моят Син прокле да не даде плода си довека!

Те ще продължат да купуват и продават, докато умрат в греховете

си и се разложат в нечестието си. А тръните и бодлите им всякога

ще напомнят, че са от чедата на стария Адам, в когото не благоволи

Душата Ми!”

След тези думи на Отца огнените мечове се забиха в сърцата на

неблагодарните, а Божият слуга изчезна отпред пътя им, тъй че човеците

си казаха един на друг:

“Я да тръгнем отново по утвърдените църковни пътища. И да си

намерим сергиите и търговците. Там поне няма никак да се унижаваме, та

да искаме, но ще си плащаме и ще си получаваме…”

Братко мой! Верни ми приятелю! Сърцето ми се тресеше от скръб и

Божията болка влизаше на вълни в духа ми. Защото очите ми за пореден
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път виждаха сетнината на едно безпътно поколение, което никога не е

имало благ Баща, та да взима даром и да дава даром! Поколение, което

всякога е имало жесток господар над сърцето си. За да купува и продава.

И като ражда тръни и бодили - да влезе през пещерата и да остане в

челюстите и ноктите на змея. В оня миг на всичката ми болка Исус докосна

сърцето ми, като ми казваше:

“Иди и предупреди овцете Ми! Иди и им предай Волята на

Небесния им Пастир, за да бъдат благодарни и плодоносни. Защото

няма Господна овца, която да не дава мляко и вълна на оня, който

я пасе в чистите обиталища на Духа!

Няма Господна овца, която да плаща на Пастиря за чистите

води и зелените пасбища! Но има едно поколение от кози, чиито

остри рогове се впиват до смърт в сърцата на Моите пратеници!

Има едно поколение, което никога не е познавало Сърцето на

Бащата, та да следва Сърцето на Сина! Има едно поколение, което

ще яде пророческо слово, но няма да се насити и ще пие

пророчески води, но няма да утоли жаждата си. Защото сърцата на

козите са пробити от демони и нищо чисто и Свято не се задържа в

тях, но се разпилява - похулено и омърсено, стъпкано и намразено.

Ето, предупреждавам ви! Ако не сте благодарни и не покажете

към слугите Ми Съвършения Плод на щедростта и жертвата - то Аз

не съм вашият Пастир и вие не сте Моите овце! Защото тогава вие

сте продължили да се скитате в долината на мрачната сянка.

Неблагодарни, неблагонадеждни, свидливи и странни на Живота на

Бога. Богати - за да купувате, но твърде бедни - за да се роди в

сърцата ви Плодът на Божието благоухание! А на такива Божият

гняв е справедлив и отплатата им от Мен няма никак да закъснее…”

След тези думи на Исус видението от долината на мрачната сянка се

прекрати, а Господ ме заведе към следващите Святи стихове от Давидовия

псалом.
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II. ЖЕЗЪЛЪТ И ТОЯГАТА НА ПАСТИРЯ

Братко мой! Верни ми приятелю! Иска ми се никога да не забравяш за

тези видения от долината на мрачната сянка. Защото тия трите –

гордостта, сребролюбието и неблагодарността – помрачават смъртоносно

човешкото сърце. Не че няма и други мрачни сенки или ужасни

въздействия от силите на Злото. Защото бих могъл да прибавя тук и

завистта, и чародейството, както и всички грехове на плътта. Но не в това

е въпросът. Въпросът е - имаме ли онази чиста и искрена вяра, с която да

следваме Вечния Пастир на душите ни? И усещаме ли в сърцата си

благодатното присъствие и водителство на Исус? И ако Той ни казва в

Словото Си, че Неговите овце познават Гласа Му и подир чужд няма да

отидат, то приеми, че тези пророчески видения служат само и единствено

за това - да затвърдят вярата на сърцето ти и да те укрепят в избрания

път. А в това отношение моето посвещение от Исус върху Давидовия

псалом щеше да продължи с най-важното за вярата, а именно - какво

представляват Жезълът и Тоягата на Пастиря. Давид говори за тях, като

казва в псалома си:

“Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават…” 28

Да намериш утехата на Небесния Пастир - не е ли прекрасно това?

А Той продължава да бъде Същият – вчера, днес и завинаги. И ако

вчера Той е водил овцете преди нас с Жезъла и Тоягата Си, то ще го

направи и днес. А ако го направи днес - ние ще се наречем завинаги

Негови. Защото ни е опазил във времената на преливащото зло и на

всичката дяволска измама. Имайки тези мисли в сърцето си, аз с трепет и

вълнение очаквах новата си среща с Господ. И Той дойде към сърцето ми,

като ми казваше:

“След виденията в онази страшна долина Аз отново идвам при

теб. Защото сега ще заведа сърцето ти там, където най-много

обичам да бъда. И няма по-голяма радост в Сърцето Ми от тази - да

стоя всред всичките Си агънца и да ги паса с най-чистата и Свята

храна, която Благодатният Ми Дух би им дал. Ето затова сега Ме

28 (Псалом 23:4)
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последвай във високите обиталища на Духа, в оня Давидов Псалом,

който е Дух и Живот за Моите чеда…”

След тези думи Исус простря ръката Си и докосна главата ми, а

сърцето ми мигом се издигна нагоре с Небесния Пастир. А пред очите ми

отново се явиха онези приказно зелени пасбища и бистри потоци, където

пасяха стадата на Господ. И в мига, когато нозете ми плавно докосваха

избуялата зеленина, Господ ми даде знак, за да Го погледна. Така аз се

обърнах и погледнах на Исус. Така видях как Той държеше в ръцете Си

Жезъл и Тояга. И докато Жезълът беше в лявата Му ръка, Тоягата Той бе

хванал с дясната. Опитах се да разбера защо е толкова голяма разликата

между Жезъла и Тоягата и затова Го попитах:

“Исусе! Как да разбирам това, което ми показваш? Защото, ето,

сърцето ми вижда как в лявата Ти ръка има Жезъл, а в дясната - Тояга. И

докато Жезълът Ти е от най-чисто злато и има съвършени форми и красота,

то Тоягата Ти изглежда грубовата и по нея личат остри ръбове…”

Исус се усмихна на въпроса ми. А след това, като вдигна Жезъла и

Тоягата нагоре към Небето, каза ми:

“Тия са пособията на твоя Небесен Пастир. Те са Му дадени от

Отца на висините, за да извършат съвършено Неговата Воля. И в

един случай твоят Господ употребява Жезъла Си, а в друг случай

прибягва до Тоягата. Но и в двата случая овцата остава Господна и

никога не напуска Божиите обиталища и Пътя към Вечния Живот.

Затова нека сега да те заведа до едно от стадата Ми. За да видиш

какво ще сторя с Жезъла. Защото повече от всичко Аз обичам да

простирам Жезъла Си…”

Така Исус тръгна към едно от стадата Си, а аз Го последвах. И ето, че

когато се приближихме до белите овце, Исус побърза да простре Жезъла

Си към тях. А тогава изсред самия Жезъл започнаха да текат струи от

Небесна Светлина, подобни на вълните на Река. Тези струи докосваха

белите руна на овцете, като ги караха да блестят още повече. И самите

овце, усетили Благостта на Небесния Си Пастир, мигом се събраха около

Него, като лягаха в нозете Му и Го гледаха с такова щастие в очите си,

каквото аз никога не бях виждал в които и да било очи. А Исус, като
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отпусна Жезъла на самата зелена трева, простря лявата Си ръка, като

галеше с нежност пухкавата вълна на овцете Си…

В този миг аз не исках нищо друго, освен да изпитам досег с Жезъла

на Исус. Защото знаех в сърцето си, че Той даряваше Стадото Си с нещо

съвършено и Свято.

Нещо, толкова нужно на човешкото сърце!

В оня миг от сърцето ми избликна възторг, тъй че казах на Господ:

“Исусе! Докосни и мен с Жезъла Си! Виж и в мен едно от щастливите

Си агънца! Виж, Пастирю мой, че това пророческо слово ще отиде при

верните Ти! Тогава всеки от тях ще поревнува да го погалиш с Жезъла Си.

Погали ме, Исусе! Дай ми да преживея онова, което сега даваш на Стадото

Си…”

В отговор на думите ми Исус се изправи всред Стадото Си, а в очите

Му аз видях огромна Любов и Светлина. Той повдигна Жезъла Си от

зелената трева. И като го простираше към мен, каза ми:

“Нека сърцето ти се възрадва на онова, с което те докосвам!

Нека и сърцата на всичките Ми братя и сестри сега получат от Мене

същото, което давам на теб…”

След тези думи на Господ от самия Жезъл излязоха същите струи,

подобни на вълните на Река. И те, като влязоха в сърцето ми, мигом ме

покориха и изпълниха. Така сърцето ми заплува в Небесната пълнота от

Исус, при все, че стоях на едно място.

Това беше Христовият Мир!

Това беше Небесното Лоно на една радост, притихнала под мощната

ръка на Небесния Пастир. Това беше едновременно тържество и покой на

всичките ми мисли! Едно докосване, което преминаваше в прегръдка, а

прегръдката - в сливане на моите блянове с Неговите, на моята радост - с

Неговата, на моята вяра - с Неговата! И едно Небесно чувство на пълна

свобода, която те кара да притихнеш в нозете Му, докато Сам Той издига

нагоре сърцето ти.

Това беше Христовият Мир!

И аз, благословен и изпълнен както никога, успях да кажа на Исус:
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“Пастирю мой! Нима това е Жезълът Ти? Та аз нямам думи, с които да

опиша колко е щастливо сърцето ми от допира с Твоя Мир…”

В отговор на думите ми Исус каза:

“Ако Аз царувам и живея до вечни векове, то и Моите ще

царуват и ще живеят с Мене. Но ето, Стефане! Жезълът в ръката Ми

е белег на царуване! И когато Аз докосна с него вашите сърца, то

тогава радостта ви е пълна, защото сте от Стадото на Царя. Но ти

сам си спомни какви думи ви завеща Апостолът Ми Павел. Защото и

той, като едно от агънцата Ми, беше докосван от Жезъла Ми…”

Докато Господ ми говореше, от устните Му излизаше Небесна Светлина.

И в искрите на тази Светлина аз вече виждах думите на Апостола Му,

които гласяха:

“И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и

призвани и в едно тяло; и бъдете благодарни…” 29

И тогава, проумял самата Небесна Благост, която Исус ми показа, аз

успях да кажа:

“О, Господи мой! Аз съм щастлив, че съм от онова малко стадо, на

което Отец даде Теб и Царството. И сега, когато Ти ме докосна с Жезъла

Си, аз зная, че ме е докоснало цялото Ти Царство! Защото Ти Си Князът на

Мира, изпратен от Отца на Вечността. Моля Те, Исусе! Докосвай всякога с

тоя Жезъл агънцата Си! И изливай в сърцата им водите на Мира Си!”

След тези мои думи Исус се изправи. И като ми протегна ръка и ме

изправи, отново каза:

“Аз всякога съм искал да докосвам сърцата на чедата Си с тоя

Жезъл. Но твърде често Жезълът не стига до тях, понеже те не

стигат до него. И всички вие забравяте, че трябва да следвате

Небесния Си Пастир с онова постоянство и ревност, за които и

Словото Ми казва:

“Желае ли човек живот, обича ли дългоденствие, за да види

добрини? Пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене.

Отклонявай се от злото и върши доброто, търси мира и стреми се

към него…” 30

29 (Колосяни 3:15)
30 (Псалом 34:12-14)
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Стремите ли се всички към Моя Мир? И стигат ли овцете до

Небесното присъствие на Пастиря? Не знаете ли, че можете да

намерите Моя Мир само тогава, когато сте в Мене? Но действително

ли всички сте в Мене?

Нека сега ти дам видение и да ти покажа как много от овцете

Ми не достигат до Пастиря Си. Защото това видение в пълна степен

ще се окаже съдбоносно за много стада и мнозина пастири…”

След тези думи Господ хвана ръката ми и двамата с Него напуснахме

високите обиталища на Духа. А пред очите ми се разкри ново видение. Аз

виждах две овце, застанали на стръмен път, който води както нагоре, така

и надолу. Самите овце се намираха по средата на пътя, тоест, те нито бяха

долу, нито горе. Стоейки на пътя, овцете изглеждаха еднакво една спрямо

друга. И Исус ги посочи, като ми каза:

“Виж сега какво ще се случи с тези овце. Защото те са

тръгнали, без да са стигнали. И сега не са долу, нито са горе. Те

просто са пътували и стигнали до мястото, откъдето започват да

действат две сили. Силата на Божията инициатива и силата на

дяволската съпротива. Затова послушай разговора между овцете и

го запиши на книга. Понеже в тоя разговор ще се огледат мнозина!”

След думите на Исус аз започнах да наблюдавам овцете. И ето, че

първата овца каза на втората:

“Не трябва да спираме, сестро! Точно сега трябва да продължим нагоре!”

А втората, блеейки жално, й отговори:

“Правилно си казала това, но аз съм твърде много уморена. Понеже

пътят, по който ходим, е стръмен и тегли назад. И аз не зная дали ще

устоя…”

На тези думи на втората, първата отново каза:

“Ако вярваме в Него, ще устоим. Защото Той е, Който ни пази…”

След тези думи на овцете стана неочаквано събитие на самия път.

Защото двете видяха, как на стръмнината се появи и трета овца. Тя

слизаше надолу от пътя, но всичко в нея подсказваше, че е доволна и

щастлива. А това видимо изненада двете овце, тъй че те не можеха да не

реагират. И ето, че първата попита слизащата надолу овца:
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“Накъде отиваш, сестрице! Защо слизаш от тоя път, като Святата

заръка на Пастиря е да се възкачим на Неговото пасбище…”

На тези думи на първата, слизащата отговори:

“Аз зная в кого съм повярвала. И имам пълен мир в сърцето си да ходя

така, както съм убедена. Я виж само каква стана вълната ми, откакто

намерих кой да ме пасе! И като видиш вълната ми, погледни и вимето ми!”

И действително, че вълната на слизащата бе твърде голяма, а вимето

достатъчно тлъсто, за да накара другите две да се впечатлят твърде много.

А тогава втората от двете овце никак не издържа и попита слизащата:

“Наистина ли имаш пълен мир, за да слизаш надолу? И не те ли е

страх, че ще изгубиш присъствието на Пастиря?”

Дочула думите на втората, слизащата отново каза:

“Не е важно дали слизаш или се качваш. Важното е да те пасе добър

пастир. А моят наистина е от най-добрите. И откакто ме е докоснал с гегата

си, за да го следвам, все добри пасбища намирам. Затова, като ходя нагоре

по пътя, връщам онези като вас, които са гладни и не намират какво да

пасат…”

На тези думи на слизащата, първата реагира, като казваше на втората:

“Сестро, нека не слушаме тази овца! Тлъсти или не, с малко вълна или

с много - ние сме длъжни да се качим при нашия Небесен Пастир. Понеже

Той е, Който е поръсил Стадото с кръвта Си. И освен това е предупредил,

като е казал:

“Защото сиромасите всякога се намират между вас, но Аз не

всякога се намирам…” 31

Думите й сякаш, че успяха да въздействат на втората, понеже и двете

подминаха слизащата, като продължиха нагоре. Но не бяха изминали и

стотина метра, когато втората отново каза на първата:

“Онази слизаща овца постоянно стои пред очите ми. И аз никак не

мога да я забравя. Като си спомня какво тлъсто виме имаше тя и колко

голяма беше вълната й… А аз? Какво правя аз? Тръгнала съм към пасбище,

което може и да не намеря, когато пастирите долу така добре пасат овцете

си. Не, сестро моя! Аз ще се върна долу! За да ме пасат и мен така добре!”

31 (Матея 26:11)
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На тези думи на разколебаната си спътница, първата овца отново каза:

“Ах, сестро! Недей така! Нима ще хвърлиш укор против Тоя, Който ни

призова да Го намерим горе? Осланяй се на Него, защото Той не ни е

оставил! Спомни си какво изповяда една от овцете Му:

“Угнетявани сме отвсякъде, но не сме утеснени; в недоумение

сме, но не до отчаяние; гонени сме, но не оставени; повалени сме,

но не погубени…” 32

 Имай мир, сестрице моя, за да стигнеш с вярата си до края на Пътя!”

Но втората вече не искаше и да чуе думи от първата. И затова й каза

троснато:

“Какъв мир да имам, когато Той обича овцете с различен аршин?

Какъв мир да имам, когато съм станала кожа и кости? Не си ли ти

безумната, та да търсиш невидим Пастир, когато видимите водят овцете на

най-тлъстите пасбища по земята? Аз ще сляза подир сестра си! Понеже,

кой знае дали не съм от заблудените по бърдата и чрез нея Господ да ме

вика при благословените Си стада…”

След тези думи втората вече тръгваше надолу. И не просто вървеше,

но препускаше, като подгонена от вятъра. А първата овца, като изблея

жално пред Господа, издигна главата си към Небето, като Му казваше:

“Исусе благи! Пастирю мой! Моята спътница изгуби мира си и изостави

Твоя Път. Тя никак не разбра думите Ти, с които Ти каза на учениците Си:

“Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както

светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои…” 33

И ето, Господи мой! Моята сестра се съблазни от слизащата, която бе

получила от пастиря си онова, което дава светът. И как сега да устоя, ако

Ти не ме опазиш в Твоя Мир? Понеже овце ще се разделят с овце, и едни

други ще се предадат, и едни други ще се намразят и съблазнят. Но ако Ти

Си с мене, то няма кой да ме отлъчи от Тебе! Опази ме, Исусе! Не давай да

ме завлече вятърът на всяка светска съблазън! Не давай да ме погуби оня,

който прави земните овце тлъсти със земното, но отдавна изгубили Гласа

Ти! О, Исусе! Само Тебе чакам! И само Твоят Глас развеселява сърцето ми!

И само Ти Си, Който можеш да ме утешиш…”

32 (2 Коринтяни 4:8-9)
33 (Йоан 14:27)
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В отговор на всичките думи на овцата Си, Господ отвори Небето над

нея и лъчите на Духа осияха в сърцето й. Тогава Небесният Пастир се

сниши над самотната Си овца. И като протегна Жезъла Си, направи я да се

възрадва и утеши. Така, докато докосваше вълната й и галеше главата й,

Исус й каза:

“Ти издържа най-важният изпит на Моите - да слушаш Гласа

Ми! И Аз сега ще те покрия с Благост и Милост. И като те водя

нагоре - ще те срещна с всичките Си останали агънца. За да

получиш всичките блага на Духа Ми и да живееш в Небесните Ми

пасбища…”

След тези думи към овцата Си Господ се приближи към мене. И като

посочи вярната Си, каза ми:

“Сега разбра ли видението? Сега разбраха ли Моите, че в това

видение се сблъскаха два жезъла. Жезълът на Небесния Пастир,

Който не дава така, както светът дава! И жезълът на земните

пастири, които могат да дават само така, както светът дава!

Мирът с Бога против мирът с дявола!

Но ако Аз давам на Моите овце богатството на Духа, Вярата на

Духа, Мирът на Духа, Любовта на Духа и Светлината на Духа, то

какво ви дават онези, които са долу?

Не е ли цялото им проповядване за един земен просперитет,

който преминава като лъх?

И ето тези съблазни, за които ви предупредих днес, дърпат

сърцата на мнозина, за да изгубят Мира с Бога и да намерят мир с

дявола. А когато някой намери мир със Сатана, той му се и покланя.

За да получи от княза на света богатството на света и да похули

Святият Дух във всичката си невъздържна похот с човеци и

демони! И ако Аз виждам, че богатството натежава в сърцата на

овцете, за да ги държи долу в долината, то да давам ли светски

богатства на овцете Си, та досущ да заприличам на земен пастир?

Какво искате, овце Мои? Да ви изгубя или да ви намеря? Да ви

приютя или да ви разпръсна? Нима искате дял от тоя погиващ свят,

та да изгубите дела на Небесния?
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Ето, Господ говори из дълбочините на Сърцето Си! И като ви

излива Мир като река и простира Жезъла Си над вас - казва на

всички ви:

Изберете Небесните блага и всичко останало ще ви се прибави!

Не толкова, че да затлъстеете и да натегнат сърцата ви, но

достатъчно - за да държите живота на Святостта и благочестието.

Защото ако вие се наричате овце на Господ и търсите Небесното

прибежище на Давид - то имайте в сърцата си неговия Мир от Бога.

Мир, с който слугата на Отца каза на всички ви:

“Стъпките на човека се оправят от Господа; и Неговото

благоволение е в пътя Му. Ако падне, не ще се повали, защото

Господ подпира ръката му. Млад бях, ето, остарях, но не съм видял

праведният оставен, нито потомството му да проси хляб. Всеки ден

постъпва благо и дава назаем; и потомството му е в благословение.

Отклонявай се от зло, и върши добро, и ще имаш вечно жилище.

Защото Господ обича правосъдие, и не оставя светиите Си; до века те

ще бъдат опазени; а потомството на нечестивите ще се изтреби…” 34

И сега, когато съм показал на всички ви какъв е Жезълът на

Вечният Пастир в лявата Му ръка – постарайте се да дойдете при

Мене. За да ви докосна и изпълня с Небесна радост и Мир. Защото -

ето, за да държа този Жезъл в лявата Си ръка - то е, понеже

всякога съм искал да посетя онова, което е отляво на гърдите ви.

Което тупти за Мене и мисли за Мене. Което иска Моят Мир повече

от всичките богатства на света…”

След тези Свои думи Господ ме погледна, като каза:

“А сега нека да те заведа на следващото видение. За да видиш

каква е Тоягата в дясната Ми ръка. Защото в това последно време

Господ повече употребява нея…”

Думите на Исус ми се сториха твърде познати и аз вече предусещах

каква ще да е тази Тояга в ръката Му. И ето, че Той ме накара да гледам

на Тоягата в дясната Му ръка. А след това ми каза:

34 (Псалом 37:23-28)
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“Какво би трябвало да стори Истинският Пастир на овцете,

когато някоя от тях се заблуди и тръгне по бърдата? Не трябва ли

да я върна при Мене? Не оставя ли Небесният Пастир деветдесет и

деветте Си овце, за да намери оная, която толкова много люби?”

“О, Господи мой! Твоята Вярност и Милост са безпределни! Защото Ти

Си неизменен в Любовта Си към нас, ако и ние да сме толкова изменчиви.

И Аз сега Те моля, Исусе: Дай ми привилегията да Те последвам, за да

видя как Ти употребяваш Тоягата Си…”

Исус се усмихна на думите ми. И като вдигна Тоягата и я разклати в

Духа, каза ми:

“Сега ще дам на сърцето ти да види каква ще е сетнината на

две заблудени овце. Всяка от тях е посочена за сетнината си и

затова ти твърде много внимавай на всичко, което ще ти се открие.

И сега Ме последвай, за да видиш Истината с очите си…”

След тези думи Господ тръгна, а аз Го последвах. И като вървеше по

стръмнината на пътя, вдигна Тоягата с ръката Си, като ми посочи място,

където имаше твърде много бодли и диви храсти. А там, всред бодлите и

храстите, стояха овце, които блееха жално. Вълната на самите овце така се

беше вплела в острите тръни и бодли, щото те никак не можеха да се

измъкнат. Положението им изглеждаше смешно, но всъщност беше плачевно.

И аз, като погледнах на Господ, посочих към овцете, като Му казах:

“Пастирю мой! Очите ми виждат двете овце, за които Ти ми говори. Те

са се оплели в тръните и бодливите храсти на това бърдо и никак не могат

да се измъкнат. И Ти сега как ще постъпиш?”

В отговор на думите ми Исус каза:

“Ще постъпя така, както постъпва Пастирят, Който дава Живота

Си за Стадото! Защото тези две овце трябва да разберат колко

много ги обича Пастирят...”

След тези думи Исус се приближи към самите тръни. И като простря

Тоягата Си, опитваше се да закачи със заобления й край главата на

първата от овцете. А тогава стана нещо необичайно. Защото, усетили

присъствието на Тоягата, тръните мигновено се впиха още повече във

вълната на овцете. И при все, че Господ беше закачил главата на едната от
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овцете, пак тя поради тръните се възпротиви на напъна на Господ и никак

не искаше да помръдне. А тогава Исус реагира твърде странно за мен. Той

отпусна главата на овцата и дръпна тоягата Си. А след това ми каза:

“Тази овца не иска да чуе Гласа Ми. И ето затова ти сега вземи

Тоягата от твоя Господ. И като влезеш сред тръните на това бърдо -

удари я, та да отскочи!”

Думите на Исус ме смутиха. И затова Го попитах:

“Какво искаш да кажеш, Исусе! Защо изпращаш мен, след като Ти Си

Силният да възвърнеш овцата Си…”

Тук Исус реагира остро. И като ме гледаше с твърде ревнив поглед,

каза ми:

“Ако тази овца не иска да Ме чуе в сърцето си, то да я оставя ли

да се погуби? Не, Стефане! Няма да я оставя! Ето затова на

Небесния Пастир се налага да използва слугите Си. Защото Господ

твоят Бог е горе, а ти все още си долу с тялото си. Затова иди и

удари тази овца с Тоягата, която ти давам…”

Огънят в очите на Исус бе толкова силен, че без всякакво бавене взех

от Него Тоягата. Така усетих в ръцете си твърде голяма Сила, подклаждана

от Божията ревност. И като влязох сред тръните – замахнах с Тоягата, като

ударих с всички сили посочената от Исус овца. И ето, че острите ръбове на

Тоягата се врязаха в тялото на овцата, а от самите тях излязоха мълнии,

като нападнаха на тръните. Тогава тръните отпуснаха вълната на овцата. А

тя, като ме погледна с насълзени очи, изскубна се от тръните и подскочи,

за да иде при Исус. Но миг преди това тя се спря пред мен и цялото й

същество ме накара да коленича до нея.  Тогава овцата ми каза:

“Добре ми стана, че бях наскърбена. Ти ми стори добро, като ме

удари, понеже така ме освети, за да видя тръните, в които бях се оплела.

Нека Исус те благослови за доброто, което ми стори…”

Вълнението ми беше твърде силно, а сълзите на овцата се предадоха и

на мен. И аз, като я прегърнах, казах й:

“Ето, сестрице моя! Господ гледа отстрани на Пътя и до завист ревнува

за тебе. Иди при Него! И вече никога не напускай Стадото Му, но Го

следвай с искреност и Истина…”
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След тези мои думи овцата пъргаво скочи и вече отиваше към Исус. А

Той, като я погали, посочи и другата овца, оплетена в тръните, като ми

казваше:

“Удари с Тоягата и втората овца. И виж онова, което ще се

случи...”

Възрадван от думите на моя Пастир аз отново пристъпих към

бодливите храсти. И като погледнах на втората овца, която беше повече

оплетена в тръните от първата, замахнах с Тоягата върху нея. И този път

острите ръбове на Тоягата се врязаха в тялото на овцата, а мълниите

нападнаха на тръните. Но ефектът от удара не беше същият, като първия.

Защото, усетила удара, овцата още повече се заплете в тръните. А самите

тръни, въпреки мълниите, се простряха над самата овца, като се затегнаха

над нея във всевъзможни възли. Това твърде много ме огорчи и аз

извърнах глава към Исус, като Му казвах:

“Исусе! Преживях пълен провал. Защото овцата още повече се оплете!”

Чул думите ми, Господ погали овцата до Себе Си и отново ми каза:

“Повтори удара! И като повториш, потрети…”

Отново се приближих до тръните, като замахнах към овцата. И при

все, че я ударих твърде силно, тя отново реагира твърде извратено. А аз,

като замахнах и ударих трети път, разбрах в сърцето си, че пречка са не

просто тръните, но самата овца не желае да излезе. Затова казах на Исус:

“Господи мой! При последните два удара забелязах, че овцата

своеволно се стреми към тръните и не иска да излезе от тях. Какво вече да

сторя, сам не зная…”

В тоя миг Господ се приближи до мен. И като ми посочи оплетената в

тръните овца, каза ми:

“Ако някоя овца не чува Гласа Ми, тя се е заблудила по бърдата

и Аз ще тръгна да я търся, за да я намеря и спася. Но ако друга

овца чува Гласа Ми чрез Тоягата, която се стоварва над нея, а

никак не иска да се покори на тоя Глас, то тогава тя не е от Моите

овце. И ако ти мислиш, че с тази Тояга нещата се изчерпват, то не

си познал какъв е Гневът на Пастиря. Затова виж сега и Божият

гняв над всички, които не се покоряват на Моята Тояга. Защото те
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са, които презират пророческото благовестие и хулят слугите Ми,

пророците…”

След тези думи на Исус аз очаквах някакво ужасно знамение от

Небето. Било то гръм или светкавица. Но нищо подобно не последва.

Вместо това от долния край на пътя се появи самият дявол. Той също

държеше в ръката си тояга, която беше черна и покрита със смола. И като

се приближи до оплетената овца, накара всичките онези тръни да му се

поклонят и да отпуснат възлите си над нея. Тогава дяволът простря тоягата

си, като казваше на овцата:

“Ела, мое дете! Понеже беше мъртво, но оживя. Изгубено бе, но се

намери…”

Така овцата пристъпи към дявола. А той, държейки главата й все така

с тоягата, тръгна с нея надолу към долината, от която беше дошъл. Гледах

на тоя ужас и никак не исках да го приема в сърцето си. А Господ, като ме

погледна с твърде строг и страшен поглед, каза:

“Иди и предай на всички Мои, че днес на земята действат два

жезъла и две тояги. За двата жезъла ти вече разбра, но сега виж

какво говори Словото Ми. Защото с думите на пророка Си Захария

Господ казва на всички ви:

“И тъй, аз пасох обреченото на клане стадо, наистина най-

бедното от всички стада! Още си взех две тояги; едната нарекох

Благост, а другата нарекох Връзки; и пасох стадото. И изтребих

трима пастири в един месец, понеже душата Ми се отегчи от тях, а и

тяхната душа се отврати от Мене. После рекох: Няма да ви паса;

което умира нека умира, и което загива нека загива, а останалите

нека ядат всеки месото на ближния си. И като взех тоягата Си

Благост пресякох я, за да унищожа Завета, който бях направил с

всичките племена. И в същия ден, когато биде пресечена, бедните

от стадото, които внимаваха на мене, познаха наистина, че това бе

Господното слово…” 35

Ето, устата Господни се отварят! За да изрекат Истината на

онова, което не сте разбирали! Аз паса всичките чеда и души на

35 (Захария 11:7-11)
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земята! И в Мене са както ключовете на Царството, така и

ключовете на смъртта и ада! Защото на Сина Отец е дал да бъде

Вечният Пастир! Но нека всички сега да видят, разберат и

проумеят, че в ръката Ми има не една, но две тояги:

Първата Тояга е Благостта Господна!

С тази Тояга Господ изобличава и наказва онези овце, които

люби! И Той държи Тоягата в дясната Си ръка, защото отдясно на

Бога е Силата, с която да ви възвърне при Себе Си! За да ви приеме

в Дома Си без петно и бръчка. Със сърца, измити в сълзите на

покаянието! Тази е Тоягата, която съм давал на всичките Си слуги

пророци, а днес давам на слугата Си! За да удари с нея заблудените

и да върне онези, които любя и които Ме любят!

Втората тояга е Гневът Господен!

Тази втора тояга се нарича Връзки. И Аз съм я предоставил в

ръцете на оня дух, наречен дявол и Сатана, който е силен да пасе и

задържа в долината на мрачната сянка всички онези, които мразят

учението Ми и търсят дял от мрака и греха.

Ако някой мрази слугите Ми пророците, той ще намрази и

Тоягата Ми Благост! А ако намрази Благостта, то такъв е намразил

Святите стихове, които гласят:

“Нека ме удари праведният; това ще ми бъде благост; и нека ме

изобличава; това ще бъде миро на главата ми; главата ми нека се

не откаже от него...” 36

Който мрази Святото Ми изобличение - той мрази Мен!

А който мрази Мен, той мрази Отца Ми!

И на такъв непременно идва дял от тоягата Връзки. А в този дял

връзките му с дявола няма да се развържат, защото Сатана не

пуска никой, който му е предаден от Бога! Който има ухо да слуша

Моите думи на Вечен Живот - нека приеме това пророческо слово в

сърцето си.

Било като Жезъл, носещ Мир и радост! Било като Тояга, която

ще го доведе до спасителна скръб по Бога!

36 (Псалом 141:5)
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Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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III. НЯКОЛКО ДУМИ НА УТЕХА КЪМ ТЕБ!

Усети ли Жезълът на Мира, братко мой?

Или си усетил Тоягата Благост?

Не мисли, че е било различно с другите Господни овце на друго време

и място! Към всички тях Исус се е явявал така, както се яви и на слугата

Си Давид в Небесния Псалом. И пак Той изпълни устата на Апостола Си

Павел, тъй че да заяви на църквите в Коринт:

“Що искате? С тояга ли да дойда при вас? Или с любов и кротък

дух?” 37

Било че Павел ходеше при стадата с Тояга, или ги посещаваше с

Любов и кротък дух, пак в крайна сметка Исус беше Пастирят, Който

пасеше Стадото Си!

И аз днес се моля на Него с цялата ревност на сърцето си:

“Пастирю мой! Утеши ни с Жезъла и Тоягата Си! И по всякакъв начин

ни направи да достигнем до възкресението на праведните! Защото в оня

миг всеки удар от Тоягата Ти ще се окаже безценно богатство и всяко

погалване с Жезъла Ти - прекрасно потвърждение, че Си бил с нас през

всичките дни до свършека на света! Аз очаквам с трепет следващите Ти

видения, Господи! И радостта ми за Твоите овце е пълна!”

Чул думите ми, Исус отговори на молитвата ми. И по изричната Му

Воля аз сега те оставям насаме с Него в присъствието на Святия Дух! За да

изплачеш пред Вечния Пастир всичката болка на сърцето си. Или да

изпееш на Вечния Пастир всичкия възторг на душата си! А когато вътре в

теб стане светло и тихо, като в Божий Храм - Той отново ще дойде. За да

ти подари и следващите видения от Давидовия псалом, които ще даде на

слугата Си - виденията с Господната Трапеза и Божият Елей. С онази

Благост и Милост, с които да живееш завинаги в Дома Господен!

Амин и Амин!

37 (1 Коринтяни 4:21)



94

ПАСТИР МОЙ - III

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Преди да разкрия пред теб виденията на тази последна част от

книгата “Пастир мой”, аз издигам ръцете си към моя прекрасен и

Благодатен Спасител, за да Му благодаря за всички думи на Вечен Живот,

с Които Той изпълни сърцето ми. Защото днес радостта ми е пълна. И аз

зная от Него, че виденията от Давидовия псалом ще бъдат постоянен

заслон и прибежище за всички, които искат водителството на Небесния

Пастир, бягайки от насилието и първенствуването на земните наемници.

Защото всяка вяра има своите свидетелства и извори. И всеки се оставя да

бъде воден от някого. Така и аз се оставих да бъда воден от моя Пастир. А

Той, като ме издигна във високите обиталища на Святия Дух, скоро ме

направи да преизобилвам във всякакво познание и откровение за Него.

След написването на първото продължение от “Пастир мой” към

сърцето ми дойде необикновено силен копнеж. Това бе ревност да видя

едно поколение от чисти и святи Божии хора, които Сам Исус е помазал, за

да бъдат водачи на Стадото Му. Това бе един Небесен Огън, който се

разпалваше твърде силно в мен.

Един вик на Отец към слугите Му Давид. Един вик към онези, които ще

имат съвършената съдба от Отца да съберат разпиляното и да го

напътстват и водят с Жезъла и Тоягата на Пастиря.

Да, братко мой! Такъв бе викът на Отца в сърцето ми. Защото не е по

силите на един служител да извърши Изхода на Църквата от властта на

светския дух. Нито е по силите на едно служение, за да огрее навсякъде и

да извика съживление на всяко място, където са дошли запустението и

мерзостта. Моето лично служение към Исус в последните десет години от

живота ми премина под знака на едно съвършено благоволение, свързано с

посвещение и проникване. Аз трябваше да видя, да вкуся, да опитам, да
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разбера, да проумея и да дам целия си духовен опит на моите братя и

сестри. Но оттам нататък нещата излизат вън от моя контрол, за да

преминат изцяло под Божия. И това не е моето бягство от отговорност,

защото аз ще отговарям пред Бога и Отца за всичко, което съм мислил,

писал и вършил в живота си. Това просто е моментът, когато всички трябва

да разберем колко голяма е нуждата от мъже и жени по Сърцето на Бога.

Защото Отец имаше Моисей и Илия и се радваше на тяхното покорство

и смирение. Но Той имаше и Давид.

Отец имаше слуги, които сочат Пътя Му. Но Той имаше и служители,

които да вървят с народа Му по този Път.

И днес всичките ми молитви и копнения пред Бога и Отца са свързани

именно с това - пророческото слово да намери и издири посочените, които

Бог ще облече с власт и Сила, тъй че пълни с Пророческия Дух на Отца, да

изведат Божието Стадо във високите обиталища на Святия Дух. Аз зная, че

това ще се случи в предстоящото време. Защото и в притчата Си Исус

говореше за пет разумни и пет неразумни девици. И ако неразумните бяха

водени от земни царе, то разумните наистина имаха за водачи пастири по

Божието Сърце.

Аз обичам тези пастири по Божието Сърце!

И като протягам ръце към тях с всичката пламенна любов в сърцето

си, казвам им думите, с които ме е напълнил Бог:

“Мои скъпи братя и сестри! Не зная къде сте, но Бог ви знае и

познава! Не зная кои сте, но Той е записал имената ви в Книгата на

Живота. Аз ви моля със сълзи на очи да чуете звука на пророческата тръба

и да положите живота си за Божието Стадо. Не се подавайте на

религиозната измама на наемниците и сребролюбците, които ще поискат

да покажат, че са досущ като вас, та да ви обърнат против пророческото

слово на Бога. Защото Бог никога не може да се раздели против Себе Си. И

в Неговия Съвършен План има място както за Самуил, така и за Давид. А

днес Отец е толкова верен, щото Неговият Пророчески Дух е слязъл над

слугите Му. И те, подобно на Самуил, са напълнили роговете си с Миро. И

като са произнесли Отеческата присъда и гняв над наемника Саул, скоро

са потърсили и намерили мъжете и жените по Сърцето на Бога. За да
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излеят над главите им Святото Миро на Божия Избор и благоволение. И

днес, когато тази Свята пророческа книга стига до вас, паднете на колене

пред Господ вашия Бог. Защото Той ще ви помаже и издигне. Той ще ви

укрепи и утвърди. Той ще ви даде Сърцето Си и вие ще Му дадете вашите

сърца. За да се явят онези пет разумни девици, бедни за света, но богати в

Духа, нямащи нищо, но обогатяващи мнозина. Защото те са Божието

наследство и Божият остатък, избран по Благодат. И въпреки, че Саул ще

продължи да ви преследва и ще иска да ви погълне, пак знайте дълбоката

истина на последното време:

Бог отне Царството Си от ръцете на наемниците и сребролюбците,

кариеристите и търговците. И тяхната власт няма да утрае, нито ще се

продължи нечестието им. И въпреки всичкото им гонение и преследване,

насилстване и първенствуване, Давид ще оцелее и ще се възвиси. За да

води Божието Стадо с незлобието на сърцето си и с изкуството на ръцете си.

Такава е Божията повеля, братя мои! Тя не може да бъде осуетена,

променена или низвергната. Защото стадо ще се събере с пастиря си и

всичките овце ще отидат при оня, комуто са дали сърцата си. И ако днес

Давид проглежда и се ражда за последните стъпки на Святия Божий Дух,

пак знайте Божията Истина, че пастирите на Стадото се посочват и

ръкополагат от пророците на Отца. Не в някоя дирекция или кабинет

срещу договор с подпис, нито пък на шумна конференция с видеокамери и

фотоапарати. Но там, горе, в Божието Светилище и пред самия Свят Олтар

на Всемогъщия. И днес, когато Бог е напълнил рога на слугата Си със

Свято Миро, то Той е, Който ще го излее върху главите ви. За да ви направи

просветени и чисти, благочестиви и разумни, твърди и безкомпромисни в

Пътя на Святостта и Правдата…”

Тези са думите от сърцето ми към скритите Божии пастири, които Исус

ще открие на Църквата Си. И аз не искам да виждам в тях нищо друго,

освен Давид. А колкото до всичките Сауловци, които покриха името ми и

книгите ми с помия и позор, то аз плача за сетнината на нечестието им и

зная в сърцето си, че те - колкото мразят мене - толкова мразят и Давид.

Защото наемникът всякога ще мрази оня, който дава живота си за овцете.

А Давид всякога ще обича Самуил, който изля рога с Мирото върху главата
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му. Давид всякога ще обича и Натан, който го изобличаваше във времената

на греха му. И оня, който ходи по Пътя, всякога ще почита и люби слугата,

който му посочва Пътя. Всички тези думи, мисли и вълнения стояха в

сърцето ми и аз трябваше да ги излея в това начало на пророческите

видения. Защото не друг, но Господ Исус стоеше над мен и подклаждаше

ревността ми. И когато написах онова, от което сърцето ми пламтеше, Той

ми каза:

“Сега дойдох при теб. За да дам на всичките Си агънца най-

святото и най-прекрасното от Давидовия псалом. Онова увещание и

познание, с което да разберете що ще рече трапеза в присъствието

на неприятеля. Онова откровение и мъдрост, с които да проумеете

как Господ помазва главата на слугата Си Давид, тъй че чашата му

да прелива. Онази увереност и онова посвещение, с които да сте

сигурни, че ви следват Благост и Милост, за да живеете завинаги в

Дома Господен.

Ето, Аз дойдох при слугата Си. За да напълня рога му с Моето

Свято Миро. Защото днес Отец Ми издава Гласа Си от Небето и

заповядва на Давид да се яви пред Лицето Му. И ако някой би

помислил, че Отец вика древния Давид, то такъв все още не е

разбрал, че Отец Ми не може да вика оня, който стои в Съвета Му и

пред Светилището Му. Но в действителност Отец Ми днес извиква

слугите Си в Духа и Силата на Давида. Онези чисти и святи мъже и

жени, които ще любят Моето Стадо с Моята Любов. Онези

неподкупни служители, които ще станат последните жертвени

юнци пред Святите олтари на Всемогъщия.

А има ли нещо, което Гласът Господен да извика в съществуване

и то да не се роди? Има ли противник, който да отмести Ръката

Господна, когато тя е простряна, за да издири и намери Божиите

бисери, пръснати по земята?

Няма такъв противник и Аз не познавам такъв!

Ето затова казвам на всичките Си братя и сестри, че измежду

тях Отец Ми вече е видял и посочил Своя Давид. И тази е книгата, и

това е Словото, с което рогът на пророка Ми ще се излее върху
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главите на избраните. Тази е книгата и това е Словото, с което ще

познаете какви са Съвършените Трапези, които приготвям за вас в

присъствието на всичките ви гонители и ненавистници. Тази е

книгата и това е Словото, с което ще пристъпя в дома на последния

Есей. И като издиря Давид изсред всичките му високи и именити

синове, ще му дам мантията на смирението и короната на

незлобието, прашката на ревността и жезълът на дързостта…”

След тези Свои думи Господ протегна ръката Си и докосна главата ми,

а пред сърцето ми се явиха всичките изобилни Небесни видения.

Видения за мъжете и жените по Сърцето на Бога.

Видения, с които днес Отец вика слугите Си.

За да Му бъдат жертвени юнци.

Негово украшение и Слава.

Негов блясък и великолепие.

Амин и Амин!
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I. ГОСПОДНАТА ТРАПЕЗА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Има много причини, които карат дявола да побеснява и да бъде

съкрушен в нечестивите си помисли. Има много примери и свидетелства на

Святата и чиста Божия Любов, които остават като кървящи язви върху

сърцето на лукавия. В крайна сметка дяволът винаги ще бъде съкрушаван

от Бога, защото Бог е, Който познава всичките му хитрости и коварства и

знае как да ги пресече и унищожи. Словото казва за нашия Господ Исус:

“Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола…” 38

И ако Исус съсипваше делата на дявола някога, то Той ги съсипва и

днес. Но колко от нас познават тази най-съвършена изява на нашия

Господ? Колко от нас знаят, че ето такъв е триумфът на Божиите чеда над

силите на мрака и лукавството?

Когато преди тринадесет години аз за първи път отворих страниците

на Святата Библия и прочетох двадесет и третия Давидов псалом, то едни

думи от него докараха сърцето ми до огромна радост и възторг. Защото

Давид казваше на своя Небесен Пастир:

“Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите

ми…” 39

Аз се опитвах да си представя това. Аз исках да разбера какво е

преживявал Божият хвалител, когато там, сред присъствието на всичките

му врагове, Господ му е поднасял трапеза. Сигурно е било прекрасно

преживяване. Да знаеш, че те гледат нечестиви погледи, пълни с ярост и

злоба против теб, а ти да си похапваш сладко от Божиите благости и никак

да не ти пука от онези, които те мразят. Всъщност, ако има свидетелство,

подпечатано от Божията Съвършена Благодат, то това е именно подобна

трапеза.

В онези мои първи дни на общение с Божието Слово, аз закопнях за

Божията трапеза. Не знаех каква е тя, нито как ще изглежда, но бях

напълно убеден, че Бог е силен да действа по подобен начин. И ето, че в

38 (1 Йоаново 3:8)
39 (Псалом 23:5)
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живота ми се явиха свидетелствата на много такива Божии трапези.

Защото в дни на угнетение и гонение Бог започна да ми дава трапези. И

колкото повече приемах трапезите Му, толкова повече се увеличаваха

враговете ми. А когато от тъмния духовен ефир започнаха да ме

наблюдават големците на тъмнината, тогава Божиите трапези се

превърнаха в благодатно пиршество за сърцето ми и духа ми. Така дойде

миг, когато, усетил Божията Сила в сърцето си, аз започнах да заповядвам

против духовете на нечестието, като им казвах:

“Назад от мене, извратени и нечестиви! Да не сте посмели да се

приближите към сърцето ми, защото моят Бог отново ще смачка сърцата ви

и ще ви съкруши с трапезата, която ще ми даде…”

И понеже онези големци на тъмнината, лишени от разум, отново се

приближаваха, за да ми се противят, то Небесният Отец отново и отново ги

съкрушаваше, тъй че Небесното изобилие към мен ставаше все по-голямо и

голямо. Ето това свидетелство на живота ми днес ми дава увереност, за да

разкрия на всичките ми братя и сестри какво представляват Господните

трапези, които Бог приготвя в присъствието на нашите неприятели. Затова

нека да ти кажа какви бяха думите, с които Исус започна да говори на

сърцето ми. Той ми каза следното:

“Сега искам да ти дам онези видения, с които всичките Ми

братя и сестри в действителност ще бъдат блажени във вярата си.

Защото Аз съм Същият, вчера, днес и завинаги. Каквото някога

сторих на Давид, това сторих и спрямо теб. А каквото сторих

спрямо теб, това ще сторя и с онези, които Ми вярват и Ме любят.

Но ти сега помисли и Ми кажи:

Какво ще рече трапеза в присъствието на неприятеля? Защото

това не е Пасхата на Моя Завет и нека никой не я бърка с нея. Но в

действителност такава трапеза е изява на Божиите благости и

милости за Званите, Избраните и Верните. И как ти разбираш

думите Ми относно тази трапеза?”

“Господи мой! Сърцето ми получи толкова много от Теб и то в мигове,

когато неприятелите наистина окръжаваха сърцето ми. И аз, Исусе,

вярвам, че тази трапеза, която Си давал на Давид, е свързана най-вече с
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Твоята вярност. Тя е свързана с думите, които Ти каза на всички ни, когато

се обеща:

“Даде Ми се всяка власт на небето и земята. Идете, прочее,

научете всичките народи, и кръщавайте ги в Името на Отца и Сина

и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и

ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. [Амин]…” 40

И ако Ти, Господи, Си с нас, то кой може да бъде против нас? И ако на

Теб се даде всяка власт на Небето и земята, то има ли власт, която да Ти

попречи да бъдеш с нас? Аз не вярвам, че такава власт има. И Твоите

трапези в присъствието на враговете ни, са най-прекрасното потвърждение

на всичките Ти думи…”

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

като казваше:

“Точно така, момчето Ми! Защото наистина тези са думите, с

които Вечният Пастир се обеща на всичките Си агънца. И било, че

враговете ви заобикалят и заговорничат против вас, било че искат

да ви съкрушат или върнат назад, пак те са обречени да гледат как

Аз ви приготвям Моите трапези. Защото, кажи Ми, как да устоят

сърцата по Пътя към Небето? Как да бъдат укрепени и освежени,

освен чрез трапезите, които бих ви дал? И ако Господ твоят Бог

беше силен да умножи рибите и хляба, та да нахрани хиляди, то не

е ли у Мене Съвършената Сила да ви дам несравнимо повече от

онова, което бихте очаквали или за което бихте се молили?

Но ето, Стефане, Аз сега говоря от дълбочините на Сърцето Си.

И искам всеки от Моите да положи думите Ми като масло за вярата

си, и като огън за любовта си. Защото всички вие трябва да

разберете, че най-големите трапези от вашия Господ предстоят да

ви бъдат дадени. Защото големината на трапезата отговаря на броя

на вашите противници. И колкото повече са враговете ви, толкова

по-изобилна ще е и трапезата ви.

Става ли ти тогава ясно, че от всичките поколения на Бога и

Отца, вие сте най-блаженото? Защото сте се родили във времената

40 (Матея 28:18-20)
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на умноженото беззаконие, когато ще се умножат и Моите трапези.

И за пълно убеждение и увереност, помисли върху това:

Колко бяха Божиите думи, давани на древните пророци?

И колко са Божиите думи, които днес получавате от Небето?

Не е ли Истина, че един пророк Авдий получи от Небето едва

няколко изречения, а днес трапезите са много по-големи от тези на

древните? И ако старозаветният мъж беше изявен по Дух на

Святост и призвание, като Божий пророк, то какво да кажа за

последните Ми слуги, между които си и ти? Не получи ли сърцето ти

видения и Божии думи, повече от на мнозина в древността? Не

разпечатах ли чрез тебе Небесни тайни и откровения, за да ги дам

на Моите агънца? Как мислиш тогава? Защо Моите трапези за теб

станаха толкова много и толкова изобилни?”

“Благодатни Исусе! Пастирю мой! В Твоите думи се открива и отговорът

на Твоя въпрос. Защото днес е времето на умноженото беззаконие, когато

към слугата Ти е дошла и умножена Благодат. За да се изпълни и писаното:

“А отгоре на това дойде и законът, та се умножи прегрешението;

а гдето се умножи грехът преумножи се благодатта…” 41

И аз сега разбирам, че Ти Си бил Верен именно на писаното. Защото и

в това умножено беззаконие за Твоите трябва да има Изход и виделина.

Това ме прави истински щастлив, тъй че радостта ми е пълна, за да Ти

служа така, както Ти искаш…”

След тези мои думи Исус протегна ръка напред, сякаш, че искаше да

ми покаже нещо. И затова ми каза:

“Сега ще дам на Моите братя и сестри пълното знание за

трапезите, които Аз приготвям в присъствието на вашите

неприятели. Защото има три трапези на Божията Благодат, за които

вие трябва да знаете.

Първата от Моите трапези е Трапезата на Увещанието.

Втората от Моите трапези е Трапезата на Блаженството.

Третата от Моите трапези е Трапезата на Посвещението.

41 (Римляни 5:20)
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Тези са трапезите, с които ще устоите на всичката сила на

врага. Тези са трапезите, които ще укрепят сърцата ви и ще ви

направят да издържите докрай. Блажени всички, които Ме

последват във виденията, които ще дам на пророка Си. Защото сега

ще го заведа във височините и дълбочините на Моето Слово. За да

ви приготвя онова Небесно угощение, за което сърцата ви всякога

са се молили на Отца Ми…”

След тези думи Исус докосна сърцето ми, а пред мен се разкри

първото от трите видения с Небесните трапези.

Видението с Трапезата на Увещанието.
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1. ТРАПЕЗАТА НА УВЕЩАНИЕТО

Братко мой! Верни ми приятелю!

Искам твърде много да внимаваш на това видение и на всичко, което

Господ ще ти открие чрез него. Защото в това последно време мнозина са

изгубили именно Трапезата на Увещанието. Те са забравили как във

всичките си послания Апостол Павел говореше за силата на Увещанието.

Те дори не са проумели, че ако Христовият Апостол взимаше до себе си

съработника Варнава, за да ходят двамата на Божиите мисии, то е, понеже

духът на името “Варнава” иде да рече “син на увещание”. Но днес на много

места увещанието е подменено със “съвещание”. Днес предпочитат да се

съвещават на “духовните” си съвети, вместо да се увещават. И никой не

иска да разбере каква Сила и Благодат излива Бог, когато ни дава подобна

трапеза.

Аз очаквах с огромно вълнение самото видение, когато Господ се

приближи към мен и ми каза:

“Сега сърцето ти ще види видение от Моето Живо Евангелие.

Видение, което трябва да предадеш на всичките Ми братя и сестри,

понеже нуждата от него е твърде голяма. Затова гледай каква

трапеза Аз ще приготвя на Моите. Гледай както на трапезата, така и

на противниците, за да проумееш всичко, което искам да ти дам…”

След тези думи на Исус пред очите ми се появи и самото видение. Аз

виждах стая, в която бяха събрани апостолите на Исус. Всички те имаха

твърде съкрушен вид и не знаеха какво да си кажат един на друг.

А отстрани на самата стая очите ми забелязваха тъмните сенки на демони,

които все повече и повече се приближаваха в обръч около Христовите

апостоли. Така демоните, размахвайки крилата си, вдигаха силен вятър,

който вече нападаше над Божиите човеци. И ето, че апостолите започнаха

да приказват помежду си, а аз долових в речта им от онова, което

говореха. И някой изсред тях каза:

“Господ наистина е възкръснал и се явил на Симон…”

…а друг побърза да добави:

“Може да е така, а може и да не е…”
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Трети пък въздъхна и рече в огорчението си:

“Синедрионът Го уби и всичко свърши. А Той казваше, че ще ни се

яви…”

След тези последни думи сред апостолите настъпи тягостна тишина. А

вятърът от крилата на демоните стана още по-силен, тъй че лицата на

хората посърнаха още повече…

Гледайки всичко това аз вече започнах да си мисля какво ли ще стори

Исус. А Той, като ме погледна с острия Си поглед, ме попита, казвайки:

“Какво виждаш тук?”

“Господи мой! Виждам Твоите Апостоли, събрани в една стая, а около

тях - твърде много противници и неприятели. И един вятър от крилата на

демоните, който напада над Твоите със съмнение и колебание. Тъй че

Твоите не смеят да потвърдят в сърцата си дали Си възкръснал или не

Си…”

Исус се усмихна на думите ми, а след това каза:

“Ами нека тогава да приготвя трапеза за Моите. Защото всички

до един са в присъствието на неприятелите си. И силни духове на

съмнение и колебание искат сърцата на Моите Апостоли да отпаднат.

Но ти сега виж онова, което ще сторя…”

След тези Свои думи Исус се отдели от мен и влезе в самото видение.

И като премина през стената на стаята, въплъти се пред апостолите Си,

при все, че те все още не Го виждаха. А Господ вдигна ръцете Си, като за

прегръдка и им каза:

“Мир вам…”

След думите Му Апостолите мигом се стреснаха, а духовете на

съмнение и колебание изпищяха и разпуснаха демоничния обръч, като

продължиха да гледат отдалеч. Но по-интересното ставаше всред Божиите

хора. Защото те, гледайки на Исус, мислеха че виждат привидение и

побързаха да потъркат очите си с дланите си, та да се уверят, че не виждат

Оня, Когото виждат. Така едни от тях си помислиха:

“Дух е това! Призрак за очите ни…”

А други си рекоха:

“Види се, че от толкова страх вече губим разсъдък!”
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Но било, че мислеха така или че потъркаха очите си и извръщаха

главите си, Исус стоеше превъзходно реален пред тях. И като направи две

крачки напред, а те отскочиха назад, каза им:

“Защо се смущавате? И защо се пораждат такива мисли в

сърцата ви? Погледнете ръцете Ми и нозете Ми, че съм Аз същият;

попипайте Ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както

виждате, че Аз имам...” 42

След тези думи Исус още повече се приближи към тях. И като хващаше

ръцете на някои, слагаше ги върху Своите. И като прегръщаше други,

даваше им да пипнат кървавата рана на ребрата Му. А очите на човеците

показваха радост и изумление, примесени все още със страх и

неразбиране. Това накара Господ да попита:

“Имате ли тук нещо за ядене?” 43

И ето, че двама от Апостолите скочиха, та отидоха до масата. И като се

приближиха до Исус, дадоха Му част от печена риба и чаша с меден сок. А

Той, като взе от ръцете им рибата и чашата със сока, приседна на земята

всред тях, като започна да яде. И все така ядейки, Господ посочи към

печената риба и чашата с медения сок, като каза:

“Тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че

трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мене в Моисеевия

закон, в пророците и в псалмите…” 44

Гледайки на печената риба и на медения сок, Апостолите никак не

разбираха. А гледайки на видението, аз също не разбирах Исусовите думи.

И ето, че Господ се отдели от видението. И като застана пред мен, попита

ме:

“И ти ли не разбираш каква Трапеза приготвих за Моите? И ти

ли не разбираш какво са тук печената риба и меденият сок?”

Трябваше да призная пред Исус, че моето сърце беше не по-малко

удивено и възхитено от Мъдростта Му. Но аз наистина все още не разбирах

тази Трапеза на Увещанието. Затова Му казах:

42 (Лука 24:38-39)
43 (Лука 24:41)
44 (Лука 24:44)
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“Господи мой! Помогни на немощния ми ум, та да излезе от

неразбирането! Защото сега сърцето ми видя как Ти яде пред Апостолите

Си печена риба и пи меден сок. А след това посочи към храната и каза, че

тия са думите, които Си им говорил. Но как да Те разбирам, Господи? Как

да превърна в Дух и Живот печената риба и медения сок?”

Исус протегна ръка и погали главата ми. А после продължи да ми

говори, като казваше:

“Ти непременно трябва да превърнеш печената риба и медения

сок в Дух и Живот. Защото така ще разбереш дълбоката тайна на

Господното Увещание. Кажи Ми тогава:

Какво разделя светските човеци от Божиите?”

“Исусе! В Божиите човеци има вяра, докато в светските такава вяра

няма. Именно вярата е отличителният белег за Твоите…”

“Дотук добре отговори!” - ми каза Исус и продължи:

“Но сега искам да Ми кажеш какви бяха противниците на Моите

Апостоли…”

“Господи мой! Това бяха духове на съмнение и на колебание, които

размахваха тъмните си крила, а вятърът нападаше на сърцата на Твоите …”

“А не са ли съмнението и колебанието присъщи на светските

човеци? Не са ли те атака против вярата на Моите? Кажи Ми тогава:

Какво друго да е нужно на Моите, освен една Трапеза на

Увещанието? Защото, ето, да увещаваш, ще рече да направиш

Господ твърде реален. Толкова реален, колкото бях и Аз за Моите

Апостоли в това видение. Затова гледай отново на Моята Трапеза,

та да разбереш какво са в нея печената риба и меденият сок…”

Отново гледах на видението където очите ми доловиха поразителни

подробности. Защото от дрехите на Апостолите се стичаха капчици вода,

сякаш, че току що бяха излезли от морето. Но те не бяха в морето, а в една

стая, където Господ беше станал реален за тях, тъй че да Го пипнат и

видят, че е възкръснал. Това ме накара да кажа на Исус:

“Господи, виждам нещо в това видение, което не бях видял. Защото от

дрехите на Твоите Апостоли се стичат капчици вода, сякаш, че току-що са

излезли от морето. Правилно ли мисля, Исусе?”
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“Съвършено правилно мислиш!” - ми отговори Исус. И като се

усмихна загадъчно, отново каза:

“Сега вече разбираш ли що ще рекат печената риба и меденият

сок?”

В думите Си Исус натякна именно рибата. И в дълбочините на сърцето

ми стана твърде светло, тъй че Му казах:

“Господи мой! Естественото място за всяка риба е в морето. Но когато

Ти Си уловил тази риба в мрежата на благовестието и Си я запалил с Огъня

на Святия Дух, то тогава тя е станала “печена риба”. И Аз сега разбирам,

че Трапезата на Увещанието е свързана с Огъня на Святия Дух. С онази

Любов, която е силна да издигне човека над властта на света, за да му

даде Огъня на Духа. Защото, ето, от дрехите на Твоите Апостоли течеха

капчици вода, за да ми покажат, че Ти наистина Си ги въздигнал далече

по-горе от всяко съмнение и колебание, присъщи на света. И така всеки от

Твоите е станал като “печена риба”, сиреч, човек, извлечен от морето на

тоя свят, за да пребъдва в Огъня на Отца. А на една такава “печена

риба” и е нужен именно меден сок. Защото Твоят меден сок, Господи, е

самата божествена Мъдрост. Тази Мъдрост, с която Ти отвори умовете на

Твоите Апостоли, за да разберат Писанието, според както е и записано в

самите стихове:

“Тогава им отвори ума, за да разберат писанията…” 45

Исус ме погледна с твърде благи и нежни очи. А после ми каза:

“Иди и кажи на всички Мои, че днес повече от всякога искам да

ви давам Трапезата на Увещанието. Защото мнозина от вас все още

са във властта на морето. Като риби, които не са влезли в мрежата

на благовестието, за да намерят Огъня на Святия Дух. И ето тази

Трапеза на Увещанието беше причината един от ранните символи

на Моята Църква да бъде рибата. Не всяка риба, Стефане! Но онази

риба, която с Божието Увещание е влязла в Огъня на Святия Дух, за

да изгуби всичко от света и да намери всичко в Бога. За да бъде

достойна за Господната Трапеза. А ти, за повече потвърждение на

тази първа Моя Трапеза, виж как ще продължи и самото видение…”

45 (Лука 24:45)
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След тези думи на Исус видението наистина се промени. А аз вече

виждах самия морски бряг и Господ, Който ходеше по него. И ето, че Исус

се наведе над пясъка, като ми казваше:

“Гледай Ме! Защото сега ще нагостя Апостолите Си с Моите

рибки. И ще ги направя да пламнат от Огъня на Духа Ми…”

След тези думи Исус протегна ръцете Си, а изсред пръстите Му пламна

Огън. Така на самото място Господ разпали Огнището Си. И като бръкна в

мантията Си и извади оттам рибки, набучи ги на пръчица и ги сложи на

самия Огън, за да се изпекат. Това искрено ме учуди, тъй че Го попитах:

“Исусе! Какви са тези рибки, които Ти извади от мантията Си?”

А Исус ми отговори:

“Това е Господното Увещание, което съм приготвил за всичките

Ми Апостоли. И най-вече - за един от тях….”

След тези думи Исус посочи с ръка към ладията на Своите Апостоли,

като ми каза:

“Един от Моите Апостоли отново е в присъствието на

неприятеля. И дух на силно съмнение и колебание е сграбчил

сърцето му, тъй че той вече не вярва, че може да спечели Божието

благоволение. Знаеш ли кой е този Мой Апостол?”

“Господи! Без всякакво съмнение това е Петър. Той още не може да

забрави мига, когато петелът пропя за трети път, а Ти се обърна и го

погледна. Даже мисля, че именно от вътрешно отчаяние Петър рече на

всичките:

“Отивам да ловя риба…” 46

А останалите просто го последваха в отчаянието му. Той, Господи,

отново отиде да лови риба, сякаш беше забравил думите Ти, с които му

казваше:

“Не бой се; отсега човеци ще ловиш…” 47

Исус се усмихна на думите ми, а след това каза:

“Гледай тогава онова, което сега ще се случи. Защото на Петър

наистина му е необходима Господната Трапеза на Увещанието…”

46 (Йоан 21:3)
47 (Лука 5:10)
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Така Господ се изправи от Огнището, което беше стъкмил. И като

погледна към приближаващата се до брега ладия, извика:

“Момчета, имате ли нещо за ядене?” 48

А те Му отговориха:

“Нямаме…” 49

А тогава Исус отново каза:

“Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите…” 50

И ето, че един от Исусовите Апостоли се обърна към Петър в ладията.

И като посочи към Исус на брега, казваше му:

“Господ е…” 51

А Петър, понеже беше гол, препаса връхната си дреха и се хвърли в

езерото… Точно в този миг Исус ме погледна, като ме попита:

“Забеляза ли, че Моят Апостол беше гол? Забеляза ли, че

морето отново имаше власт над него и той се хвърли във водите

му?”

“Да, Исусе! Забелязвам това и сърцето ми се сви от тази гледка…”

А тогава Исус отново каза:

“Гледай тогава онова, което ще сторя на Петър. Защото твърде

много го обичам, за да го оставя във властта на неприятеля…”

След тези думи на Исус Апостолите вече се приближаваха с ладията

към брега, а Петър излизаше от самата вода с наведена глава и с мокра от

водите дреха, като не смееше да погледне към Исус. А Господ, като го

погледна с любов, каза на него и на всички останали:

“Донесете от рибите, които сега уловихте…” 52

А след това, сочейки към Огнището, което беше разпалил с Огъня на

Духа, отново каза:

“Дойдете да закусите…” 53

Така Апостолите се приближиха около Огнището и Петър седна досами

Него. А Исус, като взимаше от Хляба, разчупваше го и им даваше. После

48 (Йоан 21:5)
49 (Йоан 21:5)
50 (Йоан 21:6)
51 (Йоан 21:7)
52 (Йоан 21:10)
53 (Йоан 21:12)
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стори същото и с печената риба. И ето, че с подтик от Святия Дух аз вече

гледах на Петър. Дрехата му мигом беше изсъхнала от Огъня и той

взимаше от Хляба и рибата, като ги ядеше. Така в сърцето на Апостола

пламна твърде много Любов. И Огънят, който Исус беше разпалил на

пясъка, вече гореше с пълна сила в сърцето му. Това накара Исус да се

усмихне. И Той, като погали Апостола Си по главата, попита го:

“Симоне Йонов, любиш ли Ме повече отколкото Ме любят

тия?”54

А Петър, съвършено изсъхнал от водите на морето, Го погледна с

огнен поглед, като Му каза:

“Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам...” 55

Тогава Исус тихо каза:

“Паси агънцата Ми…” 56

Но ето, че за втори път Исус погледна на Петър. И отново го попита:

“Симоне Йонов, любиш ли Ме?” 57

И този път Петър Му отговори по същият начин, а Исус отново тихо му

каза:

“Паси овцете Ми…” 58

Така дойде миг, в който Исус за трети път попита:

“Симоне Йонов, обичаш ли Ме?” 59

След въпроса на Господ сърцето на Петър пламна толкова силно, щото

той целият гореше в Любовта на Отца. И с твърде голяма ревност в гласа

си Апостолът отговори:

“Господи, Ти всичко знаеш, Ти знаеш, че Те обичам...” 60

Думите му накараха Исус силно да го прегърне и отново да му каже:

“Паси овцете Ми…” 61

А след това Господ се изправи и се приближи към мен, като ме попита:

“Забеляза ли, че три пъти попитах Петър с едни и същи думи?”

54 (Йоан 21:15)
55 (Йоан 21:15)
56 (Йоан 21:15)
57 (Йоан 21:16)
58 (Йоан 21:16)
59 (Йоан 21:17)
60 (Йоан 21:17)
61 (Йоан 21:17)
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“Да, Исусе! Ти го попита дали Те обича…”

“А когато той Ми отговаряше, че Ме обича, то какъв беше Моят

отговор?”

“Господи, ти и трите пъти му каза да пасе агънцата Ти!”

“А кой би казал на Петър да пасе агънцата Му, ако не Оня,

Който е Истинският Пастир? Разбират ли тогава всички Мои, че там

на морския бряг Аз изпълнявах в живота на апостолите Си именно

Давидовия псалом? Защото им приготвих трапеза в присъствието

на неприятеля. И като ги изпълних с Огъня на Святия Дух,

направих ги непоколебими и ревностни. И така, както някога

увещавах Петър, Аз днес искам да увещавам и всеки от Моите

пастири. Защото той седна при Мен до Огъня с толкова по-голяма

ревност, колкото по-голям бе и страхът му до чуждия огън в двора

на първосвещеника.

Но ето, иди и кажи на братята и сестрите Ми, че днес Аз отново

съм на брега. И като разпалвам Огнището Си, приготвям Трапеза на

Увещание за всеки от вас. Защото мнозина все още сте риби, които

не са преминали през Огъня. А риба, която не иска да премине през

Огъня, не е достойна за Мене, нито пък Аз съм достоен за нея.

Иди и кажи на Моите, че вие живеете в последните най-

страшни времена. Времена, когато светът залива църквите и

мнозина прогизват от водите му. Времена, когато само малцина

искат да намерят Огнището Ми и да влязат в Огъня на Любовта Ми.

Времена, когато на Моето увещаване Сатана е противопоставил

демонично развращаване. Но Аз сега заповядвам на всички Мои да

помнят и знаят думите на Вечния Си Пастир:

Някога в Египет Отец Ми докара тъмнина, която може да се

пипа, а днес от Сион към вас идва Светлина, Която може да се пипа.

Аз съм вашата Светлина! Аз съм Тоя, Който идва да ви даде

Трапезата на Увещанието и да стана превъзходно реален за

сърцата ви. Но готови ли сте вие да влезете в Огъня Ми? Готови ли

сте да увещавате с онази жар и с оная пламенна Любов, която

преизпълваше сърцата на първите Ми служители?
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Истина ви казвам, тогава непременно ще намерите Трапезата

на Увещанието. За да бъдете от “печените рибки” на вашия Господ.

И на най-пламенните и най-огнените изсред вас, които Ме любят

повече от другите, Сам Аз ще река:

“Пасете агънцата Ми!”

Но ако някой е решил да стои в света и да харесва всичко, що е

в света, то такъв няма да намери Огъня Ми и няма да пасе агънцата

Ми. Защото Огън има там, където я няма морската вода, и морска

вода има там, където го няма Огънят. Намерите ли Огъня, намерили

сте Любовта Ми. А намерите ли Любовта Ми, то самата Божия

Мъдрост ще отвори умовете ви, за да познаете Писанието…”

След тези думи на Исус видението с Трапезата на Увещанието се

прекрати, а Исус ме въведе във второто от виденията с Господната Трапеза.
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2. ТРАПЕЗАТА НА БЛАЖЕНСТВОТО

Братко мой! Верни ми приятелю!

За кой ли път в живота си аз трябваше да призная в сърцето си, че

съм сляп за истините на Живото Евангелие. За кой ли път трябваше да

проглеждам като слепеца Вартимей, за да видя, че наистина на брега на

Тивериадското езеро Исус бе дал Небесна Трапеза на Своите апостоли.

Трапеза на Огнено Увещание!

И аз днес питам всички с оная ревност, която Исус разпали в гърдите ми:

“Намерихте ли верните на Господ? Намерихте ли истинските Му

пастири? Намерихте ли онези, които, излезли от водите на света, са

коленичили пред Огнището Му, за да вземат Огъня?”

Огънят, братя мои! Онзи Огън, който беше причината Господ да

погледне на пламналия Си Апостол и да му каже:

“Паси агънцата Ми!”

Но ако някой няма Огъня и не иска да стане от “печените риби” на

Исус, такъв нито пък ще има Небесната привилегия да пасе Небесното

Стадо. Той може да се нарича “пастир”и да има необходимата бройка от

църковни членове за религиозното си самочувствие. Но той няма да има

свидетелството на онова общение край Огнището на брега, с което Исус да

го посочи за мъж по Сърцето Си. Ето затова умолявам всички да внимават

твърде много на дълбоките духовни тайни, които Исус ще разкрие в тази

книга. Защото без Господните трапези сърцата ни бързо биха отпаднали от

Благодатта на Бога. А сега нека да продължа към следващото видение,

което Исус разкри пред сърцето ми. Защото това беше видението с

Трапезата на Блаженството. В мига, когато Господ докосваше главата ми,

за да издигне духа ми в Своето Живо Евангелие, Той ми каза:

“Сега ще ти покажа Трапезата на Блаженството. И като простра

ръцете Си към всичките Си агънца, ще ги призова с най-пламенните

думи на устата Си. Защото от всичките трапези, които бих ви дал,

Трапезата на Блаженството е тази, която укрепява сърцата, за да

издържат до самия край. Понеже самите Небесни блаженства не

идват приживе, но са запазени за мига след края.
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Разбираш ли това?”

“Исусе! Аз разбирам думите Ти, защото те са твърде сладки за сърцето

ми. И сега, като погледна на вярата, която Ти Си положил в духа ми, зная,

че Ти Си Канарата на Вечното Спасение. И ако някой би вървял като

алпинист нагоре по пътя с Твоя копнеж в сърцето си, той би хвърлил

въжето на своето упование толкова нагоре, тъй че да се закачи на Самата

Канара. Не на нещата край пътя, но на самия връх, където Си Ти. Защото

Ти ме научи и ме просвети, за да видя, че устоява само онази вяра, чийто

прицел е Блаженият, Който дава блаженствата…”

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

като казваше:

“Нека тогава да ти покажа как Блаженият дава Трапезата на

Блаженството за всичките Си агънца...”

След последните думи на Исус пред сърцето ми се появи видение. Аз

виждах моя Господ, стоящ на върха на Свят Хълм. Самият Хълм бе

пленяващо красив, понеже бе съвършено осветен от Небесните лъчи на

Святия Дух. И ето, че Исус, все така стоящ на Хълма, протегна ръце към

хилядите овце, които бяха налягали по поляните под самия Хълм, за да Го

слушат. Тогава устата на Господ се отвориха, тъй че Той казваше:

“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. Блажени милостивите,

защото на тях ще се показва милост. Блажени чистите по сърце,

защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се

нарекат Божии чада. Блажени гонените заради правдата, защото е

тяхно небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят,

и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене; радвайте

се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже

така гониха пророците, които бяха преди вас…” 62

Докато Спасителят говореше с пламенна ревност думите Си, се случи

Небесно чудо. Защото над главата на Исус небесата се отвориха, и две

62  (Матея 5:3-12)
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Небесни ръце, пълни с Хляб, се снишиха, като даваха Хляб на всяка от

овцете Му. Така всичките овце се наситиха и вдигнаха очи, пълни с

благодарение към Оня, Който ги хранеше. А тогава настъпи ново знамение.

Защото онези светли ръце простряха пръстите Си към белите облаци над

Хълма. И само след миг над цялото Господно Стадо заваля дъжд, а капките

му се усилваха и падаха на земята всред овцете. Така, поради дъжда,

изсред самата земя започнаха да растат треви, които буквално я покриха,

тъй че цялото пространство под Хълма позеленя. А Исус ме погледна от

самия Хълм, като ми даде знак, за да се приближа до Него. Така тръгнах

сред самите овце, ходейки по зелените треви, като все още не разбирах

знамението. А когато се приближих до Него, Исус ме попита:

“Видя ли онова, което стори Отец Ми за всичките Ми агънца?”

“Исусе! Видях, че Ти прогласи от Хълма Небесните блаженства, а в

едно с Твоите думи от Небето се протегнаха ръцете на Отца, Който даваше

Хляба Ти на всяка от овцете Ти. Но миг след това настъпи ново знамение,

което не успях да разбера. Защото облаците над Хълма изляха дъждовете

си над цялото Ти Стадо. И от самия дъжд израстнаха треви които избуяха

навсякъде. Какви са тези треви, Господи? Защото виждам, че веднъж Отец

храни Твоите с Небесния Хляб, а миг след това се явиха и тревите…”

Господ ме погледна с твърде дълбок и изпитващ поглед. А след това

ми каза:

“Непременно ще разбереш какво са тревите, за да

свидетелстваш за тях на Моите. Но сега искам да видиш едно друго

знамение, което ще се случи под самия Хълм. Гледай го, Стефане!”

Обърнах глава от Господ, за да погледна под самия Хълм, където

стояха Господните овце. И ето, че очите ми видяха как по-долу от тях

започнаха да се появяват множества от кози, които имаха твърде страшен

и ужасен вид. Те бяха обладани и обсебени от дявола, тъй че самото

нечестие на мрака ги караше да се събират около Божиите овце. И затова

козите, навеждайки главите си и риейки с крака в пръстта, побързаха да

нападнат над Господното Стадо, тъй че овцете на Господ Исус почувстваха

ужасните бодежи от рогата им…
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Аз никак не исках да приема тази гледка и затова вдигнах глава към

Исус. А Той, като посочи с ръка напред, вече ми казваше:

“Нека идем с теб до самите кози. Защото тези са неприятелите,

поради които Господ ви дава Трапезата на Блаженството. И ти бъди

сега като една от овцете Ми. За да разбереш онова, което ти

показвам…”

Миг след думите на Исус аз наистина бях овца, като всичките Му овце.

И като слязох с Господ сред останалите си братя и сестри, вече виждах

злото, което козите бързаха да сторят на Божиите овце. А това зло

забеляза и мен. Понеже една от козите вече ме приближаваше. И като

насочи острите си рогове към самото ми сърце, забиваше ги в мен…

Една твърде ужасна и нетърпима болка се разнесе по цялото ми

същество. Защото аз вече чувах в сърцето си едно диво и демонично

кикотене. Едно непрестанно подиграване и присмехулство, заредено с

остри и жестоки думи. Сякаш със самите си рогове козата ми казваше:

“Колко си жалък и беден! Колко си отритнат и нещастен! Ти нямаш

бъдеще в тоя свят и Тоя, в Когото си повярвал, не може да те спаси. Той не

може да ти даде онова, което имаме ние. Той не може да те направи

щастлив, както сме ние. И ти самият си пленник на едно изкривено

разбиране за Бога, понеже вярата ти не струва и пукнат грош. Как изобщо

си могъл да си представиш Бог по този начин? Ха, ха, ха!”

Опитах се да погледна Исус, но собствените ми сълзи премрежиха

погледа ми, тъй че не Го виждах. Самите рогове на козата се опитваха да

прекършат вярата ми и да ме накарат да се чувствам ужасно. Да се

чувствам беден и изоставен от Оня, Който дава Живота Си за мен. Затова

отново извиках към Господ с всичката си сила. И ето, че блеенето ми

стигна до Него и аз усетих как Тоягата Му ме докосва. А през самата Тояга

до мен дойде Гласът Му, който ми казваше:

“Виж Трапезата, която ти давам! И не позволявай на роговете

да пронижат вярата ти!”

Погледнах пред себе си и видях бяла кърпа, върху която имаше

Небесен Хляб. Така, превъзмогвайки над болката, аз започнах да ям от

Хляба, тъй че всичките онези Христови думи за Блаженството изпълниха



118

духа ми. Но това никак не ми беше достатъчно. Защото козата с ново

настървение отново започна да ме боде с рогата си, а аз нямах сили, та да

й противостоя. Затова отново извиках към Исус:

“Господи, Твоята Трапеза не ми е достатъчна и аз се почувствах още

по-зле. Дай ми още Хляб!”

В следващия миг Тоягата на Пастиря отново ме докосна. А Исус вече

ми казваше:

“Ти не видя цялата Трапеза! Ти яде само от Хляба. Но виж сега

и проумей, че една овца яде предимно и най-много трева. Виж

онази трева, която произрасти и избуя след дъждовете на Духа Ми.

И както яде от Хляба Ми, така яж и от нея. Така ще разбереш каква

е пълната Трапеза на Блаженството...”

След думите на Исус погледнах към избуялата трева пред мен. И като

наведох главата си, започнах да я ям...

Братко мой! Това беше най-горчивата трева, която някога бях ял в

живота си. Един вкус, подобен на хинин, но многократно по-остър и

горчив. Така горчивината се разля навсякъде в мен, а сърцето ми започна

да повтаря онези думи на Исус, че ще бъдем мразени, гонени, преследвани

и убивани заради Него. Както е и писано:

“Не! ние сме убивани заради Тебе цял ден, считани сме като

овце за клане…” 63

Но какво бе вътрешното ми учудване, когато из дълбочините на

сърцето ми дойде още много глад за тази горчива трева. Този глад ме

накара да продължа да паса пред мен, тъй че с всяка следваща тревичка,

която дъвчех, аз усещах себе си все по-силен и силен. Даже дойде миг,

когато роговете на козата вече не ми правеха впечатление и аз ги считах

не просто за нормални, но дори желателни. Ето такова нещо ставаше в

духа ми с горчивата трева. Защото самата горчивина вътрешно ме

подготвяше за много по-страшно и ужасно зло от онова, което преживявах.

И всяко следващо убождане от рогата бе за мен не страдание, но

привилегия. Всичко това ме накара отново да потърся с поглед моя

Небесен Пастир. А Той, като простря ръка към мен, каза ми:

63 (Псалом 44:22)
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“Все още ли не разбираш Трапезата на Блаженството? Все още

ли не проумяваш, че онова, което беше за теб като загуба, стана

като придобивка? И онова, което беше като придобивка, се

превърна в загуба?

Виж тогава и проумей, че ето такава е Трапезата, която

утвърждава сърцата на Моите. Защото днес, когато Аз извеждам

Стадото Си от властта на света, всеки трябва да си спомни за

Трапезата на Моя Отец, Който извеждаше Израиля от Египет. Не

заповяда ли тогава Всемогъщият Пасхата за всеки от Своите?  И не

каза ли за оная нощ на Изхода:

“През същата нощ нека ядат месото, печено на огън; с

безквасен хляб и с горчиви треви да го ядат...” 64

И ако днес всеки от вас преминава през огнените изпитания на

Агнеца, та да участвате в страданията Му и да наследите Славата

Му, то колко от вас ядат безквасния Хляб и горчивите треви? Не

разбирате ли, че ето това - да ядете безквасен Хляб, ще рече да

имате общение в Моето Слово, което няма от кваса на тоя свят?

Защото нищо от Трапезата на Блаженството не касае тоя свят, нито

го ползва. А когато към безквасния Хляб притурите и горчивите

треви, тогава несъмнено сте стигнали до онази вяра, с която сте

готови да преминете през всякакво страдание за Мене, като

намирате в горчивината и скръбта неземната радост на вътрешния

човек, създаден по Образа на Бога и за Славата на Бога.

Ето, Господ вашият Бог казва на всичките Си овце:

Днес и до свършека на света мнозина ще бъдат опитани от Отца

Ми доколко обичат Небесното Блаженство. И онези, които смирено

приемат безквасния Хляб и горчивите треви, ще бъдат утвърдени

до века. Колкото до другите, които се съблазняват и отпадат поради

рогата на многото подиграватели и изкусители, то на такива Господ

не им е Пастир и те няма да участват в Изхода на Моята Църква,

нито ще намерят обещаното Небе. Защото в това Небе се влиза през

64 (Изход 12:8)
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много скърби и на тия скърби свидетелстват безквасният Хляб и

горчивите треви…”

Братко мой, верни ми приятелю! Аз те моля да притихнеш под

мощната ръка на Небесния Пастир. И като полудееш за света, да станеш

разумен за Небето. Защото всеки от тоя пресметлив свят на лукавия би ти

казал, че е лудост да плащаш цената за нещо, което няма да получиш

приживе. Но аз искам да запомниш няколко простички истини, които гласят:

Евтините неща струват евтино, но излизат скъпо, а скъпите неща -

струват скъпо, но излизат без пари!

За евтиния живот на дявола нещата идват евтино, като на турски

битпазар. Малко блясък, повечко лъскав станиол, един поклон, повечко

компромиси… и ти самият ставаш жигосан от дявола с етикета “евтин”, като

евтиния живот, който си получил. А това излиза твърде скъпо…

За скъпите блаженства в Небето нещата идват скъпо. Те се плащат

през целия живот. Но заедно с това излизат без пари, защото Исус е

платил за теб със скъпоценната Си кръв.

Аз не искам да бъдеш евтин за дявола! Покажи му, че си твърде скъп

за Господ! Покажи му, че за теб е платена цена, която той не може да

плати! Защото не е възможно да заплащаш Блаженството с цената на

целия си живот и самият ти да не се превърнеш в Божия скъпоценност.

Нека тук ти дойдат наум думите от “Книгата на пророк Исайя”, защото те са

взети именно от Трапезата на Блаженството:

“Ще направя човек да е по-скъп от златото, да, хората да са по-

скъпи от офирското злато...” 65

65 (Исайя 13:12)
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3. ТРАПЕЗАТА НА ПОСВЕЩЕНИЕТО

Братко мой! Верни ми приятелю!

Нека сега да ти разкрия и последната от трапезите на Господ. Защото

това е трапеза по Божието предузнание и в нея участват онези, които Бог

е избрал според Собствената Си Воля и Личен Суверенитет. Зная, че е

възможно да ме попиташ:

“Защо ще ми разказваш за Трапеза, която не е за всички? И какво ще

ме ползва тя?”

Виждаш ли, братко мой! Още с пророка Си Исайя Отец заяви, като каза:

“Аз заповядах на посветените Си, повиках още и силните Си, за

да извършат волята на гнева Ми, - да! ония, които се радват на

Моето величие…” 66

Но тук искам да проумееш, че Господ е, Който дава не само

посвещение, но и поука на слугите Си, пророците. А мога ли аз да зная

всичките Му мисли и намерения? Мога ли да съизволявам с Него или да Му

кажа:

“Ти се изявяваш в тоя, а не в оня!”

Това би било твърде голяма глупост и високоумна гордост, която

Всемогъщият непременно би наказал. Истината е, че Бог действа в когото

Си поиска и когато Си поиска. Към едни Той закоравява, а на други

показва Милост. И ако един пророк Илия някога бе решил, че с една шепа

пророчески ученици ще затрогне Божието Сърце, пак Отец го изненада,

понеже Си намери избраник според Волята Си. Всичко това ме кара никак

да не задържам изворите Му в сърцето ми, но своевременно да ги изливам

към всички, които любят Бога и са избрани от Него, за да следват по Пътя

на Исус. Кой знае дали тази Трапеза на Посвещението няма да послужи за

нечий Божий избраник? А в това отношение радостта ми ще бъде пълна.

Защото отново и отново ще се обогатяват духовно всички мои братя и

сестри в Исус.

Нека сега да ти кажа с какви думи Исус ми разкри Трапезата на

Посвещението. Ето какво ми каза Той:

66 (Исайя 13:3)
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“Тази е Трапезата, от която съм давал най-много на духа и

сърцето ти. И ти добре правиш, че се смиряваш, та да не паднеш

във високоумие или гордост. Но Аз действително съм заповядал

тази Трапеза в Словото Си. И днес я давам на всичките Ми братя и

сестри, защото измежду тях има посочени и избрани за определени

дела в определено време. Затова виж сега видението, което ти

давам…”

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

Господ се намирахме на едно издигнато каменно място, което беше като

врязано в скалите на висока планина. Всъщност - това беше пещера в

самите скали, а ние стояхме пред самия й вход. И ето, че Исус посочи с

ръка към пещерата, като ми казваше:

“Нека влезем вътре, момчето Ми. Защото тук очите ти ще видят

неща, които не си виждал, ако и да си ги приемал с вяра в сърцето

си…”

След тези думи Исус влезе в самата пещера, а аз Го последвах. Така

Господ вървеше, докато стигна до място, където аз видях дървени съдове.

А Той, като спря, обърна се към мен и ми казваше:

“Сега ти предстои да разбереш каква е самата Трапеза на

Посвещението. Затова, като начало, погледни на съдовете и Ми

кажи какво има в тях…”

Погледнах самите дървени съдове и забелязах, че в част от тях имаше

мляко, а в другата част - гъст пчелен мед. Това вътрешно възхити сърцето

ми, тъй че казах на Исус:

“Господи мой! Тази Твоя Трапеза наистина е най-прекрасната от

всички. Защото в тези дървени съдове има мляко и мед. И какво друго да

искам сега, освен да вкуся от млякото и меда?”

Господ се усмихна на думите ми, а след това каза:

“Не бързай толкова. Защото Трапезата на Посвещението не е от

обикновените трапези, които биха си направили човеците. Тук има

определени критерии и изисквания, които Отец Ми е заповядал, за

да участват избраните Му в подобна трапеза. Затова виж какво е

написала ръката Господна върху самите дървени съдове…”
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Отново погледнах към дървените съдове. И така забелязах, че върху

онези съдове, в които беше млякото, Божията ръка беше написала:

“Да ядеш млякото, което ти дава Господ твоят Бог! За да

възрасти сърцето ти и да се укрепи десницата ти!”

А върху съдовете с меда имаше друг надпис, който гласеше:

“Да не ядеш мед на леност, но да се храниш с мед на усърдие.

За да се услади на душата ти и радостта ти да бъде пълна…”

Самите Божии думи бяха заредени с твърде голяма мъдрост, за да ги

проумея в първия момент. И затова аз се обърнах към Исус, като Го

попитах:

“Какво идат да рекат тези думи на Отец, Господи? И как да ги

разбирам? Защото, колкото до охотата за очите ми, аз съм готов веднага да

седна, за да ям от млякото и меда. Но на самите съдове има думи, които ме

спират…”

Слушайки реакцията ми, Исус отново каза:

“Ако тази Трапеза беше толкова лесна за ядене, то тук би

гъмжало от мнозина. Но за свидетелство на всички ти сега иди при

съдовете и се опитай да вземеш от млякото и меда…”

Господ ме изумяваше с думите Си. Но действително, че в самата

пещера бяхме само аз и Той, както и вездесъщото присъствие на Святия

Божий Дух. Ето затова аз побързах да се приближа до дървените съдове. И

като прострях шепи към млякото, поисках да загреба и да пия. Но тогава,

като живо, самото мляко се отдръпна от ръцете ми и никак не ми

позволяваше дори да го докосна. Това вътрешно ме смути и аз се отказах

да загребвам от млякото, като се приближих до съдовете с меда. Тук също

прострях ръка към меда и поисках да си загреба от него. Но при все, че

ръката ми влизаше в меда, аз не можех да извадя и капчица от него,

понеже той никак не се задържаше в пръстите ми, но се хързулваше и

оставаше в съда. Почувствах се твърде неприятно. Като изигран от самия

себе си. Затова, обръщайки се към Исус, аз наведох главата си, като Му

казах:

“Не става, Господи! Не мога да я ям тази Трапеза, понеже тя бяга от

мен!”
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Исус се разсмя на думите ми. А след това каза:

“Как можеш да твърдиш, че Трапезата бяга от тебе? Не,

момчето Ми! Тази Трапеза не бяга от тебе, но ти бягаш от нея…”

“Как така бягам, Исусе? Ти сам видя, че прострях ръце, както към

млякото, така и към меда…”

“А проумя ли ти що ще рече Божият надпис върху дървените

съдове? И изпълни ли изискването на твоя Отец, та наистина да

имаш достъп до Посвещението?”

Истината беше такава, щото аз нищо не бях проумял. И затова, като

погледнах с умоление към Исус, запитах Го:

“А какво е трябвало да проумея, Пастирю мой? И какво е изискването,

за да стана угоден на Отца и на Неговата Воля?”

След последните ми думи Исус се приближи до дървените съдове.

И като посочи с пръст върху първия от надписите, каза ми:

“Виж сега онова, което Отец изисква спрямо млякото. Защото

думите Му гласят:

“Да ядеш млякото, което ти дава Господ твоят Бог!”

Ти поиска ли да ядеш млякото?”

“Исусе! Аз поисках да го пия!”

“Да, но изискването не е да го пиеш, но да го ядеш! А кога едно

мляко става за ядене, а не за пиене?”

“Господи! Това мляко трябва да се сгъсти. И едва тогава аз ще го ям, а

няма да го пия…”

Очите на моя Спасител заблестяха радостно. И Той, като ме погледна с

огромна любов, каза ми:

“Сега ти наистина разбра първата част от Трапезата на

Посвещението. Защото тя се състои от сгъстено мляко. Но виж сега

как стои въпросът с меда. Защото Отец Ми казва за тоя мед:

“Да не ядеш мед на леност, но да се храниш с мед на усърдие!”

Как разбираш думите Му?”

“Господи мой! Сега разбирам, че аз трябва да се потрудя за меда си.

Защото за ленивия Словото беше записало:
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“Ленивият потопява ръката си в паницата, а го мързи да я

върне в устата си…” 67

Но кажи ми сега, Исусе! Какво да сторя, та да участвам в Трапезата на

Посвещението?”

След тези мои думи Исус ме погледна с твърде дълбок поглед. И като

мълчеше и сякаш ме изпитваше, продължаваше да пронизва цялото ми

същество със светлите Си зеници. А накрая тихо ми каза:

“Ти трябва да изпълниш повелята на онази, която Ме е родила.

Защото майка, която е родила детето си, най-добре знае как го

храни, та да възрастява. Затова спомни си сега какви бяха думите

на пророк Исайя за Мене. Защото така ще разбереш и коя е майка

Ми…”

След думите на Исус пророческите стихове нахлуха със сила в сърцето

ми, а аз Му казах:

“Господи мой! Пророк Исайя пророкува за Теб, като каза:

“Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето девица ще зачне

и ще роди син, и ще го нарече Емануил. Сгъстено мляко и мед ще

яде, когато се научи да отхвърля лошото и да избира доброто...” 68

И аз сега разбирам, Исусе, че Ти Си ме довел именно до тази Трапеза,

която възрастява Тебе…”

“Иди тогава и кажи на всичките Ми братя и сестри, че

Трапезата на Посвещението се нарича Емануил. И на нея Отец Ми

кани мъжете и жените по Сърцето Си. Онези, които Сам Той облича

с Небесна Светлина и Сила, за да Му бъдат звезди в мрака на тоя

погиващ свят. Но ти сега помисли каква е повелята на тази, която

Ме е родила. И коя е същинската девица в стиховете на пророка.

Защото тази девица някога роди Мен, а днес отново ражда Мен.

Тази девица ражда Господ в човешките сърца на всяко време и на

всяко място…”

Думите на Небесния ми Пастир бяха като пълноводен поток за сърцето

ми. И аз, преизпълнен от Неговото докосване, побързах да Му кажа:

67 (Притчи 26:15)
68 (Исайя 7:14-15)
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“Скъпоценни мой Господи! Тази девица е Божията Благодат. Тя е

същинската Ти майка! Някога тя Те зачена в утробата на Мария, а днес тя

Те ражда в нашите сърца. И Ти Си Младенецът, роден от нея вътре в нас!”

“А с какво вие бихте хранили Младенеца, за да порасне? Не

казва ли Исайя, че Аз обичам да ям сгъстено мляко и мед? И ако

вие наистина Ми давате това мляко и мед, то Аз ще преумножа

Силата Си вътре във вас, тъй че противниците ви непременно ще

отстъпят. Защото ето такава е Трапезата Емануил! Трапеза не за

вас, но за Мен, Който се раждам и идвам да живея в сърцата ви…”

Едва ли някога бях слушал по-прекрасни и възвишени думи от устата

на моя Господ. Те ме зареждаха с твърде силна и огнена вяра. Те ми

даваха непоклатимото убеждение и съвършена надежда, че наистина мога

да участвам на Трапезата Емануил. А Исус, като протегна ръка и ме погали

по главата, продължи да ми говори, като казваше:

“Много пъти съм искал да кажа на всичките Си агънца за тази

Трапеза. Много пъти съм оставал гладен и жаден в тях. И в дни,

когато е трябвало да превъзмогна в живота им и да поместя

планините и преградите им от противника, Аз съм оставал немощен

поради това, че те са Ми отказвали сгъстеното мляко и меда. И ето

затова Отец Ми те забеляза и посочи от високите Си небеса, като

заповяда служението ти с тази цел:

Да даваш на всичките Божии чеда сгъстеното мляко и меда! За

да храниш Мен, Който живея в сърцата на всичките Си братя и

сестри. Защото не ставам ли Аз съвършено силен, когато ям сгъстено

мляко и мед?”

“О, Исусе! Та именно с това мляко и с този мед още на дванадесет

години Ти беше в Ерусалимския Храм и учеше книжниците с такава

мъдрост и помазание, щото те бяха сложили ръка на устата си и не знаеха

отгде у едно невръстно момче подобно посвещение и богопознание…”

Исус се усмихна на думите ми и отново каза:

“Нека тогава сега да посветя твоето сърце и сърцата на всичките

Си агънца относно тая най-свята и помазана Трапеза. Защото всички
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сте длъжни да разберете за Трапезата Емануил. И като извикате към

Отца Ми - да поискате Силата, с която да участвате в нея…”

След тези Свои думи Исус посочи към дървените съдове, в които беше

млякото, като ме питаше:

“Кажи Ми сега! Как може да се сгъсти това мляко? И какво

трябва да сториш, за да го сгъстиш?”

“Исусе! Нужна е цедилка за млякото. Защото само така то ще се сгъсти!”

Едва отговорил на Господ аз забелязах как Той бръкна в мантията Си.

И като извади чист и бял плат, блестящ от Небесна Светлина, казваше ми:

“Ето я цедилката! И двамата с теб нека сега да я закачим, за да

излеем в нея и самото мляко...”

След тези думи Исус сгъна плата в четирите му краища. И като ги

завърза на възел, постави го на специално приготвена кука. Така двамата

с Него вече вдигахме дървените съдове с млякото, като го изливахме в

самата цедилка. А когато свършихме това, Господ отново ми каза:

”От многото духовни опитности, които съм ти давал, тази е една

от най-важните. Защото за духовния човек няма по-важно от това -

да вкуси Моето Слово. Не просто да го пие, но да го вкуси… Как ти

разбираш това?”

“Господи! Твоето Слово казва на всички ни:

“Вкусете и вижте, че Господ е благ; блажен оня човек, който

уповава на Него…” 69

А да вкусим Словото Ти ще рече преди това да го сгъстим. Защото

онова, което е сгъстено, се яде, а онова, което е рядко, се пие. Ето така аз

разбирам сгъстяването на Словото Ти…”

“Иди тогава и кажи на Моите, че Слово, което се пие, е за

младенците и неутвърдените, а Слово, което се яде, е за порасналите

и духовните. Понеже именно на това ви учеше и Апостолът Ми

Павел, който казваше на всички ви:

“И аз, братя, не можах да говоря на вас, като на духовни, но

като на плътски, като на младенци в Христа. С мляко ви храних, не

69 (Псалом 34:8)
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с твърда храна; защото още не можехте да го приемете, а и сега

още не можете…” 70

и още:

“Понеже докато вие трябваше до сега, според изтеклото време,

и учители да станете, имате нужда да ви учи някой изново най-

елементарните начала на Божиите словеса, и достигнахте да имате

нужда от мляко, а не от твърда храна. Защото всеки, който се храни

с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец; а

твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са

обучили чувствата си да разпознават доброто и злото...” 71

Колко от вас видяха в тези думи на Апостола Ми именно призив към

Трапезата Емануил? Колко от вас видяха, че твърдата храна е именно

сгъстеното мляко, за да се сбъдне и писаното от Исайя за Младенеца:

“Сгъстено мляко и мед ще яде, когато се научи да отхвърля

лошото и да избира доброто…” 72

И понеже Волята на Отец Ми за вас е именно тая - да отхвърлите

Злото и да изберете Доброто, то вижте сега дълбокото, което ще дам на

пророка Си…”

След тези Свои думи Исус се обърна към мен, като ми казваше:

“Иди, та допри ръцете си до самата цедилка. Защото така ще

разбереш как Господ ти дава да сгъстяваш Словото Му…”

Послушах Исус и с развълнувано сърце се приближих до цедилката, от

чийто долен край капеше суроватка. А след това допрях ръцете си до нея…

Братко мой! Това беше най-живото, най-деятелното и най-разтърсващо

движение на Святия Дух в цялото ми същество. Той хвана ума ми. И като

започна да го пронизва със Светлина, правеше така, щото едни мисли

умираха, а други се раждаха като искри. Едни изтичаха от мен, а други се

закрепяваха. И във всяка от мислите си аз започнах да виждам един Образ

и да произнасям едно Име - Името Исус. Едно вълнение или по-скоро

вътрешна революция пренареждаше, преоткриваше, издигаше и снишаваше,

очистваше и изграждаше, дълбаеше и преобразяваше. Част по част от мен

70 (1 Коринтяни 3:1-2)
71 (Евреи 5:12-14)
72 (Исайя 7:14-15)
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си отиваше и част по част от Него пристигаше. А аз не исках това да

свършва. И бях готов и мотивиран да стоя с ръце до цедилката цяла

вечност. Но ето, че Исус ме докосна, като ми казваше:

“Сега разбра ли какво ще рече тая цедилка…”

“Да, Исусе! Аз усетих с целия си дух, че тая цедилка се събира в две

думи: Размишление и вдъхновение! С нея от мен изтече всяко плътско и

повърхностно разбиране на Твоето Слово, а остана Духът. И Той, като

сгъсти познанието ми за Тебе, направи ме да виждам Образа Ти и Името Ти

на всяко място в Словото Ти…”

“Виж тогава как отдолу на цедилката се събира суроватката. И

така знай, че онези, които не искат да платят цената, за да ядат от

сгъстеното мляко отгоре, се навеждат под цедилката, за да ядат

суроватката отдолу. Но кой от тях разбира, че Духът е останал

отгоре, докато те са останали отдолу? Кой от тях разбира, че само

онова, сгъстеното, е благословената храна от Отца за Сина Му?

Затова сега, протегни ръка и вземи от сгъстеното мляко. И като го

вкусиш, кажи Ми какво ще усетиш…”

Братко мой! Аз съм имал много мигове на щастие с Исус, но този

последният е за мен най-благословеният миг в живота ми. Защото оная

Свята цедилка наистина беше сгъстила и събрала най-чудесното от Бога за

духа и сърцето ми. И аз, като протегнах ръце, с вълнение и трепет започнах

да вкусвам от сгъстеното мляко…

Това беше най-изобилното от Небесното изобилие, най-благото от

Божиите благости и най-вкусното от Небесната храна. И колкото повече се

хранех със сгъстеното мляко, толкова по-силен ставаше копнежът ми да

давам от това мляко на всичките си братя и сестри. Защото устата ми бяха

не просто пълни, но готови да говорят и да не млъкват. Сякаш че с духа си

задържах хиляди тонове от вода. И едни думи на Небесния Отец притискаха

сърцето ми, а с тях Той ми казваше:

“Аз съм Господ твоят Бог, Който те възведох из Египетската

земя; отвори широко устата си, и ще ги изпълня…” 73

А Исус, като ме наблюдаваше с внимание, ми каза:

73 (Псалом 81:10)
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“Сега, когато ясно и правдиво ти видя в това видение каква е

Трапезата Емануил, запиши това на книга и дай думите Ми на

всичките Ми агънца. Защото това сгъстено мляко непременно ще ви

направи способни да говорите Словото Ми в неподозирани

дълбочини. И Дух на Свято поучение и тълкувание ще изпълни

устните ви. За да давате на Божиите всичките думи на Вечния

Живот. Но ти сега виж и дървените съдове с меда. Защото ако

сгъстеното мляко ти даде толкова много, то какво ли ще ти даде

Божият мед…”

Послушал Исус, аз погледнах към дървените съдове с меда и казах на

Господ:

“Исусе! Ти Си Този, Който всякога ми е давал да ям от този мед. И аз

зная, че той въплъщава Божията Мъдрост. Но въпреки това не разбирам

какво ще рекат Божиите думи, написани на дървения съд. Защото те гласят:

“Да не ядеш мед на леност, но да се храниш с мед на усърдие…”

“А какво е усърдието, което трябва да проявя, Господи?”

Исус се усмихна на въпроса ми. А след това, като хвана ръката ми,

посочи напред, като каза:

“Нека излезем от тая Свята пещера на Посвещението. Защото

искам да видиш нещо с очите си. Нещо, което Небесният Пастир

иска да даде на цялото Си стадо…”

Така ние излязохме от пещерата, а Исус ме прегърна, тъй че двамата с

Него полетяхме нагоре, към високите обиталища на Святия Дух. И ето, че

очите ми отново виждаха зелените пасбища на Духа, които Господ ми беше

показвал и в предишни видения. А там Исус ми каза:

“Погледни сега и виж, че на тия пасбища има несравнимо

повече от онова, което би поискал и получил. Защото тук тревите са

сладки и ухаят. Но колко по-сладки и ухайни са полските кремове и

всички други цветя?”

В пълно съгласие с думите на Господ очите ми виждаха цветята, за

които Той ми говореше. Затова Му казах:

“Исусе! Пастирю мой! Едно агънце не може просто така да изяде подобни

цветя. То би се хранило с тревата. Но каква тогава е съдбата на тия цветя?”
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“Виж това сам! Понеже затова те доведох тук…”

След думите на Исус аз се затичах към цветята. И ето, че очите ми

видяха как над тях жужаха стотици пчели. И като кацаха над нежните им

венчета, събираха с хоботчетата си нектара им. А след това отлитаха, за да

намерят всички други цветя всред пасбищата, та да получат и техния

нектар. Това ме накара да попитам Господ:

“Исусе! Без всякакво съмнение Ти искаш да ми покажеш, че чрез

труда на тези пчелички иде изобилието от онзи мед в пещерата…”

“Точно така е! Именно това исках да ти покажа. И ти сега

помисли и Ми кажи какво са тук пчелите? Защото те нямат друга

длъжност пред Бога и Отца, освен да събират нектара от цветята и

да го превръщат на мед…”

Погледнах с любов към прекрасните Божии създания, а отговорът

просто блестеше в устните на Исус. Затова Му казах:

“Господи! Ако тези пчелички всякога пребъдват тук, горе, то те са

нещо от самите нас, в което Отец най-много благоволи. Понеже надписът

върху дървения съд идеше да покаже, че ние се храним с мед на усърдие.

А какво по-голямо усърдие от това на тия пчели? И сега аз виждам и зная

че това са нашите мисли по онова, което е горе. И самите пчели изпълняват

апостолската заръка:

“Мислете за горното, а не за земното…” 74

И ако ние сме ревностни, та да мислим за горното и мислите ни да

пребъдват тука, то сам Отец ще се погрижи те да съберат божествения

нектар от всичките Му цветя и полски кремове…”

Исус се усмихна с твърде голяма благост на думите ми. А след това

продължи да ми говори, като казваше:

“А какво друго да са цветята и полските кремове, освен

пророците на Отца Ми? И ако за Небесния ви Пастир в “Песен на

песните” беше записано, че пасе Стадото Си между кремовете, то и

вие се научете, за да пребъдвате всред тези кремове. Защото

тогава непременно мислите ви ще са като пчели, които събират

всичките думи на Божията Премъдрост. А когато съберете твърде

74 (Колосяни 3:2)
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много, то тогава Святият Дух ще превърне нектара като мед в

сърцата ви. За да ядете от всичката му сладост и да преизобилвате

във всякакво знание и откровение.

И ето това е Моята пълна изява към теб на Трапезата Емануил!

И ако ти речеш, че не си опитал меда от видението, то пак знай,

че самото водителство, което дадох на сърцето ти, беше сладка

медена пита от твоя Господ и сгъстено мляко за Младенеца в

сърцата ви.

Ето, призовавам всичките Си избрани, за да участват на

Трапезата на Посвещението. И казвам на всичките Си Верни пастири:

Елате при Мен с вяра! И към вярата прибавете смирение!

Защото Аз трябва да раста, а вие да се смалявате! А Младенецът

наистина расте с Трапезата Емануил! Със сгъстеното мляко и мед,

които днес ви явих чрез слугата Си…”

След тези последни думи на Исус видението се прекрати. А Господ,

като докосваше сърцето ми, вече ми даваше да мисля за следващото от

Давидовия Псалом - Святото Миро, с което Той помазва главите на слугите

Си.
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II. ЕЛЕЯТ НА БОЖИЕТО БЛАГОВОЛЕНИЕ

Братко мой! Верни ми приятелю!

През изминалите години на моето служение към Бога аз винаги съм

изпитвал силен трепет и благоговение, когато стане дума за Божието

помазание. Нещо повече - зная за себе си, че без Божието помазание аз

просто бих бил една земна черепка, пръст и пепел, прах и суета. Но сега с

Божията Благодат и благоволение съм онова, което съм.

Бяха времена и години, когато думите ми правеха много по-силно

впечатление от Духа. И аз, запленен поради думите, с които някой се е

нарекъл Божий “помазаник”, търчах от събрание на събрание и от

конференция на конференция, за да се докосна до това тайнствено и

Свято Божие проявление, наричано “помазание”. Но при все, че исках да

получа и капчица от Божието помазание, най-често получавах човешко

наказание. Защото трябваше да наказвам и принуждавам сърцето си да

стои на места, където Бог Го няма. Защото трябваше да се залъгвам и

заблуждавам, че ако този път помазанието го няма, то следващия път

непременно ще е налице. Но нещата се повтаряха постоянно. И не просто

се повтаряха, но се влошаваха. Защото наемници, окупирали амвона,

говореха с часове за собствената си праведност, за екскурзиите си и

придобивките си, за личните си планове и намерения, както и за всичките

си човешки проекти. В крайна сметка аз побягнах от такива места, понеже

не исках да тровя и наказвам душата си с човешката заблуда и лъжа. И

като застанах на молитва пред Исус, изплаках пред Него опустошената си

душа и празното си сърце. И в ония дни, когато сълзите ми не засъхваха от

лицето ми, аз виках към Пастиря на сърцето си, като Му казвах:

“Милост имай за мене, Господи! Ти ме паси и Ти ме учи! Ти ми давай

всичките думи на Вечния Живот, понеже никак не мога да ги открия сред

онези, които наричат себе си “помазаници”. Как да ходя при тях, Господи?

Как да прахосвам дните си в очакване, когато зная, че някъде има място,

където Ти Си реален и жив? Моля Те, яви ми се! Дай ми Святия Си Дух и

нека Той да стане Единствения ми учител и помощник! Нека Той отвори
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слепите ми очи! Нека Той помаже главата ми с онова Свято Миро, което

все още не разбирам и не проумявам…”

В очите на някой, преминал през школовката на човешките доктрини,

аз сигурно бях еретик. Как така ще напускам събранието на Господния

“помазаник” и ще търся път към Исус без посредничеството на човеци?

Истината, братко мой, е такава, че аз просто избягах от Вавилон, а не

от Църквата. И точно когато напуснах човешката църква, Господ ми даде

да вляза в Неговата. А тогава наистина открих колко прекрасно е значението

на думата “помазание”. Защото тя се превърна в Дух. И сърцето ми, гледащо

на Единственият, Който може да бъде Помазаник, вкуси от Неговата

Благост и Милост, както и от Съвършеното Му водителство.

И ето тук, в това отношение, против живота ми се отприщи човешката

и демоничната ярост. Защото вече имах свидетелствата на една друга

църква, която не е човешка, и на един друг Пастир, Който не е завършил

теология и няма диплома в джоба си с договор за работа. Аз зная, че ще

дойде миг от живота ми, когато Всемогъщият ще ми даде да видя как се

повалят и препъват всичките ми неприятели. Защото всичкото изобилие от

пророчески книги ще послужи за знамение и осъждение над църковната

мафия. Тогава Сам Бог ще запокити в ямата всички религиозни играчи, които

са залагали в казиното Вавилон на онази рулетка, наречена “теология” с

онези пари, дошли от “просперитет”. Защото Отец ще осъди всички човешки

църкви, в които амвонът се е превърнал в личен бизнес и помазанието е

станало търговия. А когато търговците с ужасени погледи извикат към Бога:

“Как е възможно да ни осъждаш, Отче? Та не виждат ли очите Ти, че

на земята няма служение, което да не е търгувало с Твоето?”

…то тогава Господ ще посочи служението на пророка Си. И като им се

яви страшен, ще ги унищожи с Дъха на устата Си. Защото са се

присмивали, когато Божият служител е оставал беден поради даването си.

Защото са мразили и анатемосвали докоснатите от Божия Пророчески Дух,

когато е трябвало да анатемосат самите себе си и да плачат с горчиви

сълзи, та дано Бог би им показал милост. Защото са стъпкали онова Свято

и чисто Божие Миро, онзи благовонен Елей, който Отец всякога е искал да

излива върху главите на слугите Си Давид. Аз не мога да стоя безразличен
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при подобни мисли, с които Исус запалва ревността ми. Аз не мога да не

плача, когато виждам колко силен е ударът на дявола и колко е ужасна

инерцията, която води към ада.

Защо още трупате, господа наемници? Защо още мислите за офиси и

църковни палати, когато времето на тоя свят изтича? Защо бързате да

грабите и пълните банковите си сметки, а никак не виждате, че така

слагате на нозете си тежка верига, която ще ви остави долу? Защо сте

толкова различни от онези, които пасете? И защо в ден, когато Бог

трябваше да ви види, като най-бедните пред Него, дали живота си за

мнозина и обогатили другите, вие изглеждате най-богатите? Защо само

един от костюмите ви струва повече от месечните пенсии на една дузина

бедни и съсухрени старици?

Нека ви кажа защо, (за което несъмнено ще си спечеля омразата ви и

презрението ви):

Защото от Божии служители се превърнахте в сатанински грабители!

Защото от пастири на Божието Стадо, което Исус поръси със Собствената

Си Кръв, се превърнахте в тирани и деспоти. Защото от алчните ви сърца

всякога е надничал и ще наднича духът на Саул. Духът на сребролюбеца и

властелина, който презира по-долните от него и се закрепява с измамна

гордост на трона си. Защото като сте лъгали мнозина във вашето

богоизбиране, най-много сте излъгали себе си. Защото ви е избрал не Бог,

а поклонът пред дявола. И самото помазание, с което толкова много се

гордеете, стои в черните ви куфарчета. Като диплома от институт, за която

овцете ви са платили хиляди долари. Но кой от вас има разум, та да

проумее, че онова, което се запалва от кибритена клечка, е твърде преходно

и измамно? Извадете тогава дипломите си и ги запалете пред събранията

си. И ако тогава те не пламнат от кибритената клечка, аз ще сложа ръка на

устата си. И като поръся главата си с пепел - ще изповядам, че Господ е

Бог на помазанието ви. Но ако те пламнат, то и вие ще пламнете в Огъня

на Божия гняв. Защото този гняв се трупа и е запазен за всичките наемници

и грабители, осакатили и разпръснали овцете на Вечния Пастир. Но за

онези, които искат да слушат Гласа Му, Исус е запазил Своите скрити
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помазаници. И ето за такива сега Той ще даде виденията Си с Елея на

Божието благоволение.

Господ отново беше до мен. И като гледаше на всичката ревност,

която пламтеше в сърцето ми, докосна ме с ръката Си, като ми казваше:

“Зная болката ти! И виждам колко чиста е скръбта ти за Моето

Стадо. Но сега твоят Господ говори из дълбокото на Сърцето Си,

като ти казва, че битката никак не е изгубена, но е в самия си

разгар. Защото и Словото Ми казва на всички ви, че на небесата

стана война. И като излязоха Архангел Михаил и войнствата му -

воюваха срещу дявола и срещу всичките му демони. Така оная

старовременна змия непременно ще бъде свалена. Но миг, преди

да бъде свалена, змията ще замахне с опашката си. И колкото успее

да събори, ще ги тръшне смъртоносно на земята.

А колко от Моите разбират, че днес е тоя миг на замахване със

змийската опашка? Колко от Моите проумяват, че това Зло, дошло

към всичките църкви на последното време, не е обикновено зло, но

е смъртният грях на Луцифер?

Защото той, който беше херувим, помазан да засенява, иска да

инжектира извратеното си помазание във всички, над които има

власт. И ето, че неговото извратено помазание тръгна по всичките

църкви. И самият смъртоносен елей накара мнозина да ахнат от

възхищение. Защото Луциферовото помазание даде на едни да

насилстват над стадото, а на други - да грабят. И едновременно с

това същото помазание накара овцете да млъкнат, та да се съгласят

с всичките мерзости и престъпления на неговите помазаници. Така

дяволското миро успя в назначението си. И върху мнозина дойде

мрачната сянка на едно бездушие, което гласи:

“Аз харесвам и приемам Злото, което ме убива, а мразя и

отхвърлям Доброто, което ме спасява!”

Каква е сетнината на тия човеци? Няма ли те да отидат при оня,

когото са харесвали и приемали? И ако вие не разберете за този

последен замах на змийската опашка, то как ще устоите и ще

оцелеете? Но ето затова Господ днес е толкова изобилен в Любовта
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Си към всичките агънца. Защото е изпратил слугата Си, та да ви

покаже какво е Истинското и Свято Миро, което трябва да блести

върху главите на всичките Му служители!…”

След тези Свои думи Господ докосна главата ми, а пред сърцето ми се

разкри видение, което Той веднъж вече бе ми давал. Това беше видението

с Божия град Ариил и със самото Божие Огнище, където стоеше слугата Му

Давид. А така вълнението ми нарасна твърде много, тъй че казах на Исус:

“Господи мой! Сега вече разбирам и проумявам, че всичко в Твоя

божествен план следва ненарушимата Воля на Отца. Защото в края на онази

Свята пророческа книга за оцеляването над ледовете, Сам Отец казваше

думите Си:

“Давиде! Вика те твоят Отец! И скоро ще помаже главата ти с

Елей! И чашата ти ще прелива!”

Исус се усмихна на думите ми и погали главата ми. А след това

побърза да ми каже:

“Отец Ми наистина вика Давид. И самият вик на Отца е изпълнил

до краен предел сърцето ти. Защото ти свърши онова, което

трябваше да свършиш пред Бога. И твърде дълго свири с

пророческата тръба, за да станеш будилник за Моите пастири. Но

оттук нататък Аз съм Оня, Който ще посочи и издири Божиите слуги

в Духа и Силата на Давид. Защото нечестието на Саул няма да стои

върху нито една от Моите овце. И Саул ще пасе само онези безпътни

овце, които са били предадени в ръката на дявола, като са повярвали

на лъжа. Всички останали ще се съберат в Мене чрез Святото Миро,

което ще ги събере и призове. А ти сега гледай онова, което ще ти

покажа. Понеже затова ти се дава и самото видение...”

След тези Свои думи Исус пристъпи към Давид. И като докосваше

плувналите от масло кичури на косата му, започна да изцежда Святото

Миро в шепите Си. А след това се приближи към мен, като ми каза:

“Подай Ми чашата си! Защото сега искам да я напълня с това

Миро…”
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Погледнах към самия себе си и така видях собственото си сърце,

уподобено на чаша. И аз, като взех чашата, протегнах я към Исус, като Му

казвах:

“Ето, Благодатни мой Спасителю! Ето чашата ми…”

В следващия миг Исус отвори шепата Си, а Мирото изтече в сърцето

ми. И един прекрасен и невероятен аромат заплени цялото ми същество.

Той беше толкова силен и завладяващ, щото в мен не останаха думи, нито

мисли, с които да изразя благодарението си към Господ. А Исус отново каза:

“Това Миро, което сега излях в сърцето ти, е създадено по

Съвършената Воля на Отца. И в неговото създаване има тайна,

която всички вие трябва да разберете. Защото това е тайната, която

определя Божия Избор и Божието благоволение върху човеците. А

ти сега Ме последвай във видението. Защото трябва да ти покажа

мястото, където Господ твоят Бог се явява като Мироварец…”

След тези думи Исус хвана ръката ми и тръгна в самото Божие

Светилище. И като отвори една странична врата, въведе ме в стая, която

беше преизпълнена от аромати и благоухания. Така аз видях, че вътре в

самата стая имаше Огнище, върху което беше поставен огромен златен

съд. А вътре в самия съд се вареше и Мирото, с което Господ помазваше

главите и сърцата на служителите Си. Гледайки на самата стая, аз не просто

почувствах всичкото й прекрасно благоухание. Тук имаше нещо повече.

Един Дух на съкровеност и Божия интимност, Който сякаш шепнеше в

сърцето ми, че самото място е твърде Лично и твърде Свято за Бога. И аз,

като наведох глава, едва шептейки попитах Исус:

“Господи мой! Не е ли тази стая твърде Свята и съкровена за Моя

Отец? Защото колкото е силно благоуханието тука, толкова по-голяма

Святост и интимност обграждат сърцето ми, тъй че не смея да помръдна...”

В отговор на думите ми Исус също отговори тихо, като казваше:

“Има места, където Отец Ми рядко или никога не допуска

човешките сърца. И ето такова е мястото, където сега ти се дава

достъп. Това ще остане като паметен миг за целия ти живот. И

отпосле, във вечността, ти всякога ще помниш как Отец те е
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допуснал до Своята съкровеност. Но ти сега виж и самите съставки

на Святото Миро, което Аз варя в този златен съд…”

След тези думи Исус вече ми посочваше малки златни съдове, като ми

казваше:

“Първата съставка на Святото Миро е смолата от Смирната.

Втората съставка на Святото Миро е прахът от Канелата. Третата

съставка на Святото Миро е сладкият сок от Тръстиката. Четвъртата

съставка на Святото Миро е смолата от Касията. И последната, пета

съставка на Святото Миро е маслото от Маслината. И ето тези пет

съставки Аз варя в златния съд на Божието благоволение. За да се

яви оня благовонен Елей, с който помазвам мъжете и жените по

Сърцето на Бога и Отца…”

Думите на Исус бяха твърде чудни за мен, въпреки че в тях сърцето ми

разпозна думите на Отец към Моисея в тридесетата глава на “Изход”. Но

сега, когато Исус ми посочваше малките златни съдове и самите съставки,

аз бях под огромно въздействие от думите Му. Те откриваха и едновременно

с това криеха много повече от всяко човешко разбиране. Ето защо тихо Го

попитах:

“Исусе! Как да разбирам тези съставки, които Ти ми показваш? Защото

е ясно, че те не са като древните, понеже са Дух. Но какъв е Святият Дух

на Твоето Миро, Господи? Какъв е Духът на тоя благовонен Елей, с който

Ти искаш да помажеш главите на служителите Си?”

В отговор на въпросите ми Исус ме погледна с твърде остър поглед.

А след това ми каза:

“Има растения, които Моят Небесен Отец е насадил на земята,

за да Му бъдат Вечна Слава и благоухание. Има и други растения,

които Той не е насадил, но са дошли от лукавия. Всяко растение,

което има Божието благоухание, ще се утвърди. А всяко растение,

което Моят Небесен Отец не е насадил, ще се изкорени.

Как мислиш тогава? Не са ли тези пет съставки на Святото Миро

от онези растения, върху които всякога е почивало най-голямото

Божие благоволение? И ако някой би тръгнал да дири по земята

самите растения, то не е ли по-добре да издири Святият Дух на
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Мировареца? Защото с Този Дух всеки от Моите ще разбере, че

самите растения олицетворяват онези Божии хора, които всякога са

били като благоухание пред Лицето на Отца Ми. И когато Отец Ми

помазва главите на слугите Си Давид, Той иска да види в сърцата

им същият аромат, върху който толкова много благоволи. А самото

Свято Миро е Духът на Отеческото благоволение, Който слиза със

Съвършена Сила от Отца на светлините, за да ръководи и изпълва

устните на оня, който е бил помазан…”

Думите на Исус бяха твърде скъпи на сърцето ми, но аз все още не

разбирах напълно самите съставки на Божието Свято Миро. Ето защо отново

Го попитах:

“И все пак, Исусе! Как да разбирам самите съставки на Божието Свято

Миро? Аз Те моля за Дух на Мъдрост и на откровение заради всичките ми

братя и сестри! Защото те отдавна чакат Твоето Свято докосване…”

Господ явно беше чакал именно тези мои думи. Защото докато Му

говорех, една усмивка на Благост разцъфтя върху Лицето Му. И Той, като

докосваше с ръката Си самите златни съдове, ми отговори, казвайки:

“Можеш ли дори да си помислиш, че съм ти дал достъп до най-

съкровеното на Отца, ако не ти изявя и растенията, върху които

благоволи Сърцето Му? Та нали затова си тук? За да дадеш на

Божиите чеда от Скритата Манна и от извечните тайни на Моя Отец.

Разбира се, че Аз ще ти покажа и самите растения, послужили за

Святото Миро. Защото в тях ще се огледат най-достойните, най-

чистите, най-смирените и най-плодородните изсред чедата Ми.

Затова виж сега дълбоките видения, които ще покажа на сърцето

ти. Защото това са видения със самите Божии растения…”
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III. ПЕТТЕ РАСТЕНИЯ НА БОЖИЕТО СВЯТО МИРО

След тези думи Господ хвана ръката ми, тъй че двамата излязохме от

стаята на Мировареца. И като преминахме покрай Огнището на Ариил и

Божия слуга Давид, продължихме нататък, докато накрая спряхме. И ето,

че Исус простря ръка, като докосваше главата ми. А тогава пред сърцето

ми се появи видение. И аз виждах в него първото от петте Божии растения.

И това беше Смирната. А тогава Господ ми каза:

“Виж сега първото от благоуханните растения на Отца Ми.

Защото Той всякога е искал тая Смирна да расте сред всичките Му

чеда…”

След тези думи Исус се приближи до самото дърво. И като извади

изсред мантията Си Собствения Си Меч, простря го към самото дърво, като

поряза кората му. И ето, че на мястото на порязването моментално бликна

смола, която потече като сълза по самия ствол на дървото. А Исус, като

протегна ръка и взе с показалеца Си от смолата, приближи се към мен,

като ми казваше:

“Помириши тая смола! И кажи Ми какво ще почувстваш…”

Погледнах на Исусовия показалец, протегнат към лицето ми и в

следващия миг помирисах самата смола. А тогава едно сладко и прекрасно

благоухание навлезе през ноздрите ми. Нещо повече - то ме докосваше

толкова дълбоко, щото очите ми се изпълниха със сълзи от умиление и

любов. И аз, като не знаех как да обясня въздействието на смолата, попитах

Исус:

“Какъв е тоя аромат, Господи? И защо Ти простря Меча Си, та поряза

кората на дървото, та от него да излезе тая смола?”

А Исус ми отговори:

“Това е благоуханието на Смирната. То се проявява винаги,

когато Господ пореже такова дърво с Меча Си. И ароматът на

самата смола иде да ти покаже, че ето такова е Покаянието пред

Лицето на твоя Небесен Отец. Това Покаяние е омайващо и силно,

за да заплени с благоуханието си човешкия живот, тъй че от тоя

миг и с тая смола всеки от вас да върви по Пътя на Правдата.
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И ето, че сега Господ твоят Бог се обръща към всичките Си

братя и сестри, като им казва:

Не се страхувайте да бъдете Смирна пред Лицето на Отца Ми!

И никак да не се плашите, когато острият Ми Меч идва, за да ви

пореже. Защото такава е Волята на Отец Ми - да види у вас

благоуханието на Покаянието.

А на всичките Си верни пастири казвам:

Ако искате да бъдете от великите Божии помазаници, то

проповядвайте Покаяние. И научете всичките Ми овце да желаят

изобличението, за да стане и цялото Ми стадо благоуханно пред

Лицето на Отца Ми…”

След тези думи Исус ме погледна и каза:

“А сега виж и Канелата…”

Миг след думите на Исус пред сърцето ми се появи ново видение. И

ето, че аз виждах самото Божие дърво. Но когато очаквах Господ да стори

нещо спрямо него, то Той просто стоеше неподвижен, сякаш, че очакваше

нещо друго. А другото наистина не закъсня. Защото пред дървото се

появиха мнозина врагове и противници. Първите от тях носеха ножове и

триони, а вторите – камъни. И първите, като започнаха да режат кората на

самото дърво, буквално го обелиха. А след това започнаха да нарязват

кората на малки и тънки ивици, тъй че аз изтръпнах от онова, което

вършеха противниците. А вторите, като не се задоволиха с нарязването на

кората, започнаха да я стриват с камъните си, сякаш, че вътрешно желаеха

да унищожат всякакъв помен от Божието дърво. Но какво беше учудването

ми, когато невидима сила накара всичките да се разбягат и да оставят

делото си… Аз все още не разбирах какво става и затова погледнах към

Исус. А Той, като се усмихна, ми каза:

“Нека те приближа до самото дърво. За да видиш какво сториха

враговете с кората му…”

Така двамата с Господ се приближихме до самото дърво. А Той, като

ми сочеше нарязаните на ситно ивици на кората и самият прах, дошъл от

стриването с камъните, побърза да ми каже:
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“Наведи се! И като вземеш от праха на Канелата, опитай я, за

да усетиш вкуса й…”

Послушал Исус, аз се наведох и благоуханието на Канелата навлезе в

ноздрите ми. А аз, като взех на дланта си от нейния прах, побързах да го

вкуся. Това бе твърде специфичен вкус, който първоначално налютяваше,

но след това самият му аромат ми въздействаше по твърде приятен начин.

Затова, като се обърнах към Исус, Го попитах:

“Как да разбирам аромата на Канелата, Господи? Защото той е твърде

силен и много специфичен…”

А Господ ми отговори, казвайки:

“Ти сам видя какво сториха противниците с Божието дърво. Те

поискаха да го наранят и убият. И като свалиха кората му, нарязаха

я на твърде ситно, като накрая дори я претриха с камъни. Но ето, че

всички те се разбягаха, понеже не можеха да издържат на

благоуханието на Канелата. И ако все още Моите не разбират какво

е Канелата пред Божието Лице, то казвам на всички ви:

Канелата е благовонието на всяко страдание заради Мене!

И оня, който страда по Божията Воля, като преживява гонение

без да се съблазнява, наистина има ароматът на Канелата. Когато

вие издържите на Злото, идещо от враговете ви, то тогава Отец ще

обърне страданието ви в победа и Слава за Неговото Име. А вашият

пример ще стане твърде силен и специфичен, като самият вкус и

аромат на Канелата. Защото за тая Канела Словото Ми говори, като

казва:

“Други пък изпитваха присмехи и бичувания, а още и окови и

тъмници; с камъни биваха убити, с трион претрити, с мъки мъчени;

умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха

лишение, бедствия и страдания; те, за които светът не беше достоен,

се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на

земята…” 75

И ето, призовавам ви:

75 (Евреи 11:36-38)
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Подвизавайте се, за да се уподобите във Моите страдания.

Защото ако сте Канела, послужила за Божието Свято Миро, то

колко ли голяма ще е наградата ви горе при Мен? И ако онова

сгъстено мляко, което показах на пророка Си, е твърде сладко и

вкусно, то какъв ли би станал вкуса му, когато се поръси с Канелата

на онези, които победиха дявола със словото на собственото си

свидетелство?

Истина ви казвам, че ако някой вкуси от Моята Канела, то ще

носи вкуса й, докато се срещне с Мен в небесата...”

След тези думи Господ отново докосна главата ми, а очите ми вече

виждаха следващото от Божиите растения. Това беше благоуханната и

сладка Тръстика. Тя стоеше и се открояваше сред множество други тръстики,

които видимо се различаваха от нея. И самото място на Тръстиката беше в

блатно и кално тресавище. В първия момент това ме изненада и аз попитах

Исус:

“Как да разбирам мястото на Твоята Тръстика, Господи? Защото тя стои

всред много други тръстики, които са потъмнели за разлика от нейната

светлост и свежест…”

А Исус, Който вече тръгваше към самото блато, ми отговори:

“Не съм дошъл да призова праведните, но грешните на покаяние.

И тази Моя сладка Тръстика сред блатата е от най-скъпите на Сърцето

Ми. Затова виж какво ще стори тя и как ще отговори на Моя зов...”

След тези думи Исус протегна ръцете Си към Тръстиката. А след това й

каза:

“Смазана тръстика няма да пречупя. И замъждял фитил няма да

угася. Но ще поставя правосъдие според Истината! Докосни

смазаните, Моя Тръстико и запали светилата, които са замъждели!”

След думите на Господ самата Тръстика реагира. И като се надвеси над

останалите потъмнели тръстики, докосваше ги със Светлина и вътрешен

Огън, тъй че онези потъмнели тръстики в блатото мигновено променяха

цвета си, като ставаха зелени и свежи, подобно на нея. А Исус с твърде

голямо вълнение в Гласа Си ми каза:
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“Нека отидем при любимото от растенията на Твоя Господ. За

да видиш колко голяма е сладостта на Моята свидетелка…”

Така Господ навлезе в самото блато, а аз Го последвах. И Той, като

галеше самите стръкове на Своята Тръстика, откъсна един от тях и ми го

подаде, казвайки:

“Вкуси от тая сладост! За да разбереш защо благоуханната

Тръстика е сред съставките на Божието Свято Миро…”

Взимайки зеления стрък от ръката на Исус, аз го поднесох към устните

си и го вкусих. А тогава цялото ми същество се преизпълни от сладост,

каквато не бях вкусвал. И като погледнах с благодарни очи към Господа,

попитах Го:

“Каква е тая сладост, Исусе? Та моето сърце премаля от нея!”

А Исус ми отговори:

“Това е сладостта на Милосърдието. Това е сладостта за Отца от

онези Негови служители, които протягат ръце към грешните и

отпадналите, за да ги възвърнат към Живота. А в това последно

време на развала и гнилота, когато смазаните тръстики са хиляди

по хиляди, Аз най-много копнея и искам да видя човеци, готови да

станат Мои Тръстики. Онези огнени и пламенни служители, които

няма никак да се гнусят от греха и нечистотата, но ще протягат

ръце, пълни с Милосърдие. Пълни с онази Любов на Отца, която е

силна да възвръща блудните синове и да ги направи да заблестят

от Славата Му. И ако някой още не е разбрал думите Ми от Моята

проповед на планината, то такъв нека сега види, че Господ е говорил

на Тръстиката Си:

“Също така нека свети и вашата виделина пред човеците. За да

виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на

небесата…”

Когато вие докосвате грешните с Моята изобилна и сладка

Любов, то тогава не вие се омърсявате, но те се осветяват. И ето

тази е Тръстиката, която Святият Мироварец е поставил в Елея Си…”

Гледах очите на моя Господ и забелязах, че са пълни със сълзи. И в

оня миг на видението съвършено почувствах Сърцето Му. Почувствах ударите
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на това любящо и Свято Сърце, което милее и копнее да даде Любов и

Светлина на всеки. И като гледах на Тръстиката, разбирах, че измежду

Божиите растения тя наистина ще понесе най-големия товар. Товарът,

който възвръща Сионовите пленници. Но ето, че Господ вече ми даваше и

четвъртото от виденията с Божиите растения. Така аз видях самата Касия,

която излъчваше твърде голямото си благородство и вътрешна сила, като

привличаше отдалеч към себе си. А Исус я посочи, като ми казваше:

“Виж сега Моята царица всред растенията. Защото ароматът й

всякога е твърде силен и прекрасен...”

Докато Исус ми говореше, до самата Касия се приближи човек, който

отново беше от Божиите противници. И той, като извади брадвата си,

замахна срещу стволът на Касията. А тогава от самата кора отново потече

смола. Но видял смолата, противникът се озвери и вбеси. И това го накара

още много пъти да удря по красивото дърво. Но с всеки удар смолата се

увеличаваше все повече и повече. И едно прекрасно благоухание изпълни

въздуха, тъй че човекът не можа да го издържи. И като прибра брадвата

си, побърза да избяга. В този миг си мислех, като казвах:

“Господи мой! Защо всяко от прекрасните Ти дървета, даващо смола,

трябва така да бъде наранявано? И защо едва след самото нараняване се

проявява ароматът му…”

А Исус, Който внимателно наблюдаваше сърцето ми, ми отговори,

казвайки:

“Силата на Божия човек не е отвън. Силата е отвътре. И когато

тази Сила трябва да се изяви на света, то е нужен удар, който да

стига до вътрешните дълбочини. Едва тогава Божият човек проявява

своето благоухание и превъзходство над оня, който би го наранил

или уязвил. Така и Моята Касия прояви своето благородство и сила.

За да бъде смолата й онова благоухание, което изпълва стаята на

Мировареца. Но ние сега нека се приближим, за да видиш каква е

смолата на Касията…”

След тези Свои думи Исус се приближи до нараненото дърво. И като

прокара ръка по бликналата от него смола, отново я поднесе към мен, като

ми казваше:



147

“Помириши тая смола! Защото тя е от най-ценните съставки на

Божият Елей…”

Едва усетил благоуханието на Касията, аз се почувствах твърде

странно. Защото усетих как в сърцето ми влиза Съвършено превъзходство

и мир. И въпреки, че очите ми виждаха раните върху кората на Касията,

пак тя ми казваше с Духа на Отца:

“Аз съм наранена отвън, но непобедима отвътре. И оня, който

ме има, ще претърпи на всяка рана и на всеки удар. Защото, като

не приема навътре, ще излъчва навън!”

Това наистина бяха думи на царица. И аз, като не можех все още да

разбера Небесния аромат, попитах Господ:

“Какво е това огромно превъзходство в Касията, Исусе?”

А Господ с огромно задоволство в Гласа Си ми каза:

“Това е превъзходството на Незлобието и Кротостта. Това е

царуващата Божия Любов в сърцето, която търпи всичко и не

държи сметка за зло. Тази Моя Касия не може никак да бъде

уязвена и победена. Защото ако някой поиска да я уязви, тя

уязвява него. И ако някой иска да я победи, тя побеждава него. Но

ето тази Касия е царицата на Небесните благоухания. И на нея се

дължи твърде силния аромат на Божието Свято Миро.

И Аз днес призовавам всичките Си братя и сестри!

Бъдете незлобиви и кротки!

Защото така ще бъдете от Моите Касии. Защото в Незлобието и

Кротостта ще намерите най-съвършената закрила на Бога. Бидейки

охулвани хула не отвръщайте, но бъдете благоуханни. Бидейки

наранявани, не наранявайте, но побеждавайте Злото чрез Любовта

Ми. Защото против нея няма измислени оръжия. И ако някой ви

нарани отвън - то е, защото Бог е допуснал такъв да почувства

благоуханието ви отвътре…”

След тези последни думи Исус докосна главата ми, а пред сърцето ми

се разкри последното от виденията с Божиите растения. Аз вече виждах една

натежала от плод Маслина. А Исус, като я посочи с ръката Си, ми каза:

“Виждаш ли тая Маслина? И възхищаваш ли се на плодовете й?”
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“О, Исусе! Това е прекрасна гледка за сърцето ми. Защото зная, че

такова дърво е родено от Тебе, за да слави Твоето Име…”

“Виж тогава, че тук противникът не може да пристъпи, понеже

го възпира Божията Святост. Понеже маслото на Маслината е

основната съставка на Божието Свято Миро. И ако другите растения

дават аромат на Мирото, то в Маслината е същинската Сила и Мощ

на Божието помазание. Затова, като гледаш на тая Маслина, кажи

Ми: Кои бяха Маслини в Моето Слово?”

“Исусе! Това, несъмнено, са най-святите и най-силните Ти служители.

Маслина беше Давид, който заяви в псалома си:

“А аз съм като маслина, която зеленее в Божия дом; уповавам

на Божията милост от века и до века. Винаги ще Те славословя,

защото Ти си сторил това; и пред Твоите светии ще призовавам

името Ти, защото е благо…” 76

Маслини бяха и Моисей и Илия, за които “Откровението” казва:

“Те са двете маслини и двата светилника, които стоят пред

Господаря на земята…” 77

А от тлъстия корен на Маслината беше и Апостол Павел, който ясно

заяви в посланието си:

“Но, ако някои клони са били отрязани, и ти, бидейки дива

маслина, си бил присаден между тях, и си станал съучастник с тях в

тлъстия корен на маслината, не се хвали между клоните; но ако се

хвалиш, знай, че ти не държиш корена, а коренът тебе. Но ще

речеш: Отрязаха се клони, за да се присадя аз. Добре, поради

неверие те се отрязаха, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствай,

но бой се...” 78

И този Твой Апостол, Исусе, знаейки, че е помазан с Божието Свято

Миро, наистина положи живота си, за да присади мнозина в тоя тлъст корен

на Маслината, на който го беше поставил Отец. Така Павел наистина роди

мнозина в благовестието…”

Исус слушаше думите ми с внимание. А след това ми каза:

76 (Псалом 52:8-9)
77 (Откровение 11:4)
78 (Римляни 11:17-20)
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“Всичко, което Ми каза, Аз очаквах да чуя от теб. Защото, за

разлика от другите растения на Божието Свято Миро, на Маслината

е отредено Плодородието. Затова виж сега думите от псалома, който

е Давидова песен на възкачванията.

Виж какви думи каза Отец на Сина Си…”

Докато Исус ми говореше, думите на тоя псалом вече бяха в сърцето

ми. Затова Му казах:

“Господи! Не съм знаел колко пророчески са думите на тоя псалом. Но

сега в него виждам именно Твоята Църква и Твоите чеда. Защото стиховете

на тоя псалом гласят:

“Жена ти ще бъде като плодовита лоза всред дома ти, чадата ти

като маслинени младоци около трапезата ти. Ето, така ще се

благослови човекът, който се бои от Господ. Господ да те благослови

от Сион, и да видиш доброто на Ерусалим през всичките дни на

живота си…” 79

Но коя друга да е плодовита Лоза, освен Твоята вярна Невяста?

И кои други да са маслинените младоци, освен чедата на Маслината?

Но ето така Те моля, Исусе, да благословиш онези, които Ти се боят и

зачитат слугите Ти, пророците. За да станат Твои Маслини и да видят

доброто на Ерусалим!”

Миг след думите ми Гласът на Господ стана необикновено властен и

могъщ. И Той каза:

“Аз все още говоря и призовавам чрез слугата Си. И днес,

когато мнозина вече са били родени от друг Исус, друг дух и друго

благовестие, Аз заповядвам на всички ви да положите живота си за

Божието благовестие.

Защото е останало само едно Божие благовестие и това е

благовестието на Божия Пророчески Дух. Онова благовестие, с което

слугите на Отца Ми ще излязат по кръстопътищата, за да поканят на

сватба ония, които намерят. И ако вие досега не разбрахте що ще

рече Маслина, която се зеленее в Божия дом, то вижте плодовете

на пророка Ми! Защото всичкото слово, което положих и родих в

79 (Псалом 128:3-5)
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сърцето му, е заредено с онова Свято Миро, на което Бог е

свидетелствал с Духа Си. И Аз, като изсипвам Мирото в чашата на

сърцето му, скоро ще му покажа мъжете и жените по Сърцето Си.

Онези, които наистина ще пасат Господното Стадо и ще положат

живота си за всяка от овцете Ми…”

След тези последни думи виденията от Исус се прекратиха. И Той,

като погали главата ми, каза:

“Сега нека ти покажа последното от виденията върху Давидовия

Псалом. Защото е видение за онази преливаща от помазание чаша,

поради която Благостта и Милостта следват Божия помазаник през

всичките дни на живота му…”
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IV. ПРЕЛИВАЩАТА ЧАША

Братко мой! Верни ми приятелю!

Всички по един или друг начин сме били залъгвани от вятъра на

всякакви човешки учения. Всички по един или друг начин сме били

пленници на човешката заблуда. И като сме стояли в събранието, гледали

сме на дипломирания проповедник на амвона, който след половин час вече

издиша и не знае какво да каже. И като гледа безпомощно - бърза да

обяви, че е време за хваление или за свидетелства…

Такъв не просто е нямал Божието помазание! Не! Такъв никога не е

разбирал, че ако Божията Сила и мощ са неограничени, то и самото Свято

Миро в сърцето би свидетелствало на тая Сила и Мощ!

Но как да имат Божието Свято Миро онези човеци, които превърнаха

Святият Дух в теология? Как да имат Божието Свято Миро онези човеци,

които не са се отрекли от себе си, но проповядват от амвона заради гнусна

заплата? Как да имат Божието Свято Миро книжници и фарисеи, от чиято

гордост и надутост Бог се гнуси и ги предава на запустение? Как, най-

сетне да имат Божието Свято Миро онези човеци, които не са разбрали, че

Исус е Пастирят на Своето Стадо, а те трябва да са врати, през които

Пастирят да влиза и храни овцете Си?

Аз зная в сърцето си, че Словото от тази пророческа книга няма да се

върне празно, но ще извърши Волята на Оня, Който го е вдъхновил. И

въпреки всичката ярост и злоба на моите гонители, Господ ще въздигне

падналата Давидова скиния. Защото Той има Своите скрити помазаници. И

ако ти все още не си ги видял, то е, защото никой от Исус Христовите не

ламти за амвон или за заплата. Те са твърде скромни и тихи, но вътре в

сърцата им има Огън, който Исус ще разгори, тъй че те ще заблестят на

точното време.

Аз вярвам, че ти никога повече няма да забравиш за виденията,

свързани с Божието Свято Миро. И като постоянстваш в молитва и в общение

с Божиите чеда то непременно ще видиш у тях както Смирната и Канелата,

така и Тръстиката, Касията и Маслината. Но твоето удивление от Исус няма

да бъде пълно, ако не ти разкажа и за последното видение, което Той
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показа пред очите ми. Защото това беше видение с преливащата чаша от

Господен Елей. Ето и думите, с които Исус ми изяви самото видение. Той

ми каза:

“Сега ще покажа пред сърцето ти онова видение, което се

явява като Съвършен копнеж от Божието Сърце. Защото Отец Ми

милее за всичките Си чеда и очаква вашите молитви да задвижат

Небесната Му ревност. За да се яви последният Давид на земята.

Оня пастир по Божието Сърце, който ще дава живота си за Божието

Стадо. Затова ти сега гледай на онова, което ти показвам…”

След тези думи на Исус пред сърцето ми се появи и самото видение. Аз

виждах Давид, толкова реален, колкото бе и пред Божието Огнище в Ариил.

Той стоеше пред Божието Стадо. И като държеше в ръце арфата си, тръгна

напред по Божията пътека, за да изведе стадото на Господните хълмове. И

ето, че в мига, когато Давид тръгна пред овцете, те го последваха. А тогава

Давид прокара пръсти по самата арфа и запя песента на своя псалом:

“Господ е пастир мой; няма да остана в нужда. На зелени

пасбища ме успокоява; при тихи води ме завежда. Освежава

душата ми; води ме през прави пътеки заради името си…” 80

Песента се лееше от устните на Давид, а тогава се случи и нещо

твърде прекрасно. Защото небесата над Давидовата глава се отвориха. И

две Небесни ръце, държащи златен рог, пълен с миро, започнаха да изливат

Божието Свято миро в Давидовото сърце. В тоя миг Божият хвалител усили

песента си, а Сам Бог от небесата продължи да излива Мирото Си в

сърцето му. И ето, че чашата на Давид преля, а Мирото започна да се

стича и да пада в самите му нозе. Всяка стъпка, която Давид правеше по

пътя към Господните хълмове, беше белязана от капките на преливащата

му чаша. Така Божието стадо, видяло знамението над Давидовото сърце,

побърза да тръгне по помазаните стъпки на водача си. И когато овцете

стъпваха в стъпките на Давид, то и техните копита също се помазваха от

Святото Миро на Отца. А чашата на Давид все така преливаше и преливаше.

И капките от Мирото падаха в нозете му и белязваха стъпките му. В този

миг, когато гледах на тази най-прекрасна изява на Божията Благодат, аз

80 (Псалом 23:1-3)



153

вече знаех в сърцето си, че този е Пастирят по Божието Сърце. И това е

Стадото Господно, което слуша Гласа на Господ. И докато гледката ме

запленяваше и изпълваше гърдите ми с радост и благоговение, до мене се

приближи Исус, като ми казваше:

“Харесва ли ти това, което виждаш? Възрадва ли се сърцето ти

на тая гледка?”

“О, Господи мой! Аз бих положил живота си, за да видя това чудо, като

Дух и Живот над цялата Ти Църква. Защото, ето, чашата на Давид прелива.

И капките на Божието Свято миро помазват самите стъпки на Давид, тъй че

овцете знаят къде да стъпват. И като стъпват в помазаните стъпки, те

самите стават помазани…”

“Виж тогава още по-прекрасното чудо в това видение. Защото

Давид върви пред самото Стадо, но зад Стадото той има твърде

верни помощници…”

Докато Исус ми говореше, аз наистина видях самото Небесно чудо.

Защото ръцете на Отца, след като бяха излели рогът със Святото Миро в

сърцето на Давид, бяха преминали отзад, зад самото Стадо. И едната ръка

на Отец стоеше отдясно на Стадото, а другата - отляво. И колкото повече

Давид вървеше напред, толкова повече Отец подбутваше Стадото със

Святите Си ръце в самия му край. Това ме възрадва твърде много, тъй че с

голямо вълнение попитах Исус:

“Господи мой! Какво върши Отец с ръцете Си? И какво се явяват тук

самите Отечески ръце…”

А Исус ми отговори:

“Отец е верен да изпълни Давидовия Псалом. Защото тоя

псалом, преди да бликне в гърдите на Давид, веднъж вече е бил

роден в Сърцето на Отца. А не казва ли Давид в псалома си:

“Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни

на живота ми; и аз ще живея завинаги в дома Господен…” 81

И ето, Стефане! Двете ръце на Отца са Благостта и Милостта! Те

са изявата на Неговия Вечен и Свят Дух! Защото Този Дух следва

81 (Псалом 23:6)



154

зад Божието Стадо, за да го пази и закриля и за да му бъде вярна

стража…”

“А как, Исусе, да разбирам това съвършено благоволение върху

Давид? Как да разбирам това, че Сам Отец се е ангажирал да бди с ръцете

си върху Стадото на Давид, че да го следват Благост и Милост?”

Исус ме погледна с твърде дълбок поглед. И в светлите Му зеници аз

видях, че Той всякога е копнял да Му задам този въпрос. А Господ вече ми

казваше:

“Тайната на Отеческото благоволение е именно в преливащата

чаша. Защото там, където чашата прелива от Божието Свято Миро,

Отец непременно идва с Благостта и Милостта на ръцете Си.

Затова ти Ми кажи:

Кога една чаша прелива от Божието Свято Миро? Или кога Отец

Ми не излива Духа Си с мяра?”

В устните на Исус блестеше ослепителна Светлина. И в лъчите на тая

Светлина аз виждах отговора, който Господ чака да Му дам. Ето защо Му

казах:

“Исусе! Някога Йоан Кръстител каза за Тебе:

“Защото Тоя, Когото Бог е пратил, говори Божиите думи;

понеже Той не Му дава Духа с мярка. Отец люби Сина и е предал

всичко в Неговата ръка…” 82

И сега, Господи, когато виждам как чашата на Давид прелива, то е,

понеже Отец не му дава Духа с мярка. Но Давид ли е това или Си Ти?

Защото зная, че Ти Си Единственият, на Когото чашата може да прелива…”

В следващият миг Исус ме прегърна твърде силно. И като ми посочи

слугата Си Давид, каза ми:

“Иди при него и виж чашата му. Така ще разбереш Давид ли е

това или съм Аз…”

Затичах се към Давид, който свиреше с арфата си. И колкото повече

приближавах осанката му, толкова повече знаех отговора. А когато застанах

пред Божия Помазаник и погледнах чашата му, аз просто паднах в нозете

на Божия хвалител. Защото чашата на сърцето му беше станала Образ, а

82 (Йоан 3:34-35)
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Образът на сърцето му беше Исус. Така Самият Образ ми проговори, като

казваше:

“Иди и занеси това най-свято и чисто послание до всичките Ми

агънца!

Иди и дай това Мое видение на Цялата Ми Църква! Защото от

днес и до свършека ръката Господна ще издири слугите в Духа и

Силата на Давид. И като намери онези, които са готови да дадат

живота си за Моето Стадо, непременно ще ги възвиси и изяви на

всичките Божии чеда.

Аз днес викам Давид! И като изливам в сърцето му от Святото

Миро, което дадох на пророка Си, скоро ще го изявя и посоча.

За да води Стадото Ми с преливащата чаша на сърцето си!

И да бъде Господният Помазаник – отсега и довека!

За да живее завинаги в Дома Господен!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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