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ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР - I ЧАСТ
“Аз съм Истинската Лоза и Отец Ми е Земеделецът!” 1

1. ВИДЕНИЕТО С ШАТЪРА НА ГОСПОДНИЯ ХЪЛМ

“Господи, кой ще обитава в Твоя Шатър? Кой ще живее в Твоя

Свят Хълм?” 2

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

От многото дела, които Господ Исус Христос извърши в живота ми, аз

виждам като най-чудесни и най-съвършени Неговите пророчески видения

от тази последна година. Дали защото Той ме видя като жертва на Олтара

Си или защото доверието Му към сърцето ми нарасна неимоверно много, аз

не зная. Но със сигурност мога да ти кажа, че от мига, когато зърнах

Неговият Шатър на Хълма Гаризин, сърцето ми се влюби в Небесната Лоза

и закопня за всичките Й прекрасни плодове. Защото няма по-блажено

място за човешкото сърце от това да стои под разлистената и натежала

Лоза на Бог Отец и да вкусва с вяра всичките Гроздове, които Тя е родила.

Ето защо аз не можех и да помисля, че просто ще забравя за

видението с Хълма Гаризин, за да посветя сърцето си на други Божии

тайни и откровения. Така, след написването на последния ред от

последната пророческа книга, сърцето ми все още оставаше на Господния

Хълм. И аз, застанал на колене пред Шатъра на Исус, се молех с всичката

си сила, като Му казвах:

“Боже мой! Прекрасни мой Господи!

Не ми отнемай сладката радост и велика привилегия да продължа да

пребъдвам на това извисено и благословено място. Защото в този миг не

искам нищо друго, освен да Те гледам като Лоза и да съзерцавам всичките

Ти прекрасни плодове. Моля Те, Исусе! Нека продължавам да бъда тук!

Нека водителството Ти и всичката Ти Мъдрост и Разум бъдат свързани с

1 (Йоан 15:1)
2 (Псалом 15:1)
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този Твой Шатър, от който не мога да откъсна очите си. Защото за какво

друго да живее един Твой слуга, освен да разказва за безпределната Ти

красота и пречудната Ти Сила и Слава?”

В отговор на молитвата ми, от самия Шатър излезе Исус. И като

простря ръцете Си върху главата ми, започна да ми говори, като казваше:

“Аз съм Истинската Лоза и Отец Ми е Земеделецът! И ако твоето

сърце се е влюбило в Лозата, то непременно се е влюбило и в

Небесната Воля на Земеделеца.

Волята Му – да раждате Плод и така да бъдете Мои ученици!

Волята Му – да бъдете свидетели на Моя Живот и на Моя Дух!

Волята Му – да се закрепите с вяра на този Хълм и да стоите на

него до самия свършек.

Да, Стефане! Ти не си случайно на това високо място в Духа. И

книгите, които ти се дават от Небето, са заповядани за написване

още от преди създанието на света. Затова ти казвам, че Отец има

още духовни благословения, които да даде на чедата Си чрез тебе.

И днес, когато виждаш нещата ясно, с отворено сърце и с чиста

вяра, Аз ще те въведа в Моя Шатър. Ще те въведа с онова

благоволение, с което някога въведох и слугата Си Давид. Ще те

въведа с онова Съвършено посвещение и чист Разум, който накара

някога Давид да докосне с пръсти арфата си и да прослави Господа

с думите на псалома:

“Господи, кой ще обитава в Твоя шатър?

Кой ще живее в Твоя Свят Хълм?

Оня, който ходи незлобиво,

Който върши правда,

И който говори истина от сърцето си;

Който не одумва с езика си,

Нито струва зло на приятеля си,

Нито приема да хвърли укор против ближния си,

Пред чиито очи е презрян безчестният;

Но той почита ония, които се боят от Господа;

Който, ако и да се е клел за своя повреда не се отмята;
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Който не дава парите си с лихва,

Нито приема подкуп против невинния.

Който прави това няма да се поклати до века...” 3

Защото този е Господният Хълм, на който беше слугата Ми

Давид! И този е Господният Шатър, в който Господният слуга влезе,

за да вкуси от Гроздовете на Лозата! А на всички Мои днес казвам:

Божии люде! Последвайте Ме във виденията, които ще дам на

слугата Си! Защото Отец Ми, Земеделецът, днес излива върху вас

последният Дъжд на Духа Си! И ако от първият Дъжд някога се

родиха първите скъпоценни плодове, то от последния Дъжд ще се

родят последните скъпоценни плодове! А тези скъпоценни плодове

са Гроздовете на Лозата, Която расте в Господния Шатър!

Гроздове, които бяха Плодовете на Моя Живот! Гроздове, които

слугата Ми Давид записа в псалома си, за да бъдат сърдечен

прицел и постоянен духовен копнеж за всеки от вас! Гроздове,

които всеки от вас ще превърне във Вино! За да напълни чашата на

сърцето си и да бъде готов за Моята Сватба! Защото докато земните

човеци търчат да събират и трупат земни благословения, Небесните

човеци ще напълнят сърцата си с Небесни благословения! А в мига

на Грабването всяко благословение непременно ще се съедини с

благословителя си!

Виното ще се съедини с Виночерпеца и Гроздовете ще намерят

Лозата си! Тръните и глоговете ще намерят бодливия и плевелите и

репеите ще наследят нечестивия! И колкото повече дяволът днес е

изобилен, за да убива, толкова повече Аз днес съм изобилен, за да

спасявам! С Моя Живот, с Моето Слово и с Гроздовете на Моята

Благодат! За да събера на Святия Си Хълм Святите и да подслоня в

Моя Шатър плодоносните!”

След тези Свои думи Исус ме възправи на нозете ми. И като ми посочи

Шатъра Си, блестящ от белота и съвършенство, ме въведе в него. За да

имам най-голямото възможно щастие и най-прекрасното доверие от Царя –

да изявя Гроздовете на Лозата на всичкото Му домочадие! Амин и Амин!

3 (Псалом 15)
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2. ДВАНАДЕСЕТТЕ ГРОЗДА НА ЛОЗАТА

(ВИДЕНИЕ ЗА ВСИЧКИЯ СВЯТ ДУХ И СВЯТ ЖИВОТ НА ИСУС)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз зная, че всеки от нас поне веднъж е имал сън, който е искал да не

свършва. Понеже след събуждането винаги идва ужасната реалност на

нечестивия свят. Реалност, която сграбчва с остри нокти гърлата ни, сякаш

за да ни убеди в лъжата си, че е единствена и друга освен нея няма.

Истината е, че реалността на Господния Хълм не е сън. Тя е по-жива

от живота, по-жадувана от всичко, което сме имали или ще имаме.

Реалността на Господния Хълм е мястото, където вярата намира прицела

си, надеждата – пристанището си, а любовта – извора си. А когато

прицелът, пристанището и изворът оживеят пред сърцата ни, то тогава ние

вече сме съзрели Господния Шатър. Сиреч, пречудното и извисено място в

Святия Дух, където човек не се насилва да си представя Исус, понеже Той

е реален. Толкова реален и достъпен, колкото реална и достъпна беше

Лозата, Която виждах, след като последвах Господ. А когато влязох с Него,

Той започна да ми говори, като казваше:

“Погледни Лозата, Която съм Аз! Погледни и виж колко много

са Гроздовете Й! Погледни и проумей, че в тези Гроздове е изявен

смисълът на всичката Благодат, която Отец Ми ви е дал от Небето.

Защото Отец Ми е Земеделец.

А какво най-много желае един Земеделец?”

“О, Исусе! Един Земеделец желае повече от всичко да получи

скъпоценните Плодове на труда Си. Защото само тогава Сърцето Му би

преливало от радост и щастие, че трудът Му не е бил напразен...”

“Как мислиш тогава? Кога Тази Лоза е родила всичките Си

плодове? И кога Земеделецът се е радвал да събере цялото Й

плодородие?”

“О, Господи мой! Аз вярвам и съм убеден, че всеки от тези Гроздове Ти

Сам Си родил на земята. В Твоя Живот и в Твоето служение за Отца Ти

всякога Си бил Неговата Съвършена Лоза! Всичките Евангелия говорят за
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Твоите Гроздове, Господи! Целият Нов Завет е изява на Тази Лоза и на

Нейните Плодове!”

“Точно така е, момчето Ми! Ти правилно каза, че Лозата на

Отец роди Плодовете Си на земята! Но какви бяха тези Плодове?

Пръст или Дух? Гроздове за корема или Гроздове за сърцето?”

“О, Исусе! Всичките Твои Плодове бяха Свят Дух! Свят Дух на Свят

Живот, Който Ти даде изобилно на сърцата ни!”

Думите ми накараха Исус да се усмихне. И Той, като вдигна десницата

Си и прокара пръстите Си по зелените пръчки на Лозата, отново ми каза:

“Можеш ли да видиш колко са Гроздовете на Лозата?”

Погледнах към Лозата, а тогава сърцето ми ясно видя, че от Нея

тежаха дванайсет тежки Грозда, напращели изобилно от всичката възможна

Божия Благост и Любов. Това ме накара да кажа на Господа:

“О, Исусе! Сърцето ми сега вижда дванайсет Грозда, събрали в

зрънцата си всичката Благост и Любов на Отца! И като си помисля, че

Дървото на Живота всред Божия Рай ражда Плод всеки месец на Божията

Година, а тук аз виждам дванайсет, то проумявам, че в тези Гроздове е

събран всичкият Твой Свят Дух и всичкия Твой Свят Живот, които Ти Си

дал за Спасението на света...”

В отговор на думите ми Исус посочи с десницата Си към Гроздовете,

като ми казваше:

“Виж тогава Духа на самите Господни Плодове, които ще изявя

пред тебе, за да свидетелстваш за тях на Моята Църква:

Първият Грозд на Лозата е Моето Незлобие!

И на него отговарят думите от псалома:

“Оня, който ходи незлобливо...” 4

Вторият Грозд на Лозата е Моята Добродетелност!

И на него отговарят думите от псалома:

“Който върши правда...” 5

Третият Грозд на Лозата е Моята Истинност!

И на него отговарят думите от псалома:

4 (Псалом 15:2)
5 (Псалом 15:2)
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“И който говори истина от сърцето си...” 6

Четвъртият Грозд от Лозата е Моето Смиреномъдрие!

И на него отговарят думите от псалома:

“Който не одумва с езика си...” 7

Петият Грозд от Лозата е Моето Благоразумие!

И на него отговарят думите от псалома:

“Нито струва зло на приятеля си...” 8

Шестият Грозд от Лозата е Моята Безукорност!

И на него отговарят думите от псалома:

“Нито приема да хвърли укор против ближния си...” 9

Седмият Грозд от Лозата е Моето Благочестие!

И на него отговарят думите от псалома:

“Пред чиито очи е презрян безчестният...” 10

Осмият Грозд от Лозата е Моята Почтителност!

И на него отговарят думите от псалома:

“Но той почита ония, които се боят от Господа...” 11

Деветият Грозд от Лозата е Моята Неизменност!

И на него отговарят думите от псалома:

“Който, ако и да се е клел за своя повреда не се отмята...” 12

Десетият Грозд от Лозата е Моята Щедрост!

И на него отговарят думите от псалома:

“Който не дава парите си с лихва...” 13

Единадесетият Грозд от Лозата е Моята Неподкупност!

И на него отговарят думите от псалома:

“Нито приема подкуп против невинния...” 14

Последният Грозд от Лозата е Моята Непоклатимост!

И на него отговарят думите от псалома:

6 (Псалом 15:2)
7 (Псалом 15:3)
8 (Псалом 15:3)
9 (Псалом 15:3)
10 (Псалом 15:4)
11 (Псалом 15:4)
12 (Псалом 15:4)
13 (Псалом 15:5)
14 (Псалом 15:5)
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“Който прави това няма да се поклати до века...” 15

А сега ти казвам и нека всеки от Моите отвори сърцето си за

думите Ми:

Всичките дванадесет Грозда на Лозата трябва да се родят в

сърцата ви, за да имате дял от Дървото на Живота и изцяло да се

уподобите в Моя Образ!

Всичките дванадесет Грозда на Лозата трябва да превъзмогнат

над гонението и яростта на дявола!

Едни от тях вие ще превърнете във Вино за Сватбата Ми! Други

ще бъдат сладък гроздов сок за сърцата ви! А трети – кехлибарени

зърна в златните съдове пред Престола на Отца Ми!

Всичките дванадесет Грозда на Лозата трябва да се намерят

върху всяка от пръчките на Лозата! А пръчките биха ги родили само

тогава, когато са съединени с Мене във Вяра, Надежда и Любов!

Защото, отделени от Мене, не можете да родите Гроздовете Ми!

Всичките дванадесет Грозда на Лозата Аз ще ви разкрия с

пророческите видения в тази книга!

Блажени и Святи човеците, които поревнуват за Лозата така,

както и Аз ревнувам за тях! Защото те ще се нарекат поколение на

Божиите скъпоценни Плодове – радост на Земеделеца и Съвършена

утеха за Сърцето Му!

Аз, Лозата на Отца, пророкувах тези думи на слугата Си!”

15 (Псалом 15:5)
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3. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВОТО НЕЗЛОБИЕ

“Оня, който ходи незлобливо...” 16

Братко мой! Верни ми приятелю!

Има един първи миг в живота на християнина, когато той престава да

бъде вярващ, понеже има призванието от Бога да бъде Верен и Истинен.

Има и втори миг в живота, когато християнинът престава да бъде ученик,

понеже има призив от Исус да бъде последовател. Има и трети прекрасен

миг в живота, когато преставаме да растем, понеже Волята на Бог вече не

е в растежа, но в зрелостта.

Ти знаеш ли какво е зрелостта? Тя е такова духовно състояние, когато

всеки ден от живота ти се превръща в раждане на Плод. Защо иначе да си

имал растеж в Господа, ако в крайна сметка не родиш плодовете, които

Господ очаква от теб? Та нали Той казва за всеки от нас:

“Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в

него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да

сторите нищо...” 17

Аз не зная дали някой някога ти е проповядвал за Плодовете на

Лозата, но сега те моля да се смириш под Пророческия Дух на тази книга и

да приемеш с отворено сърце всичките й послания. Защото вярата в Исус е

плодоносна вяра. И ако някой е решил да вярва, но някак си без да ражда

Плод, то такъв категорично отхвърля сам себе си от Господа и в съдбата му

идват неизменимите думи на Исус:

“Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като

пръчка, и изсъхва; и събират ги та ги хвърлят в огъня, и те

изгарят...” 18

При толкова много изсъхнали и изхвърлени навън пръчки ти би ли

желал да последваш сетнината им? При толкова светски църкви, изгубили

Живота на Лозата и намерили огъня на Молох, ти би ли се отказал да се

покориш на Лозата?

Аз казвам:
16 (Псалом 15:2)
17 (Йоан 15:5)
18 (Йоан 15:6)
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Да не бъде! Да не бъде! Понеже за нас е по-добре да пристъпим на

Господния Хълм и в Шатъра на Исус, отколкото да бягаме и отстъпваме

назад. А когато влезем в Шатъра Му, Сам Господ ще каже на всеки от нас:

“В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така

ще бъдете Мои ученици...” 19

Ето така, влязъл в Шатъра Му, аз стоях и очаквах Съвършеното

водителство на Исус. А Той, като протегна ръката Си към клоните на

Лозата и откъсна първия от Гроздовете, подаде ми го, като ми казваше:

“Вкуси от зрънцата на първия Ми Грозд! Понеже това е Плодът

на Моето Незлобие...”

С вълнение протегнах ръката си към Грозда, като откъснах от него

една чепчица и започнах да вкусвам зрънцата й. А тогава през цялото ми

същество премина Святият Дух на Исус. И Той, като заплени цялото ми

сърце, започна да ми говори, казвайки:

“Бъди незлобив, като Исус! Отвръщай очите си от Злото и не му

позволявай да те завладее! Защото светът на лукавия е свят на

змийска отрова. Свят на тръни и бодли. Свят на злоба, която търси

и намира начин да убива сърцата на човеците...”

Думите на Духа ме накараха с вълнение да погледна към Исус и да Му

кажа:

“О, Господи мой! Чух Гласа на Святия Дух, Който дойде из самите

зрънца на Грозда. И Той ми каза да бъда незлобив като Тебе. Понеже

светът на лукавия е свят на змийска отрова...”

В отговор Исус протегна ръцете Си към мен, като ми казваше:

“Тръгни след Мене! Понеже сега ще те заведа в долината под

Хълма Господен. Там, където се намират човеците, които не Ме

познават. За да видиш със собствените си очи в какво е силна

злобата на дявола...”

След тези думи на Господа, Той излезе от Шатъра Си, а аз Го

последвах. И ето, че ние вече слизахме в долината, когато забелязах как

земята под нозете ми започна да се покрива от тръни и бодли. В началото

те бяха по-малко, но колкото повече слизахме надолу, толкова повече

19 (Йоан 15:8)
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ставаха нечестивите растения. Така дойде миг, когато земята просто

гъмжеше от тях и аз не можех вече да си представя как ще продължим да

вървим. Затова побързах да извикам към Исус:

“Господи мой! Моля Те! Вдигни ме във въздуха и ме пренеси, за да не

настъпвам тръните и бодлите. Понеже вече няма място, където да стъпя и

да не се убода...”

В отговор на молбата ми Господ учуден извърна главата Си към мен,

като ми казваше:

“Как така Ми се молиш да те вдигна и пренеса? Та не те ли

доведох Аз в долината, за да изпитам Плода Си в теб? Не! Аз няма

да те вдигна и пренеса, но напротив, казвам ти:

Върви след Мене и стъпвай върху тръните и бодлите, както и Аз

стъпвам върху тях...”

“Но защо, Исусе? Та нали всичко, което е пред нозете ми, е все злоба?

Защо ми казваш да стъпвам с нозете си върху злобата?”

“Именно затова ти казвам да стъпваш. За да изпитам колко

силно е Моето Незлобие в тебе. Ти си човек, Стефане! Човек с дух,

душа и тяло, а не ангел на небесата! И ако Аз бях Човешкият Син,

за да претърпя на злобата, то вярвайки в Мен, трябва да претърпиш

и ти. А сега отново ти казвам: Върви след Мене!”

Ето, че Господ тръгна по самите тръни, които впиваха острите си

шипове в нозете Му, а аз Го последвах. Но едва направил две или три

крачки, аз усетих как тръните убодоха петите ми, тъй щото отровата им

тръгна във вътрешностите ми. И едно Зло, силно и завладяващо като бита

инжекция, тръгна нагоре към сърцето ми. Това отново ме накара да

извикам към Исус:

“Господи мой! Злото тръгна към вътрешностите ми и се опитва да ме

превземе. Аз чувствам отровата му...”

А Исус, като вървеше напред, отново ми каза:

“Даже и да се опитва да те превземе, пак не Злото, но ти си,

който трябва да го владееш. Затова продължавай да вървиш след

Мене...”
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Отново тръгнах след моя Господ, като се опитвах да не обръщам

внимание на острите шипове, които се забиваха в нозете ми. Но колкото

повече вървях, толкова повече Злото се качваше към сърцето ми. Така

дойде миг, когато усетих първите мисли на злобата, която с отвратителен

глас започна да нашепва в сърцето ми:

“Какво още чакаш? Вървиш след Самия Господ и Бог! Скоро Му се

примоли и Той ще заповяда да падне Огън върху тръните и бодлите!

Прокълни тези зли тръни и бодли и те ще се дръпнат отпред пътя ти.

Откъде накъде те ще те бодат и ще изстрелват всичката отрова на шиповете

си към сърцето ти? Ти зло стори ли им, както те сега ти струват зло? А?”

Колкото ужасна беше болката от убожданията, толкова по-страшно

беше това шепнене на злобата. Ето защо аз отново извиках към Исус, като

Му казвах:

“Какво да сторя, Господи мой? Злобни и натрапчиви помисли се

опитват да превземат сърцето ми?”

На тези мои думи Исус се обърна. И като ме погледна с остър поглед,

казваше ми:

“Виж още колко много зрънца имаш от чепчицата, която

откъсна от Моя Грозд. Яж от зрънцата и мисли за Плода Ми, а не за

това колко те боли или колко отровни помисли са дошли към

сърцето ти...”

Погледнах към десетината зрънца, които държах в шепата си и без

всякакво бавене започнах да ги ям. А тогава Святият Дух отново изпълни

помислите ми, като ми казваше:

“Укрепи се в Господното Незлобие! Защото Незлобието е Божия

Сила, с която Любовта превъзмогва над Злото. Не се опитвай да

изплюеш отровата, която дойде към сърцето ти, понеже дяволът

разчита именно на това:

Изплюл злобата му, да се покажеш като злобен към злобните, и

като зъл към злите!

Но вместо да изплюеш тази отрова, победи я със сладкия сок от

зрънцата Господни!”

Едва сега разбирах каква е силата на дяволската злоба!
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Едва сега проумявах, че тя е отрова, която сърцата бързат да изплюят,

вместо да я омаломощят вътре в себе си. Ето защо, събрал всичката си

вяра и всичката си любов към Господа, аз насочих сладкия сок на Духа

против отровата, която се опитваше да сграбчи сърцето ми, като й казвах:

“Отрово на сатанинската злоба. С тебе дяволът ми нарани петата, но с

Божията Сила аз ще му нараня главата! За да се изпълни древното Слово

на моя Бог и Отец против змията. Няма да изплюя отровата ти, дяволе!

Понеже зная, че сладкият гроздов сок на Духа е по-силен от твоята злоба и

нечестие. Дори да умра от отровата ти, отрова от устата ми няма да излезе,

и злобен дъх от сърцето ми няма да повее...”

Дали от силата на изповедта ми, или от вкусените зрънца на

Христовия Грозд, аз не зная, но усетих как една могъща промяна заплени

цялото ми сърце. Понеже колкото и отрова да влизаше през острите

шипове и бодли, по които вървях, пак гроздовият сок превъзмогваше над

отровата и я поглъщаше в себе си. Това доведе сърцето ми до прекомерна

радост, тъй щото настигнал Спасителя, аз хванах ръката Му, като Му

казвах:

“Господи мой! Исусе! Твоят Грозд превъзмогва над злобата. И отровата

на змията няма вече сила върху сърцето ми...”

На тези мои думи Исус отговори, като ми казваше:

“Това ли те учудва? И повече от това ще видиш. Понеже,

спомни си, какво се случи с Апостола Ми Павел, когато стъпи на

брега на остров Малта? Не ухапа ли там змия ръката му? И какво си

рекоха тогава туземците, като видяха ухапването? Не решиха ли

нещата по твърде злобен начин за Павел? И не казаха ли за него:

“Без съмнение тоя човек ще е убиец, който, ако и да се е

избавил от морето, пак правосъдието не го остави да живее...” 20

Но ето, че Павел тръсна змията от ръката си и никак не се

подаде на злобата на човеците. И понеже не умираше, както те

очакваха, то какъв беше коментарът на туземците отпосле?”

“О, Исусе! Те промениха мнението си и вече си мислеха, че Павел е

бог!”

20 (Деяния 28:4)
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“Помисли тогава колко голямо и славно ще е свидетелството за

Моите, когато вкусили от Плода на Моето Незлобие, не се подадат

на отровата на змията? Няма ли всичките езичници, като видят, че

никой от Моите не пада мъртъв от отровата на дявола, скоро да

освободят сърцата си от злобата и да приемат, че Моите наистина

са пратеници на Бога?

 Понеже кой е този езичник, който като вкуси отрова не бърза

да я изплюе? Кой е този езичник, който като почувства злобата, не

бърза да я върне на оня, от когото тя е дошла?

Но ето, ако бъдете незлобиви като Павел, то животът ви ще

стане знамение за човеците. Понеже, очаквайки да видят злобата

ви спрямо злобата им, те ще видят Незлобие. А Незлобието е не

просто превъзмогване над отровата! То е друг Дух! То е Духът на

Отца, Който е по-силен от духа на света!

И не бяха ли такива знаменията, за които пророкувах на Моите,

миг преди да се възнеса при Отца Ми:

“И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име

бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако

изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни

ще възлагат ръце, и те ще оздравяват...” 21

Но ето затова казвам на всичките Си братя и сестри:

Божии люде!

Силата на дявола в този свят се дължи на отровата му! А силата

на отровата е в злобата! А злобата е желанието на човека да

отвърне на злото със зло! Родили Плода на Моето Незлобие, вие ще

изпивате отровата на дявола, но тя никак няма да ви повреди!

Понеже не сте я пили, за да я проповядвате, но неизбежно сте я

опитали, за да я омаломощите!

Затова казвам на всички:

Гроздови зрънца, които не са били убодени, не могат да пуснат

сладкия си сок! Затова не търсете начин да избягате от злобата,

понеже доста е на деня злото, което му се намира. Но по-скоро

21 (Марк 16:17-18)



16

отвърнете на злобата с Незлобие, докато Бог на мира смаже Сатана

под нозете ви. Понеже с това Мое Незлобие много от тръните ще

изгубят силата на шиповете си и много от бодливите човеци ще

напуснат почвата си. Защото този е начинът да победите и този е

първият от Гроздовете на Лозата!”

Исус все така ми говореше, а сърцето ми – погледнало на тръните и

бодлите, готови да изстрелят отровата от шиповете си, вече виждаше в

много от тях души, спасени от Духа и привлечени към Царството. И аз те

моля, скъпи ми братко, да забележиш и ти тръните и бодлите в живота си.

Тези тръни и бодли, за които и Словото Божие ти казва:

“Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамвани

и поробени на разни страсти и удоволствия, и като живеехме в

злоба и завист, бяхме омразни, и се мразехме един друг...” 22

И ти, като намериш всичките несмислени, непокорни, измамвани и

омразни човеци – да им благовестиш сладкия сок на Господното Незлобие!

Тъй щото скоро да ги покориш с първия от Гроздовете на Лозата!

Амин и Амин!

22 (Тит 3:3)
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4. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВАТА ДОБРОДЕТЕЛНОСТ

“Който върши правда...” 23

Братко мой! Верни ми приятелю!

Искам да знаеш, че ако има нещо, от което този свят се нуждае

отчаяно, то това са Христовите Добродетели. Тези Добродетели, които са

най-мощният противовес на дяволските злини. Тези прекрасни дела на

Христовия Дух, благодарение на които все още има Живот и Светлина на

света. Аз не искам да си представя свят, в който няма капчица милост и

състрадание. Аз не искам да си представя свят, в който няма щедрост и

саможертва. Но колкото и да не искам да си представя подобен свят, то той

все повече заприличва на такъв. Това е видяно от Господ и Сам Той е

пророкувал за това в Евангелията Си. Тъй щото противоречието между

човешките и божествените факти е повече от страшно.

Човешките факти ще те накарат да приемеш, че в по-голямата си част

светът е християнизиран, а Господ Исус Христос има поне два милиарда

последователи. Такива са човешките факти, но какви са божествените?

Божествените са такива, че Християнството е навсякъде, а Христос – само

на Господния Хълм! И ако някой иска да Го намери, то ще трябва да извиси

сърцето си при Него, като се отрече от себе си и приеме да пострада за

Него. Сега разбираш ли защо светът става все по-зъл и отчаяно се нуждае

от Добродетелите на Исус?

Именно защото са много малко човеците, които наистина искат да се

уподобят в Христовия Образ и да вършат Христовите дела.

Всъщност – няма никаква разлика къде искаш да замръзнеш. Можеш

да замръзнеш в света. Можеш да замръзнеш и в светска църква. Но ако

искаш да гориш от Огъня на Исус, то ще трябва наистина да се покориш на

думите Му. “На кои думи?” – ще попиташ ти. Ето тези думи, братко мой:

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

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

23 (Псалом 15:2)
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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...” 24

Виждаш ли как Господ ти казва “Дойди при Мене!”?

Когато е заявявал тези думи, Исус е имал предвид именно Себе Си. И

не просто Себе Си, като Господ, но Себе Си като Лозата на Отца. Защото

Неговото иго е благо и бремето Му е леко. Ти вкусвал ли си напращяло

грозде от лоза? И можеш ли да отречеш каква благост се разлива в устните

ти, когато гроздовите зрънца пуснат сока си?

Помисли тогава колко голяма ще е Благостта от този втори Грозд на

Лозата, който Давидовият псалом разкрива като “вършене на правда”.

Колко ли голяма ще е Благостта от Грозда на Христовата Добродетелност?

Аз не ти задавам въпрос без отговор, понеже Исус е Отговорът. И

когато Той ме въведе в Шатъра Си, отново започна да ми говори, като

казваше:

“Виж втория от Гроздовете Ми! Защото това е Плодът на Моята

Добродетелност. Плодът, с който призовах при Мене всички, които

са отрудени и обременени, за да ги успокоя.

Как мислиш тогава?

Имат ли сила всичките човеци, за да дойдат при Мене? Най-

малкото – могат ли наистина да Ме намерят? Не просто да отидат

при някой, който им говори за Мене, но в действителност да дойдат

под зелените пръчки на Лозата и под Гроздовете Й...”

“О, Исусе! Много болезнени са думите Ти. И Ти Сам знаеш, че твърде

често човеците не идват при Тебе, но при някой, който им говори за Тебе.

И това е така, понеже Ти не се възцаряваш във всяко сърце и във всяка

църква, и не всички, които се наричат Христови, имат Христос...”

“Точно така е, момчето Ми. Думите ти наистина са правдиви. Но

колкото правдиви са твоите, толкова по-правдиви са Моите. Защото

Лозата продължава да вика от Новия Завет:

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

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

24 (Матея 11:28-30)
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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...” 25

Как тогава човеците ще изпълнят призива на Лозата? И как

изобщо ще намерят Гроздовете Й?”

“О, Исусе! Голяма е Милостта и Благостта Ти. И аз зная, че ако

човеците не могат да дойдат при Тебе, то Ти ще отидеш при човеците.

Защото инак не би имало никакво Спасение...”

Чул последните ми думи, Господ нежно се усмихна. А след това, като

протегна ръката Си и откъсна втория от Гроздовете, ми го подаде, казвайки:

“Вкуси от зрънцата на Моята Добродетелност! Вкуси и виж, че

Господ е Благ...”

С огромно вълнение откъснах чепчица от Грозда. И като поднесох

няколко зрънца към устните си, вкусих ги. А тогава, за втори път Святият

Дух премина през мене и изпълни цялото ми същество, тъй щото Го чух да

ми казва:

“Исус е Лозата, а ти си пръчката! Каквото ражда Той, ще го

раждаш и ти. И ето, където ходи Лозата, там ще бъде и пръчката. За

да благославя и храни човеците с всичката Божия Благост и Милост.

Последвай Исус и изцяло се покори на Волята Му!”

Думите на Святия Дух бяха толкова живи и завладяващи, щото

мигновено погледнах към Господ, като Му казвах:

“О, Исусе! Готов съм навсякъде да Те последвам. Заведи ме където

поискаш, Господи! Постави ме, където поискаш, за да върша Волята Ти!”

След последните ми думи, Господ погали главата ми, като ми казваше:

“Аз наистина ще те заведа там, където искам да бъдеш и ще те

поставя там, където искам да стоиш. Но ти готов ли си в

действителност да оправдаеш Доверието Ми?”

“О, Исусе! Не зная дали съм готов, но го искам от цялото си сърце и Те

моля да ми дадеш Сила, за да не Те разочаровам...”

“Тръгни тогава след Мене и Ме последвай. Защото скоро ще

видиш мястото, на което ще те поставя!”

25 (Матея 11:28-30)
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Ето, че Господ излезе от Шатъра Си, а аз Го последвах. Така ние

отново слязохме в долината. И тогава Исус простря ръката Си и посочи

едно място, като ми казваше:

“Тук Аз ще бъда Лозата, а ти ще бъдеш пръчката. Затова сега

гледай и почувствай всичко от Лозата, докато Тя пуска корени на

мястото Си...”

След Тези Свои думи Исус се видоизмени, тъй щото аз Го видях като

Лоза, а себе си, като пръчка, която беше родила Грозда на Неговата

Добродетелност. Точно тогава Лозата разпери всичките Си пръчки и извика

със силен Глас към човеците в долината:

“Елате при Мене, за да живеете! Елате и Ми дайте смъртта си, а

Аз ще ви дам Живота Си! Аз ще вкуся вашата смърт, а вие вкусете

Моя Живот...”

Чули думите на Лозата, към Нея заприиждаха много човеци. И ето, че

те хвърляха смъртта си към корените на Лозата и протягаха ръцете си към

Гроздовете й. А когато корените на Лозата започнаха да вкусват от смъртта,

аз усетих страшна болка, която буквално прониза сърцето ми. Това ме

направи да изохкам и да извикам към Исус, казвайки Му:

“Господи мой! Какво става? Защо усетих човешка смърт, която сякаш,

че прониза сърцето ми?”

А тогава Лозата ми проговори:

“Защото именно това е Игото Ми – да вкусваш смърт, докато

другите вкусват Живот. Защото вкусвайки смъртта, ти я отнемаш от

човеците, за да им дадеш Живота Ми.

Готов ли си именно на това Иго? Готов ли си именно на това

служение? Защото това е Служението на Човешкия Син, за което е

записано:

“Но виждаме Исуса, Който е бил направен малко по-долен от

ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната

смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат, за всеки човек...” 26

“А да разбирам ли, Господи, че всеки път, когато човек вкуси от Твоя

Грозд, аз ще претърпявам смъртта му?”

26 (Евреи 2:9)
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На тези мои думи Лозата ми отговори:

“Ако ти не си готов да поемеш бремето, болката, теготата и

скръбта на човека, то нито пък си способен да му дадеш от Моята

Добродетелност. Защото да премахнеш товара на някого, ще рече

ти да носиш товара му. И да отървеш някого от бремето му, ще рече

ти да носиш бремето му. Защото ето тези – бремето, болката,

теготата и скръбта – са самата смърт, която уморява човеците. Но

когато ти вземеш смъртта им, те ще вкусят Живота Ми.

Разбираш ли това? Разбираш ли, най-сетне, че ето това ще рече

да вкусиш смърт с Божията Благодат за всеки човек?”

“О, Исусе! Колко тогава ще се покорят да бъдат Твои пръчки? Колко

ще искат да вкусят смърт, докато дават Живот?”

“Малцина са, момчето Ми! И ето затова мнозината са в

християнската религия, а само малцина при Христос! Защото кой би

искал да умира, когато другите живеят? Не искат ли повечето да

живеят, когато друг умира за тях?

Но ето затова казвам на теб и на всички Мои, че този Мой Грозд

на Добродетелността Отец Ми дава на най-силните мъже и жени на

Вярата. Сиреч – на тези, които умират, докато се яви Животът в

онези, които трябва да живеят.

И на това дело кой е способен? И колко са човеците, които

наистина ще вземат Моето Иго върху себе си и ще се научат от

Мене? И ако Моето Иго е благо, както са благи зрънцата на

Гроздовете Ми, то биха ли вкусили човеците Благостта Господна,

ако няма кой да им вземе горчилката? Биха ли взели Живот от

Господа, ако няма кой да отнеме смъртта им?

Казвам ти, Стефане!

Блажени и Святи човеците, които в това последно време станат

пръчки от Лозата и вкусят смърт с Божията Благодат, за всеки

човек. Такива в Дух и Истина, и в дело и действителност, ще

покажат на Бога и Отца, че имат Духа и Образа на Неговия

Единороден Син. За да изпълнят писаното:
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“Защото ние живите винаги сме предавани на смърт за Исуса,

за да се яви и живота на Исуса в нашата смъртна плът. Така щото

смъртта действа в нас, а животът във вас...” 27

Братко мой! Верни ми приятелю!

Колкото повече гледах как Лозата приемаше смъртта на човеците, а

им даваше Живота Си, толкова повече разбирах, че този Грозд на

Христовата Добродетелност е най-съвършеният и най-прекрасен смисъл на

всичката вяра и на всичкото упование в Исус. Затова те моля:

Не бягай от смъртта на човеците, но я отнемай от тях, като им даваш

Живота на Исус! Защото колкото и смърт да погълнем, пак духовете ни ще

останат живи поради Правдата!

Тази Правда, която Давид видя като Грозд от Лозата!

Тази Правда, която Господ ни разкри като Игото Си!

Тази пречудна Христова Добродетелност, която действа в малцината,

за да дава Живот на мнозина! Амин и Амин!

27 (2 Коринтяни 4:11-12)
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5. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВАТА ИСТИННОСТ

“И който говори истина от сърцето си...” 28

Братко мой! Верни ми приятелю!

Преди да ти разкрия дълбокото видение от моя Господ, свързано с

Плода на Неговата Истинност, аз искам да ти споделя няколко думи от

сърцето си. Думи за Истината, като начин на живот. Думи за този

Съвършен Плод на Духа, който мнозина днес са изгубили, а други никога

не са раждали.

Виждаш ли, ние живеем в толкова субективен свят, щото всеки в него

е готов да го пречупва през погледа на сърцето си. А след това да отсече:

“Това е истина, а онова лъжа! Това е добро, а онова – зло!”

Има хора, които цял живот говорят всякакви истини, но никога не

преживяват гонение от дявола. Има и други, които цял живот говорят

лъжи, но никоя от плитките им лъжи не може да убие успешно човешкото

сърце. Но има и една трета категория човеци, които са били посетени и

родени от Бога. И тогава устните на тези човеци започват да говорят

единствено възможната Истина, която е способна да освободи човека от

света, от греха, и от дявола. И тази Истина почива върху фактите на

невидимото, а не върху доказателствата на видимото. Фактите, че има Бог

и дявол, че има духовна Светлина и духовна тъмнина, че има хилядолетна

война в невидимия духовен свят между силите на Светлината и силите на

тъмнината. Когато започнеш да проповядваш именно тази библейска

Истина, то тогава излизаш от малкия свят на субективните истини, за да

станеш Божие оръжие в духовната война. И ако до този момент говоренето

на всякакви други истини е било за тебе едно просто упражнение в

отварянето на устните, клатенето на езика и изговарянето на думи, то с

говоренето и проповядването на Божията Истина ти започваш да удряш и

поразяваш онзи, за когото Исус каза:

28 (Псалом 15:2)
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“Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в

него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори,

защото е лъжец, и на лъжата баща...” 29

А бъди убеден, братко мой, че да удряш и поразяваш хилядолетния

човекоубиец е достатъчно дръзко предизвикателство, за което непременно

ще платиш с гонение и дяволска ярост в живота си.

Когато Исус отново ме въведе в Шатъра Си, Той беше необикновено

сериозен. И самият Му поглед ми подсказваше, че Плодът на Неговата

Истинност е твърде важен и съдбоносен за всичките Божии чеда. Но ето,

че и този път Господ протегна десницата Си към Лозата, като откъсна

Грозда на Истинността. А тогава, като го поднесе към мен, Той ми каза:

“Не бързай да откъсваш чепчица от Грозда Ми. Но първо добре

го разгледай и Ми кажи какво забелязваш...”

Погледнах на самия Грозд в шепата на Исус и тогава забелязах, че в

дясната му половина зрънцата бяха светлочервени, а в лявата му половина

– тъмночервени. Това ме изненада, понеже такава разлика в другите

Гроздове нямаше. Ето защо аз побързах да кажа на Господа:

“Исусе! Виждам очевидна разлика в двете половини на Твоя Грозд.

Понеже зрънцата отдясно са светлочервени, а тези отляво са тъмночервени.

Но как да разбирам различието на зрънцата? И защо Гроздът на Твоята

Истинност има две различни половини? Господната Истина не е ли една?”

Слушайки въпроса ми, Спасителят загадъчно се усмихна. А след това

започна да ми говори, като казваше:

“Ти чел ли си внимателно Евангелията Ми? И видял ли си, че

докато в първите три – на Матей, Марк и Лука – Аз проповядвам

Царството, започвайки с думите:

“Истина ви казвам...”

То в последното Евангелие на Йоан, проповедите Ми вече са се

променили, понеже започват с думите:

“Истина, истина ви казвам...”

29 (Йоан 8:44)
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Как мислиш тогава? Защо Апостолът Ми Йоан е записал Моите

проповеди с двойното повторение на думата “истина”, докато другите

евангелисти са се задоволили само с единичното й споменаване?”

“О, Исусе! Като си спомня от Словото Ти, че Йоан беше ученикът,

който легна на Лоното Ти, мисля, че от всичките Ти ученици той най-много

се е докосвал до Сърцето Ти. И ако другите евангелисти са записали за

поколенията само светлочервените зрънца на Твоя Грозд отдясно, където

са делата на десницата Ти, то Йоан е записал и тъмночервените отляво,

където е Сърцето Ти. Понеже, говорейки на всички ни:

“Истина, истина ви казвам...”

...Ти Си искал да ни покажеш, че Истината има две измерения, както

са две измеренията от Плода на Лозата. Понеже едното измерение е

сладкото грозде, сиреч, сладкият гроздов сок, но другото измерение е

Виното, което е горчиво...”

Слушайки с голямо внимание думите ми, Господ поклати утвърдително

главата Си, а след това продължи да ми говори, като казваше:

“Да, така е! Йоан наистина изяви съвършено Сърцето Ми! Но ти

вкуси сега от сладките светлочервени зрънца и нека Святият Дух ги

потвърди истинно в твоето сърце...”

Едва дочакал позволението от Исус, аз вече откъсвах няколко зрънца

от дясната половина на Грозда, като побързах да ги вкуся. И ето, че една

чудна и завладяваща сладост премина през цялото ми същество. А Святият

Дух, като изпълни всичките ми помисли, проговори на сърцето ми като

казваше:

“Радвай се, Божие чедо! Понеже си едно от Божиите деца!

Докоснато от Божието благоволение! Изпълнено с Мир и Благодат!

Загърнато от Отеческа Любов и Съвършена грижа! Пий от Божиите

сладости и хвали Отец за всичката Му Благост! Яж и пий от Плода

на тази Небесна Истина – Истината, че Бог те възлюби и осинови!

Истината, че Бог те роди на Небето, за да пораснеш към Спасение и

Вечен Живот!”

Братко мой! Можех с часове да стоя под въздействието на светло-

червените зрънца и знаех в себе си, че никога няма да се откажа да
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слушам този сладък Глас на Духа и да вкусвам от тези зрънца. Понеже

приливът от сладкия гроздов сок беше удивително прекрасен. Но ето, че

Господ ме отвърна от унеса ми, като ми казваше със строг Глас:

“Стига! Доволно е! Ти вкуси първата Истина и сърцето ти я

позна така, както са я познали всичките човеци, които са станали

Божии чеда като са повярвали в Мене. Но Аз сега искам да вкусиш

и от втората Истина, сиреч, от тези тъмночервени зрънца. И нека

Духът на Истината да я потвърди на сърцето ти точно така, както Аз

я потвърдих на Апостола Си Петър...”

Въпреки, че сладостта на сърцето ми бе твърде огромна и преливаща,

за да изляза от нея, аз протегнах ръка към лявата половина на Христовия

Грозд и откъснах няколко тъмночервени зрънца, като побързах да ги

вкуся. А тогава един пояс във вид на страшна преса натисна гърдите и

корема ми. И Духът на Отца започна да се разлива с вкус на горчиво Вино

по цялото ми същество, тъй че сърцето ми чу думи на Исус, които гласяха:

“Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се

опасваше и ходеше където си щеше; но когато остарееш ще

простреш ръцете си, и друг ще те опасва, и ще те води където не

щеш... Върви след Мене...” 30

В този миг погледнах на себе си и видях как Истината беше пояс около

кръста и гърдите ми, който се стягаше в мене, докато по него се появиха

кървавочервени петна. И една остра болка от скръб, поругание и смърт за

Господа започна да ме тласка към Неговия Собствен Кръст на Голгота. Това

ме накара да извикам с плач и сълзи към Исус:

“Господи мой! Няма ли да ми дадеш повторно утехата от сладкия

гроздов сок? Няма ли този кървав пояс да престане да ме стяга с толкова

много скръб, поругание и смърт за Тебе?”

Но тогава, застанал пред мен с абсолютно същия пояс, но много по-

кървав от моя и изобилно прогизнал от Виното Му, Исус ми проговори,

казвайки:

30 (Йоан 21:18, 19)
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“Чуваш ли думите си? И не проумяваш ли, че искаш от Мен

невъзможното? Може ли мъжът да стане отново дете? И може ли

Христовият войн отново да бъде пеленаче?

Така също не е възможно Виното да се превърне на гроздов

сок, понеже гонението върху Грозда на Истината безвъзвратно е

направило от сладкото – горчиво, и от сока – Вино! И както някога

казах на Апостола Ми Петър, така днес казвам на теб и на всички,

които вече са пили от Виното на Моя Пророчески Дух:

Когато бяхте по-млади, и още юноши, деца и пеленачета, вие

имахте Божията Истина, като сладък гроздов сок в сърцата си и

като лек пояс или пелени на кръста си. Тогава сами се опасвахте и

ходихте където си щете. От църква на църква, и от събрание на

събрание.

Но ето, когато възмъжахте и напуснахте детинското, то тогава

поради гонението Истината Ми се промени за вас. Понеже,

просветени от Истината, вие видяхте търговците в Храма,

лицемерите на амвона, чародеите в събранията и сребролюбците

по конференциите. И от този миг, в който решихте да не споделяте

мястото на мерзостта и запустението, но да изобличавате злите за

Злото им против Бога и човеците, Истината Ми стана Вино в сърцата

ви. И от този миг не Виното ще е подвластно на вас, но вие ще сте

подвластни на Виното и то ще ви владее. Тъй щото не вие ще се

опасвате, за да ходите където си щете, но Аз ще ви опасвам, за да

ви водя, където не щете. А мястото, където никой не иска да отиде,

но всеки е длъжен да премине, е Моят Кръст!

Там, на Кръста, първата Истина вече е отминал спомен от

сладкото детство, когато не сте различавали Добро от Зло!

Там, на Кръста, втората Истина е искрящо Вино, с което Господ

пълни чашите на сърцата ви, за да бъдете достойни участници на

Неговата Сватба!

Там, на Кръста, Младенецът възмъжава до Войн, а Войнът

умира, възкръсва и се възнася в Сион! И ето затова днес Лозата

призовава всички ви към тъмночервените зрънца от Грозда на
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Истинността! Защото гроздовият сок е силен да радва и възхищава,

но само Виното е силно да омайва и запленява!”

С тези думи Исус направи видението да се прекрати. А след това Той

отново ми проговори, като казваше:

“Истина, истина ти дадох, Стефане! Дадох ти я така, както я

дадох и на Апостола Си Йоан, за да я засвидетелства в Евангелието.

И ти, като страдаш все така за Името Ми, изяви на Църквата Ми тази

втора Истина! Понеже древните са имали някога тази поговорка:

“In Vino Veritas! Във Виното е Истината!”

И ако езичниците в кръчмите, забили празни погледи в пълните

с чаши вино, не виждат Истината, то всеки от Моите на Хълма,

който вкуси гонение за Небесния Цар, вече има не само тъмно-

червените зрънца, но и Виното от Грозда на Моята Истинност! Такъв

никак няма да изгуби мястото си и стола си във времето на Моята

Сватба! Аз, Лозата на Отца пророкувах тази Истина от Сърцето Си!”
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6. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВОТО СМИРЕНОМЪДРИЕ

“Който не одумва с езика си...” 31

Братко мой! Верни ми приятелю!

Цялото ми сърце благославя Господ за тази Благост и Милост, с които

Той ме въведе в Шатъра Си. Понеже едва сега разбирам, че животът ни за

Бог не би бил виделина на света, нито Небесно благословение за човеците,

ако не се научим – днес и сега – да раждаме Плодовете на Лозата. Понеже

нашият Господ Исус е Лозата на Отца. И ако Той е Лозата, а ние сме

пръчките, то една пръчка през целия си живот трябва да дава изобилен

Плод.

Когато Исус отново ме въведе в Шатъра Си, за да гледам на следващия

Му Плод, който е Смиреномъдрието, аз почувствах как сърцето ми преливаше

от вече изживените докосвания и въздигания от Бога. Докосвания и

въздигания, когато Той ми даде да видя стълповете на Мъдростта Му и да

позная дрехата на Смирението Му. А както сам забелязваш, този четвърти

Плод на Лозата е съвкупност от Смирение и Мъдрост. Сиреч – от Божия

Сила, която колкото повече те въздига нагоре, толкова повече те снишава

долу. Тъй щото ти се издигаш в снишаването си и се снишаваш в

издигането си.

Ето така, развълнуван до краен предел, аз вече стоях с Исус в Шатъра

Му, когато Той протегна ръката Си и посочи Плода на Смиреномъдрието,

като ми казваше:

“Гледай, Стефане! Гледай внимателно на този Мой Плод и Ми

кажи какво го различава от останалите...”

Погледнах на самия Грозд, а тогава забелязах, че зрънцата му бяха

твърде тежки, тъй щото огъваха пръчката, която го беше родила. Самата

тежест на Грозда правеше така, щото пръчката беше наведена много

повече от останалите. Това ме накара да кажа на Исус:

“Господи мой! Твърде тежък и напращял е този Грозд. И аз виждам, че

тежките му зрънца навеждат пръчката му повече от всички останали

пръчки. Тъй щото, ако сега Земеделецът би застанал под пръчките на

31 (Псалом 15:3)
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Лозата, то ръцете Му първо биха докоснали именно този Плод на Твоето

Смиреномъдрие. Но как да си обясня тежестта на Грозда Ти, Господи? Как

да го проумея?”

В отговор на думите ми Исус вече откъсваше самия Грозд от Лозата и

ми го подаваше в шепата Си, като ми казваше:

“Спомни си думите Ми в Евангелието. Спомни си как казах на

всички ви за Волята на Земеделеца:

“Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и

всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод. Вие сте вече

чисти чрез учението, което ви говорих...” 32

Виждаш ли сега, че пръчка, която дава Плод, се очиства, за да

дава повече Плод?

И ето, Аз ти давам да вкусиш от зрънцата на този Грозд. За да

разбереш защо са толкова тежки и напращели. Вкуси ги, момчето

Ми! И нека Святият Дух ги потвърди истинно в сърцето ти...”

С вълнение протегнах ръката си и откъснах чепчица от Грозда. А след

това, поднесъл няколко зрънца към устните си, аз ги вкусих. И ето, че

Присъствието на Святият Дух се разля като божествен нектар във

вътрешностите ми. А Духът ми проговори, казвайки:

“Този Плод на Лозата е колкото сладък, толкова и тежък. А

сладостта и тежестта му се дължат на очистването на пръчката,

която е била в ръката на Земеделеца.

Бъди очистен! И нека сърцето ти познае, че Отец очиства с

Мъдростта Си и навежда Плода чрез Смирение...”

Думите на Святия ме накараха да погледна на Исус и да Му кажа:

“О, Господи мой! Духът потвърди на сърцето ми, че този Твой Плод

дължи очистването си на Мъдростта и тежестта си на Смирението. И за мен

това е толкова пречудно, щото не зная как да го обясня...”

В отговор Исус ми проговори, като казваше:

“А не каза ли Апостолът Ми Яков за тази Божия Мъдрост

думите:

32 (Йоан 15:2-3)
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“Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после

миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове,

примирителна, нелицемерна...” 33

Не дадох ли на сърцето ти преди години да се докосне именно

до плодовете на Мъдростта? И не ги ли видя и тогава, като

напращели и тежки гроздове? Но ти сега проумей именно казаното

от Давид в петнадесети псалом за този Грозд. Защото оня който го

има, превръща в съдба думите:

“Който не одумва с езика си...” 34

А какво е тогава одумването?”

“О, Исусе! То е липсата на какъвто и да е страх от Бога. Понеже за

одумването Апостолът Ти Яков предупреди:

“Не се одумвайте един друг, братя; който одумва брата или

съди брата си, одумва закона и съди закона; а ако съдиш закона, не

си изпълнител на закона, но съдия. Само Един е законодател и

съдия, Който може да спаси и да погуби; а ти кой си та съдиш

ближния си?” 35

“А какво е липсата на страх от Бога? Не е ли това липсата –

веднъж на Смирение, за да наведе пръчката плодовете си, - и втори

път – липсата на Мъдрост, за да роди чисти плодове?

Аз непременно трябва да те заведа в долината и да ти покажа

как много пръчки са отпаднали от Лозата. И не по друга причина, а

защото са станали одумващи пръчки. Пръчки, готови да съдят

плода на другите, но никак да не видят развалата в себе си...”

След тези Свои думи Господ ме изведе от Шатъра Си и тръгна към

долината, а аз Го последвах. Не зная колко вървях след Исус, но твърде

скоро очите ми започнаха да забелязват купове от лозови пръчки, които

бяха оставени на изсъхване и приготвени за изгаряне. Картината не беше

никак красива, но напротив – оставяше в сърцето чувство на обреченост. И

докато гледах с голяма скръб към куповете от изсъхващи лозови пръчки,

33 (Яков 3:17)
34 (Псалом 15:3)
35 (Яков 4:11-12)
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Господ се приближи до един от тях. И като ми даде знак да застана до

Него, започна да ми говори, като казваше:

“Виждаш ли какво е станало с гроздето на тези пръчки?

Забелязваш ли какви поражения има по листата на пръчките и по

самите зрънца на плодовете им?”

Послушал Господ, аз погледнах на лозовите листа и тогава забелязах,

че те бяха проядени от мана. А колкото до гроздовите зрънца, то повечето

от тях гниеха и цветът им преливаше от мръсно кафяво до черно. Това ме

направи да се разплача пред Исус и да Му кажа:

“О, Спасителю мой! Каква е тази мана по лозовите листа? Какъв е този

гнил плод в гроздовете? Та аз с ужас разбирам, че Небесният Земеделец

никога няма да прибере такива гроздове в Дома Си, нито ще ги познае,

като родени от Неговата Съвършена Лоза. Но защо се е случило това

непоправимо зло с тези пръчки, и с листата и зрънцата им?”

Отговорът на Исус беше твърд и категоричен:

“Това се е случило, понеже пръчките не са искали да бъдат

очистени от Отца, за да дават повече Плод, но те са поразили сами

себе си, като са докарали мана върху листата си, и гнилота в

зрънцата си...”

“Но какво са маната и гнилотата, Господи?” – настоявах отново аз.

А Исус, като повдигна една от пръчките и я погледна със скръбни очи,

отново ми каза:

“Помниш ли сериозното предупреждение на Апостола Ми Павел?

Помниш ли как той каза на Филипяните:

“Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със

смиреномъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си...” 36

Ето, момчето Ми! Маната, поразяваща листата, е партизанството,

сиреч, религиозните раздори, войни и разцепления, които идват от

духа на Антихриста. С тези раздори, войни и разцепления, той

поразява листата на всяка пръчка. И така пръчката вече остава без

Божия Светлина. А какъв беше Плодът на Светлината? И не каза ли

отново Павел за него:

36 (Филипяни 2:3)
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“Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в

Господа, обхождайте се като чада на светлината; (защото плодът на

светлината се състои във всичко що е благо, право и истинно).

Опитвайте, що е благоугодно на Господа...” 37

Нима е благо да пуснеш раздорите на дявола в сърцето си и да

търсиш причина против ближния си? Нима е право да одумваш

брата си, за когото Христос е умрял и го е поръсил с Кръвта Си?

Нима е право да гледаш встрани и да вършиш разцепления, родени

от завист, когато можеш да гледаш на Лозата и да пребъдваш в

Божията Светлина? Но ето затова маната поразява листата и

пръчката бива помрачена сама в себе си.

Но ти виж сега и другото поражение, за което говори Павел,

понеже то настига зрънцата и се дължи на тщеславието.

“Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със

смиреномъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си...” 38

Какво е тщеславието, Стефане?”

“О, Исусе! Това е гнилотата, която се ражда от връзката между

гордостта и превъзнасянето...”

“Помисли тогава и Ми кажи коя пръчка би се надигала нагоре,

за да се гордее и превъзнася над останалите? Тази, която е отрупана

с Моя Плод, или тази, която няма Плод, но само едни филизи на

религиозно самочувствие?”

“О, Господи! Като в бял ден е ясно, че пръчка, отрупана с Плод, се

навежда надолу, понеже Твоето Смирение и Твоята Мъдрост правят Грозда

Ти да тежи, както и видях това в Шатъра Ти. Но когато пръчките имат

малко плод и не тежат надолу, то тогава отсред тях израстват филизи на

гордост и превъзнасяне, сиреч, на тщеславие. А самото тщеславие, като

вкара гнилотата на дявола в зрънцата, прави подобна пръчка да отпадне

от Лозата...”

“Иди тогава и кажи на Моите да започнат да раждат Плода на

Смиреномъдрието, и да отвърнат погледа си от всичката мана и

37 (Ефесяни 5:8-10)
38 (Филипяни 2:3)
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гнилота, с която дяволът всячески съблазнява. Защото, ето, Истина

ви казвам от Сърцето Си:

Смиреномъдрието е лозова пръчка, наведена от Плод!

Ако някой не се навежда, той не се и смирява, а ако не се

смирява, той няма как да стане мъдър, нито бива очистен от Отца

Ми, за да дава повече Плод. Но ако друг, имайки Плод, се наведе и

позволи да бъде очистен, то скоро той ще стане пръчка, която носи

Слава на Земеделеца. Защото в това се прославя Отец Ми – да

принасяте много Плод и така да бъдете просветени от Учението Ми!

Ето, предупреждавам цялата Си Църква, че от сега до свършека

много пръчки ще отпаднат от Лозата поради поразяването на

листата им и поради изгниването на зрънцата им. Но оня, който има

страх от Бога, който не одумва брата с езика си, нито съди ближния

с устата си, непременно ще се закрепи в Лозата и ще познае, че съм

кротък и смирен на Сърце, за да приглеждам и спасявам кротките и

смирените. А тези сухи пръчки, послужили за срам на благовестието

и за съблазън на езичниците, непременно ще пламнат от Огъня на

Божия гняв, който ще ги споходи във времето на наказанието им...”

Братко мой! Разбираш ли думите на Небесната Лоза? Разбираш ли

колко Свято е Учението на Господа? Аз се моля от цялото си сърце за тебе:

Раждай Плод сред безплодните! Бъди наведена пръчка сред гордите

религиозни филизи! И нека Смирението и Мъдростта на Исус станат вечни

белези за твоята зрялост пред Земеделеца! Амин и Амин!
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7. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВОТО БЛАГОРАЗУМИЕ

“Нито струва зло на приятеля си...” 39

Братко мой! Верни ми приятелю!

За последните десет години от моето служение към Исус, аз натрупах

много болезнен, но и твърде скъпоценен опит. Опит, с който разбрах, че

ако човеците са верни, Господ е много по-верен. И ако човеците са

любящи, Господ е много по-любящ! Понеже идва миг в живота на много

Божии чеда, когато верността и любовта на хората около тях се изпаряват

като лански сняг. И докато протегнеш ръката си, за да се опреш на някого,

залиташ и падаш, понеже ближният ти вече не е там. Докато викаш за

помощ, та дано биха те чули човеците, които са те удостоявали с

тържествени клетви и са се вричали в любов до гроб, то от човеците няма

и помен, а е останал само гробът... Тогава не ти остава нищо друго, освен

да погледнеш нагоре и да видиш, че Господ Исус е Същият...

Същото Слънце, Което продължава да те грее и не се скрива зад

облаците, за да отхвърли молитвите ти! Същият Извор, Който продължава

да те напоява, и не пуска от отверстието Си друга вода, освен сладката

вода от Реката на Живота! Същата Лоза, Която няма никога да те предаде,

никога да те остави, никога да те обезсърчи. Напротив – във време на

безплодие ще те дари с Плод! Във време на скръб – ще те дари с Мир! Във

време на угнетение – ще те дари с утеха! Същият Корен, Който всякога ще

те държи и ще те прави да превъзмогваш!

Защо ти говоря за всичко това в началото на това видение от Исус?

Именно защото става дума за петият от Съвършените Гроздове на Лозата.

Гроздът на Благоразумието!

Гроздът, който те прави да бъдеш разсъдителен точно тогава, когато

мнозина стават безумни, за да отпаднат от Лозата. Аз отново стоях в

Присъствието на Исус, когато Той ме въведе в Шатъра Си. И като посочи

към петия Си Грозд, започна да ми говори, като казваше:

39 (Псалом 15:3)
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“А сега внимавай много! Понеже ще ти дам да вкусиш един от

най-скъпоценните Плодове на Лозата. И за разлика от другите

видения, в които Аз откъсвах Гроздовете Си, сега ти казвам:

Протегни ръката си и сам откъсни Моя Грозд!”

Господното решение ме насърчи и изпълни с голяма радост, понеже

усетих как Исус ме дарява с Доверието Си. Ето защо аз мигновено

протегнах ръката си към Лозата, за да откъсна Грозда, който Господ ми

посочи. Но ето, че Гроздът никак не се откъсваше. Напротив – опъна се на

силата ми и не искаше да напусне пръчката си. Самата съпротива ме

накара още по-ревностно да се опитам да го откъсна, но той така и не се

откъсваше. Това ме накара с изумление да погледна към Исус и да Му

кажа:

“Какво става, Господи мой? Защо не мога да откъсна този Твой Грозд?

Нима не съм достоен за него?”

Въпросите ми накараха Исус да се разсмее, а след това да ми каже:

“Не, момчето Ми! Не става дума дали си достоен или не си. Но в

действителност става дума за Моето Благоразумие. За онова

Благоразумие, което е накарало Давид да запише в псалома си:

“Нито струва зло на приятеля си...” 40

Как мислиш тогава? Не трябва ли пръчките на Лозата да бъдат

благоразумни, за да дадат отпор на Злото?

Или нека те попитам така:

Къде се събират всичките Плодове на Лозата във времето на

гроздобера?”

“О, Исусе! Всичките Ти Плодове трябва да се съберат в Дома на

Земеделеца! Защото те са Негови Плодове! Родени от Неговата Лоза, от

Неговия Дъжд, и от почвата на Неговото Свято Слово...”

“Тук правилно си отговорил. Но помисли тогава, че има един

противник на Земеделеца, който е дявол и Сатана. И този противник

не е заинтересуван Лозата да ражда Плодове за Царството. По-

скоро – той иска да прекърши пръчките и да изрони Плодовете на

Лозата, тъй щото мнозина да отпаднат от Вярата.

40 (Псалом 15:3)
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Как мислиш тогава? Ако гонението от света те прави да

пребъдваш и да се закрепяваш на Лозата, то какво би ти сторило

гонението не от света, но от тази пръчка, която расте на Лозата

досами теб? Би ли претърпял злото й? И биха ли останали зрънцата

ти неизронени?”

Думите на моя Господ бяха твърде сериозни, но и твърде болезнени за

сърцето ми. Понеже в изминалото време сърцето ми много често беше

удряно и наскърбявано не от човеците на света, но именно от други пръчки

на Лозата. Ето защо отговорих на Исус, като Му казвах:

“Господи мой! Най-точен отговор на въпросите Ти виждам в думите на

Давидовия псалом, където Божият слуга заявява:

“Понеже не беше неприятел, който ме укори, това бих

претърпял, нито беше оня, що ме мразеше, който се подигна против

мене, тогава бих се скрил от него; но ти, човек равен на мене,

другар мой, и мой близък приятел. Заедно се разговаряхме сладко,

с множеството ходехме в Божия дом...” 41

След цитирането от мен на Давидовите стихове, Лицето на Исус

изведнъж посърна, а очите Му се напълниха със сълзи. И тогава Той ми

проговори, като казваше:

“Сърцето Ми скърби, слуго Мой! Скърби за всички, които не Ме

познават като Лоза, нито се закрепяват с вяра в Мене. Защото сега

ти казвам, че мнозина никак не искат да се възпротивят на Злото,

но отпадат от него. Отпадат точно така, както клони се прекършват

от вятъра. И тогава се случва непоправимото, което искам да

видиш. Но преди това нека откъсна този Мой Грозд и да ти дам да

вкусиш зрънцата му...”

Ето, че Исус наистина откъсна Грозда Си. И като постави в шепата ми

няколко зрънца от него, ме подкани да ги вкуся. Така, поднесъл зрънцата

към устните си, аз ги вкусих. А тогава Святият Дух изпълни сърцето ми с

необикновена твърдост. Всъщност, бих казал, че това беше не толкова

твърдост, колкото жилавост. И ето, че Духът ми проговори, като ми каза:

41 (Псалом 55:12-14)
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“Бъди благоразумен! Противи се на Злото с тази жилавост,

която Исус ти дава. Защото когато станеш жилава пръчка от Лозата,

то тогава никой не успява да изрони зрънцата ти, нито пък да

съкруши смъртоносно сърцето ти. И сега, като последваш Исус,

внимавай много на всичко, което Той ще ти покаже. Понеже

жилави стават само пръчките, които имат силна вяра в Корена...”

Духът едва бе спрял да ми говори, когато Господ отново излезе от

Шатъра Си, а аз Го последвах. Така ние вървяхме известно време, като

слизахме от Хълма в долината. Но ето, че в един миг Господ се спря. И

като разпери встрани ръцете Си, ми проговори, казвайки:

“Сега Аз ще се преобразя като Лозата на Отца, а ти ще бъдеш

една от многото Ми пръчки, които раждат Плода Ми...”

В следващия миг Исус наистина се преобрази и аз вече Го виждах като

Лозата на Отца. Нещо повече – виждах себе си като пръчка, която щеше да

роди Грозда на Благоразумието. Не се наложи да чакам дълго за

развитието на видението, понеже Лозата проговори с Гласа на Исус на мен

и на останалите пръчки, като казваше:

“Идва благодатното време на Слънцето и Дъжда! Съвършено

Благовремие от Отца Ми! Изкупете това Благовремие, понеже Злото

е твърде голямо и се подгответе за идването на злия ден...”

Думите на Лозата ме накараха да извикам:

“Исусе! Как да изкупя Благовремието от Отца? И как да се подготвя за

злия ден?”

В отговор Лозата отново проговори, като ми казваше:

“Стани жилава пръчка! Докато имаш времето на Слънцето и

Дъжда, търси Корена! Уповавай на Корена! Стреми се към Корена!”

След последните думи на Лозата стана чудо. Понеже изгря Слънце,

което галеше с прекрасна и живителна Светлина и топлина. И аз, като

насочих всичката си вяра в Корена, извиках отново към Господа:

“Исусе! Направи ме жилав! Закрепи ме в Корена!“

След последните ми думи дойде и Дъждът на Духа. И Той, като

напояваше Лозата, даде ми да усетя всичките й сладки сокове, които ме

укрепваха и заздравяваха все повече и повече, тъй щото вече виждах как
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в сърцето ми се раждат скъпоценните зрънца от Грозда на Благоразумието.

А докато аз търсех Корена и се закрепявах в Него, край мен много от

пръчките не правеха така. Те просто се радваха на Слънцето и Дъжда и с

възторг си казваха една на друга:

“Колко топло и нежно е Слънцето! Колко благ и изобилен е Дъждът!

Колко голяма е наистина Божията Благодат! Този наш чуден празник ще

продължава вечно! Затова нека не се притесняваме, но да се радваме, да

пеем и да се веселим, понеже Бог ни обича!”

“Ах, мои братя и сестри!” – извиках аз към пръчките – “Моля ви да

родите Плода на Благоразумието и да вникнете в думите на Христовия

Апостол. Защото те са точно за този ден и час, в който Бог ни дава

Благовремието Си:

“И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не като глупави,

но като мъдри, като изкупвате благовремието, защото дните са

лоши...” 42

“За какви лоши дни говориш, братко? Не виждаш ли Слънцето и

Дъжда?” – казваха ми през смях едни. “Не разбираме от какво се плашиш,

след като си пръчка от Лозата!” – отвръщаха самоуверено други. Но ето, че

накрая Слънцето беше покрито от облаци, а Дъждът на Духа престана да

вали. И един вятър от Зло, силен и страшен, дойде отсред черните облаци

и мигновено връхлетя Лозата, като направи така, че много от пръчките се

удариха едни в други и зрънцата им започнаха да падат по земята. Така

вятърът дойде и към мен и започна яростно да удря и разтърсва зрънцата

ми. Но аз, като се закрепих с всичката си вяра в Корена, започнах да се

моля на Исус, за да устоя. А през това време досами мен няколко пръчки

вече крещяха:

“Защо ми изрони зрънцата? Ти не заслужаваш да си част от Лозата!” –

казваше едната.

“Ти на най-святата ли ще се правиш? Гледай я ти нея... Дори има

наглостта да се обижда...” – отговаряше й другата.

А студеният вятър, видял, че между пръчките се прокрадва Зло,

отново започна да ги кърши и прекършва от Лозата, тъй че гроздовете им

42 (Ефесяни 5:15-16)
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напълно се изрониха, а самите пръчки паднаха на земята. Тогава напълно

разбрах нашепването на Святия Дух и Неговия Съвършен съвет към

сърцето ми. Тези пръчки не бяха станали благоразумни. Те не обичаха

Корена, нито се стремяха към Него, за да станат жилави и при гонението

от дявола, отпаднаха от вярата си. Те нямаха разум да разсъдят, че Злото

идваше от вятъра, а вместо това го допуснаха помежду си, като се

нападаха взаимно. Но ето, че Лозата отново ми проговори със скръбния

Глас на Исус, като ми казваше:

“Разбра ли сега защо трябва да бъдеш жилав? И разбраха ли

Моите, че единственият начин да противостоите на злия ден и да

превъзмогнете над него, е като се закрепите с Вяра в Корена?

Защото Аз наистина съм Истинската Лоза и Отец Ми е Земеделецът!

Но връзката между Лозата и Земеделеца е Самият Корен!

А този Корен е Моята Вяра в Отца и Отеческата Вяра в Мене!

Само с тази Вяра вие можете да станете жилави пръчки, които

не позволяват на дявола да изрони дори и едно зрънце от Плода

им! Само с тази Вяра вие ще родите Грозда на Благоразумието! За

да побеждавате Злото с Добро и никога да не дадете място на

дявола!

А на тези пръчки, които не искат да изкупват Благовремието, но

измамно се успокояват, че ще останат на Лозата, Аз казвам:

Идват години на страшен студ и дни на ураганен вятър! През

тези дни и години от Лозата ще отпаднат всички пръчки, които

нямат Вярата на Човешкия Син съединена с Вярата на Отца чрез

Божието Слово! През тези дни и години на Лозата ще се закрепят

жилавите, които с Плода на Благоразумието са подготвили сърцата

си за страшния сблъсък!

Ето затова днес Лозата говори на една от пръчките Си, която

Отец е очистил и утвърдил като пророк Господен! За да ви даде

тези Мои думи на Вечен Живот и да обърне сърцата ви към Шатъра

на Господния Хълм!”

Братко мой!

Искрено се надявам да проумееш това видение!
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Искрено се моля пред Господ да устоиш на напиращото Зло, което ще

връхлита като ураган върху пръчките на Лозата през дните на допуснатата

му от Бог изява. Искрено се надявам да разбереш, че никой от неразумните

няма да се подготви за злия ден, но разумните непременно ще бъдат

готови.

Гонени, но не и оставени!

Блъскани, но не повалени!

Огъвани, но не изронени!

Амин и Амин!
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8. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВАТА БЕЗУКОРНОСТ

“Нито приема да хвърли укор против ближния си...” 43

Братко мой! Верни ми приятелю!

Имало е мигове в живота ми, когато ревността ми е кипвала до краен

предел в сърцето ми. И тогава, хванал острия Меч на Духа, съм искал да

порежа не един и двама за неразумната им обхода с Бога и за делата на

ръцете им. Но в повечето от тези мигове Господ се намесваше и тихо ми

казваше:

“Недей! Имай Милост и остави на Мен грижата за тези човеци!”

Много често аз не разбирах Исус. И дори смятах, че с позицията Си

Той просто закоравява човешките сърца, за да не намерят покаяние. Но

Истината се оказа друга. Истината беше такава, че Господ искаше да

възпита и утвърди в мене Плодът на Своята Безукорност. Сиреч – на онова

стоене пред Бога, когато не ставаш укор за ближните, нито пък искаш да

ги укоряваш. И самите думи на пророк Исайя за Исус:

“Няма да извика, нито ще издигне високо гласа си, нито ще го

направи да се чуе навън. Смазана тръстика няма да пречупи, и

замъждял фитил няма да угаси; ще постави правосъдие според

истината...” 44

...станаха за мен едно ново и лично благовестие. Благовестие в

скришното на сърцето. Благовестие на Божията Милост, която е силна да

възвръща, изцелява и възстановява. Всичко това бе достатъчна причина,

за да притихна в Присъствието на Господ и да не смея да отворя устата си

пред Него. А Той, като ме въведе за сетен път в Шатъра Си, посочи с ръка

към Лозата, като ми казваше:

“Виж Гроздът на Моята Безукорност! А сега протегни ръка и

откъсни от зрънцата му, за да ги вкусиш. Защото този Плод е една

от най-големите Ми победи в тебе. Победа, с която те покорих, за

да слушаш Гласа Ми и да вършиш онова, което Ми е угодно...”

43 (Псалом 15:3)
44 (Исайя 42:2-3)
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Повече думи от Исус не ми бяха нужни, за да протегна ръката си и да

откъсна чепчица от Неговия Грозд. А когато вкусих благословените зрънца,

стана така, че Святият Дух премина през цялото ми същество. И като

избистри погледа на очите ми, направи зрението ми толкова проницателно,

колкото никога не бях имал. А тогава Духът ми проговори, като казваше:

“Бъди безукорен! И като покориш сърцето си на Исус, научи се

да издирваш Образа Му в ближните, както и Той Самият го издирва.

Защото най-съвършеното свидетелство за Зрялост пред Бога и Отца

е ето това - имайки Духа на Исус – да издирваш и утвърждаваш Духа

на Исус! Имайки Образа Господен – да издирваш и благославяш

Образа Господен! А сега върви след Исус и проумей всичко, което

Той ще ти покаже...”

Думите на Святият Дух разтърсиха сърцето ми както никога. И аз,

погледнал на моя Господ, Му проговорих, казвайки:

“О, Исусе! Святият Дух направи твърде проницателен погледа на

сърцето ми. И Той ми потвърди, че Плодът на Твоята Безукорност е

свидетелство за Съвършена Зрялост пред Земеделеца...”

“Точно така е, момчето Ми!” – ми отговори Господ и продължи:

“Но ти сега Ме последвай. Защото ще ти дам да видиш и

проумееш всичко, свързано с този Мой Грозд...”

Ето, че Господ отново излезе от Шатъра Си и тръгна напред, а аз Го

последвах. Така ние слязохме в долината, където Исус се спря на едно

място. И като разпери ръцете Си встрани, казваше ми:

“Сега Аз отново ще се преобразя като Лоза пред очите ти. А ти

гледай на Мен и на пръчките Ми с оня проницателен поглед, който

ти даде Святият Дух. И като станеш сам пръчка от Лозата, утвърди

сърцето си с Грозда на Моята Безукорност...”

След последните Си думи Исус се преобрази, тъй щото аз вече Го

виждах като Лозата на Отца, а себе си – като пръчка от Нея. И ето, че

скоро забелязах още много пръчки на Лозата. Едни от тях бяха родили

гроздове с много зрънца, а други имаха гроздове със съвсем малко зрънца.

Точно в този миг Лозата ми проговори, като ми казваше:
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“Сега е мигът да гледаш проницателно, за да разбереш всичко.

Гледай на пръчките с малко грозде, а след това погледни и на

пръчките с много грозде...”

Послушал Лозата, аз вече гледах. И тогава забелязах самият Образ на

Исус в пръчките с малко грозде. Това не беше Образът на Мъжът Исус, а

по-скоро – на Младенецът Исус. Все още свит, малък и неизраснал, Този

Образ гледаше плахо към останалите гроздове с много плод, сякаш че

очакваше съчувствие и разбиране от тях, че не е могъл да порасне. Точно

в този миг Святият Дух насочи погледа на сърцето ми и към пръчките,

родили много плод, като ми казваше:

“Който е родил много плод, той носи в сърцето си и много

голяма отговорност. Защото комуто много е дадено, много и ще се

изисква. А изискването към всяка от пръчките на Лозата е да се

задържат в Зрелостта на Исус и никак да не отпадат от нея. Затова

сега гледай дали всички пръчки с много плод ще се покорят на

изискването да се задържат в Господната Зрялост...”

Отново гледах към пръчките, когато забелязах как към тях се

прокрадна тъмнина от дявола. Тази тъмнина застана върху листата им и

започна да им шепне, казвайки:

“Гледайте как около вас са се разпрострели пръчки с малко плод. Как

можете да търпите тези пръчки с малко плод, а? ? Как вие – най-

плодоносните за Лозата – ще търпите подобен укор? Не виждате ли, че

малките пръчки вече са станали укор за вярата ви? И ще продължавате ли

да ги търпите край вас?”

Дочули мрачното нашепване в листата си, някои от големите пръчки

се разклатиха от раздразнение, като си казваха едни на други:

“Ако ние сме зрели и пълни с толкова много плод, то как да търпим

този укор на малките пръчки с малко плод? Нека сега публично да ги

укорим и да ги изобличим като ненужни за Лозата. Защото те наистина не

заслужават да растат на Лозата...”

Непоправимото вече се случваше. Защото големите пръчки, неосъзнали

колко голяма е отговорността на зрелостта им пред Земеделеца, започнаха
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да се тресат от възмущение против малките. И с гласове на страшно

укоряване, те започнаха да им крещят:

“Ах, вие, малки пръчки! Защо ставате за укор на Лозата? Защо не

родихте големи плодове, както ги родихме ние? Да търпи ли Лозата

присъствието ви?”

Колкото повече големите пръчки укоряваха малките, толкова повече

тъмнината от листата им се прехвърляше и върху самите тях, тъй щото

дойде миг, когато големите пръчки с многото плод просто се откъснаха от

Лозата и паднаха на земята. А малките пръчки, свити и наскърбени от

отношението им, останаха с видимо посърнали зрънца, тъй че Младенецът

в тях плачеше от укора и нямаше кой да Го утеши:

“Укор съкруши сърцето ми, и съм много отпаднал; и чаках да

ме пожали някой, но нямаше никой, и утешители, но не намерих...” 45

Това ме накара да извикам с цялата си сила към Исус, като Му казвах:

“Господи мой! Големите Ти пръчки не опазиха Зрелостта Ти, но презряха

и така отпаднаха от Теб. А ето – малките Ти пръчици са съкрушени от укор!”

В отговор на думите ми Лозата раздвижи клоните Си. И като ме наведе

над малките Си пръчици, казваше ми:

“Дай им утеха! Погали плахият Младенец и кажи на всичките

Ми малки, че са твърде ценни за Лозата, за да позволя на някой да

ги укорява, та да отпаднат...”

Ето, че моите листа се докосваха до листата на малките пръчки. И аз,

със самите зрънца от Грозда на Христовата Безукорност, галех малките

пръчици и зрънцата им, като им казвах:

“Мили Божии дечица! Лозата ви обича и вие никак няма да отпаднете!

Напротив – ще растете, закриляни от Святия Дух и опазени от всичката

Божия ревност и Святост...”

Точно в този миг Святият Дух отново ми проговори, като ми казваше:

“Погледни към онези места на Лозата, които бяха поразени от

тъмнината на лукавия и виж с кои стихове Небесният Земеделец

направи пръчките с много плод да паднат на земята...”

45 (Псалом 69:20)
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Погледът ми беше толкова проницателен, щото видях как на мястото

на падналите пръчки стоеше Мечът на Земеделеца, който ги беше отрязал.

И стиховете на Божието въздаяние светеха отсред Меча с думите:

“Не ставай прекалено праведен, и не мисли себе си чрезмерно

мъдър; защо да се погубиш?” 46

А едва прочел тези стихове, аз чух Лозата отново да ми говори с Гласа

на Исус:

“Иди и кажи на всичките Божии чеда, които са Мои пръчки да

пазят устните си от укоряване, и сърцата си от възгордяване. Нека

всеки от вас, който има много плод, да пази Зрелостта си пред

Земеделеца, като се снишава и утвърждава пръчките с малко плод.

Защото само така ще зреете, без да презреете.

Но ако някой, комуто много е дадено, не даде многото, което се

изисква от него, той непременно ще отпадне от Лозата и ще

изпълни устните си с укор против малките! За да удря Младенеца и

да наскърбява Лозата, докато бъде погубен от Божия гняв!

Аз, Лозата на Отца, все още говоря и не млъквам! И на всички,

които искат да слушат Гласа Ми, скоро ще дам да видят и познаят

останалите Ми Гроздове в Шатъра на Хълма Господен!

А на теб, слуго Господен, заповядвам да претърпиш всичкия

вятър и гонение, с които ще платиш цената за цялото божествено

откровение от Лозата!”

Господ спря да ми говори. И аз, гледайки във видението към всичките

Му малки, заплаках от умиление и скръб, от нежност и смущение, от

ревност и дръзновение. Затова те моля, скъпи ми братко:

Бъди безукорен на всяко време и място! Нека устните ти бъдат извор

на благословение, а не свърталище на хула, укор и осъждение! Защото тази

Зрялост, която Господ днес ни дава, иде да възвеличи всичката Благост,

всичката Милост и всичката Любов на Земеделеца! На Него, Лозата Му и

Духът Му да бъде Слава, почит и благодарение – отсега и довека!

Амин и Амин!

46 (Еклесиаст 7:16)
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ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР - II ЧАСТ

1. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЕМЕДЕЛЕЦА, КОЙТО ПРЪВ ВКУСВА

ОТ ПЛОДОВЕТЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Пристъпвам към втората част на тази пророческа книга с една голяма

болка и с едно дълбоко безпокойство за много от християните на този свят.

Понеже през изминалите дни на размисъл и посвещение върху Гроздовете

в Господния Шатър, Исус за сетен път ми даде да изпитам със сърцето си

колко измамени, манипулирани и ограбени са безплодните човеци. Човеци,

които имат не просто самочувствието, но наглостта да се наричат с

Христовото Име.

За какво става въпрос ли? Става въпрос за това, че за много хора

Господното Спасение вече е приключил факт, а не духовна отговорност. Те

смятат, че ще отидат в Небето само защото са погледнали нагоре и са

изповядали, че Исус е Господ...

Да! Той наистина е Господ!

Но Духът на обръщението “Господи” иде да покаже отношение като

към Един, Който ни владее, ръководи, наставлява и управлява. Сиреч –

като Господар, Който се разпорежда на слугите Си, а те вършат безропотно

само онова, което Му е угодно. В това отношение много измамени човеци

са станали сами господари на себе си. Те не приемат изобличение. Те не

приемат поправление. И най-вече – те не искат да раждат Плодовете на

Лозата Христос. Странни в духа на своя ум, чужди на Живота на Бога и

излъгани от дявола в сърцата си, те могат с години да виреят като отдавна

изсъхнали пръчки в тази или онази църква. Пълни с думите на всяко

религиозно самочувствие, те могат да викат “Алелуя” и “Амин”, но нямат

силата дори веднъж да се наведат към просяка на улицата или към

изпадналия в мизерия и отчаяние. Някакъв железен демоничен прът се е



48

сраснал здраво с гръбначните им стълбове, тъй щото те не признават думи

като “покаяние”, “смирение” и “щедрост”.

Сам разсъди за това, което ти говоря. Понеже имах искреното желание

да служа за благословение на всички, които се уповават на Исус и вярват

в Него. Така направих прекрасен диск, в който събрах всички пророчески

книги, давани ми от Господ и реших да го разпространявам на жадните и

гладните. Но този път допуснах грешка. Понеже човеци, които Исус не ми е

прибавял, протегнаха ръцете си за диска, като за най-желателна корист. С

клетви, обещания и заричания, че ще родят много плод, те просто ме

измамиха. И като получиха диска, скриха се така, сякаш, че никога не бяха

се появявали. А в този миг сърцето много ме заболя. Не толкова от факта,

че съм на загуба, (понеже такава загуба няма и аз не трупам богатства в

земни места) колкото от непоносимата мисъл, че Верните на Исус иждивиха

години от живота си, за да получават пророческото слово, а хора, които не

са пожертвали на Божия Свят Хълм нищо, се намериха по-благословени от

всички останали. Нещо повече – когато протегнах ръцете си към тези

пръчки, за да вкуся плода, който мислех, че ще родят след като получиха

Божието Съвършено благословение, то от самите тях изскочиха змии,

които заплашително засъскаха и започнаха да плюят отровата си. И ако в

първите им писма до мен аз бях Божий пророк, помазаник на Исус и

проповедник на Правдата, когото любят от все сърце, то в последните им

отговори моментално се преобразих в горчив извор, залитащ пияница и

психично болен човек.

На какво ли не е способна човешката злоба? На какво ли не е способна

неблагодарността? И на какви ли уродливи дела и помисли не е способна

тази тайна сърдечна помисъл, която Словото разкрива като себеправедност?

Да, братко мой! Тези човеци бяха ужилени в сърцата си, че някой

дръзва да ги нарича безплодни. Те, които седят на първите столове в

църквите! Те, които алелуйстват и аминосват всяка втора дума на платения

наемник! Те, които се смятат за “света вода ненапита”, се оказаха блатно

тресавище, пълно с жаби, тиня и зловоние!

Кой може да помрачи самочувствието им?

Кой може да хвърли дори нищожно петънце върху висона им?
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Само можеш да предполагаш на какво смъмряне ме подложи моят

Господ! Защото именно Той ми посочи непрестанното иждивяване на

Неговите смирени чеда! И Собствените Му думи заплющяха като бич върху

съвестта ми. А аз, като заплаках, просто коленичих пред Него и Му казах:

“Моля Ти се, Господи мой! Направи ме мъдър и разумен, за да не

наскърбявам Сърцето Ти! Ти сам виждаш, че слугата Ти беше излъган. За

да даде всичките Ти живи и чудни видения на пръчки, останали отдавна

сухи и безплодни. А когато потърсих плод от тях, змии се стрелнаха, за да

ухапят ръката ми. И сега какво да сторя – сам не зная...”

В отговор на думите ми Господ ми проговори, като казваше:

“Отсега нататък ти трябва да заживееш с вярата, че не си

творец, но само настойник. А настойник е оня, който пази онова,

което му е поверено от Бога. И ако Отец Ми, Земеделецът, ти е

поверил всичките Святи видения от Престола Си, то от теб се иска

да се намериш верен да ги опазиш. Да ги опазиш така, както един

слуга опазва Лозето на Господаря си.

Как мислиш тогава? Ако лозовите пръчки започнат да дават

плод, то кой пръв трябва да вкуси плода им?

Слугата или Господарят?”

“О, Исусе! Далеч да бъде от слугата да вкусва плода преди Господаря

си! Аз мисля, че когато пръчките започнат да раждат плод, то слугата

трябва да ги предостави на Господаря. И едва тогава, когато Господарят

опита плода и го намери за добър, Той Сам ще благослови пръчките, за да

раждат повече плод...”

“А ти така ли постъпи, когато потърси плода от онези пръчки,

които благослови с всички пророчески книги от Хълма? Предостави

ли ги на Господаря, или просто потърси онова, което те биха

родили?”

“Не, Исусе! Аз сбърках. Аз потърсих да ям плода преди Земеделеца...”

В отговор на последните ми думи Исус каза:

“Спомни си думите, които Апостолът Ми Павел написа на чедото

си Тимотей. Какво каза Павел тогава на младежа? Не бяха ли

думите му тези:
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“Само трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от

плодовете. Размишлявай върху това, което ти казвам; и Господ ще

ти даде да разбереш всичко...” 47

Даде ли ти Господ да разбереш всичко? И размишлява ли ти

върху това напътствие на Апостола Ми? И кой в случая е трудещият

се земеделец? Ти или Отец Ми?”

“О, Исусе! Отец е Трудещият се Земеделец. Той е, Който прави Лозата

да расте. Той дава Дъжда, Той дава Слънцето, Той дава благодатния

чернозем. А аз съм просто един безполезен слуга...”

Мъката в гласа ми беше твърде голяма, тъй щото Господ се смили над

мен и нежно погали главата ми. А след това отново започна да ми говори,

като казваше:

“Времето е твърде зло, момчето Ми. Толкова зло, щото не

можеш да си позволиш да сееш на всякаква почва, нито да

очакваш плод от всякакви пръчки. Но при тебе се случи това, че

любовта ти на всичко хваща вяра и ревността ти не улучва точната

мярка на нещата. Защото си хванал вяра на сухи пръчки. На

религиозни лицемери, които напразно Ми викат “Господи, Господи!”,

а сърцата им отстоят далеч от Мене. Затова ти казвам да довериш

сърцето си на Павловото напътствие:

“Само трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от

плодовете...”

И Аз сега ще те възкача в Божието Светилище. За да дам на

братята и сестрите Ми да видят как Отец Ми Земеделецът пръв

вкусва плодовете на лозовите пръчки. Тези, които родят сладък

плод, благославят се, за да раждат повече плод! Тези, които родят

плод на нечестие, проклинат се, отсичат се и в огъня се хвърлят!

А сега Ме последвай...”

След тези Свои думи Господ ме въздигна в Божието Светилище. И ето,

че като отваряше вратите на Светилището, Исус протегна ръцете Си към

Отца, като Му казваше:

47 (2 Тимотея 2:6-7)
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“Отче Мой и Боже Мой! Доведох слугата Ти в Присъствието Ти.

За да научиш сърцето му да бъде като сърце на настойник. И да му

дадеш да види как Ти пръв вкусваш Плодовете на Лозата Си...”

Думите на Исус ме накараха да коленича пред самите врати. А тогава

огнените ръце на Отца се простряха към мене. И Гласът Му дойде към

сърцето ми, тъй щото Отец ми казваше:

“Сине човешки! Извиках те при Мен, за да ти дам да познаваш

Волята Ми относно Плодовете на Моята Лоза!

И затова сега ти казвам:

Не търси да ядеш плод, който Аз не съм ял! Не простирай ръце

да събираш грозде, което Аз не съм събрал! Не благославяй почви,

лози и пръчки, които Аз не съм благословил!

Не бързай да изпреварваш Господаря си, но ходи след Него и

възлагай на Него всичкото си упование. Защото сега ще ти дам да

видиш каква е съдбата на плодовете, които трудещият се Земеделец

пръв вкусва от Лозата!

Пристъпи в Присъствието Ми, слуго Господен, и запиши на

книга онова, което ще ти бъде изявено!”

Думите на Отец бяха толкова огнени, тежки и категорични, щото

сърцето ми примря и аз никак не можех да се възправя. Но ето, че Исус ми

подаде ръка, като ми казваше:

“Влез с Мене в Светилището на Отца Ми. Понеже сега ще ти дам

да видиш как се ражда Отеческата благословия и как се възбужда

Отеческата проклетия...”

Възправен от Господа, аз Го последвах в Светилището. И ето, че Той

се спря пред самия Огнен Олтар на Бога и Отца. А в следващия миг Исус

простря ръцете Си към земята, като казваше със силен Глас:

“Святи Душе на Отца Ми! Въздигни в Присъствието на

Земеделеца всичките Плодове на Лозата! И нека в Светилището се

явят не само Плодовете Ми, но и роденото от всички останали

пръчки по земята, които изповядат, твърдят и проповядват, че

раждат Гроздовете Ми...”
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След думите на Исус, в самите Му нозе се появи огромен кръгъл отвор,

в който блеснаха лъчите на Духа. И там, пред огнения Олтар на Бога и

Отца и досами Господ, започнаха да се въздигат гроздове и да се трупат в

Божието Присъствие. Така Святият Дух извърши заповяданото от Сина. И

ето, че едно неизброимо количество гроздове изпълни цялото пространство

на Божието Светилище. А тогава Исус протегна ръцете Си и ги напълни с

грозде, като казваше на Отца:

“Всемогъщи Отче! Святи Земеделецо на Небесната Лоза! Ти Си

достоен пръв да вкусиш от Плодовете на Сина Си! Вземи ги, Отче!”

В отговор на Исусовите думи, Отец протегна шепата Си, пламнала от

Огън, а Исус положи в нея гроздовете, които беше вдигнал. А точно в този

миг Огънят на Отца започна да преминава през самите гроздове. И те, като

го допускаха в себе си, изпълниха Божията шепа със сладко благоухание.

Това накара Отец да свие шепата Си към Олтара Си и да каже с твърде

благ и нежен Глас:

“Вкусих Плодовете на Твоите пръчки, Исусе! И сега Земеделецът

благославя пръчките Ти и изрича благословение довека:

“Малките Ти Гроздове нека станат големи, а големите Ти

Гроздове нека довека да бъдат смирени! Суша и мана, ветрове и

грабители, крадци и хищни птици нека стоят далече от Твоите

пръчки! Слънце и Дъжд, Сила и Мир, Радост и Сладост нека всякога

се вливат като Вечен Живот в сърцата на тези, които Ме любят и Ми

дават Плодовете на Вярата! Аз, Земеделецът, пръв ги вкусих! И

като ги вкусих, ги одобрих! И като ги одобрих, ги благослових!”

Думите на Отца бяха не просто благи, но съвършено прекрасни! И ето,

че Огънят от Божията шепа слезе от Гроздовете и премина в лъчите на

Святия Дух, които щяха да занесат Отеческото благословение на земята. А

тогава Исус се обърна към мен, като ми казваше:

“Разбра ли какво стори Отец Ми, за да вкуси Плодовете Ми?”

“Да, Господи мой! Разбрах, че Отец изпитва Плодовете Ти с Огъня на

Любовта. По тази причина от Гроздовете Ти се въздигна сладко благоухание,

тъй щото Отец наистина благослови пръчките, родили Плодовете Ти...”
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“Точно така е, момчето Ми. Ти наистина проумя, че изпитанието

е от самата Божия Любов, която опита Плодовете и ги намери за

сладки и добри.

Но Аз сега искам да продължиш да гледаш. Понеже твоят

Господ повторно ще загребе гроздове от тази голяма купчина пред

Божия Олтар. Понеже всичките гроздове тука са били изповядани

на земята, като родени в Името на Исус и чрез Духа на Исус...”

След тези думи Спасителят се наведе отново над купчината с

гроздове. И като ги разрови, сякаш, че търсеше избрани сред тях, скоро

намери потъмнели и гнили гроздове. Гроздове, на които никак не им

подобаваше да стоят в Божието Светилище, но бяха изповядани от

пръчките си като Исус Христови. А аз, като гледах как ръцете на Господ се

напълниха с гнили гроздове, щях да извикам от погнуса и възмущение, но

Самият Дух на Отца проговори на сърцето ми, като ми казваше:

“Не бързай да отваряш устата си, понеже Исус знае какво

прави. Понеже тези са плодовете, родени от пръчките, които ти

реши да вкусиш преди Земеделеца. Но нали само трудещият се

Земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете?

Затова гледай, гледай, гледай!”

Със свито сърце погледнах на Исус, Който отново казваше на Отец:

“Святи Мой Отче и Боже Мой! Тези гроздове, които сега държа

в ръцете Си, бяха родени от пръчки, които изповядат, че са част от

Лозата Ти. Те също имаха достатъчно Слънце, Дъжд и чернозем, за

да родят плодовете си. Те също имаха от Твоето благовремие,

дълготърпение и Благодат! Вкуси ги, Святи Земеделецо! И протегни

огнената Си шепа, за да ги положа в нея...”

След думите на Господ Отец за втори път протегна огнената Си шепа,

а Исус изсипа гроздовете в нея...

Братко мой! Присъствах на едно от най-отговорните видения в живота

си. Видение, което никога няма да забравя. Видение, в което всичките

изгнили и потъмнели гроздове, сложени в огнената шепа на Отца, почнаха

да съскат подобно на змии и отсред тях се издигна лютив и зловонен дим.

Това накара Отец да свие пръстите на шепата Си и да смачка гроздовете.
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А след това да ги запокити през самия отвор към земята. И ето, че със

строг и твърде страшен Глас Отец казваше на Сина Си:

“Не искам да вкусвам гнили гроздове, събрали в зърната си

жлъчта, злобата и отровата на непокаяни човешки сърца! Не искам

да вкусвам плодове, родени от дявола и измамени в лицемерието

си да вярват, че са част от Лозата Ми. Не искам да вкусвам човешка

себеправедност, гордост и превъзнасяне! Не искам да вкусвам

чародейства и партизанства, одумвания и укорявания, сребролюбие

и алчност! И понеже Огънят в шепата Ми ги накара да съскат като

змии и да изпущат лют и зловонен дим, то затова Земеделецът

изрича проклятие срещу пръчките, родили злите си плодове:

Измама ще бъдат зрънцата ви и тъмнина ще бъде сетнината ви!

Лишени от соковете на Лозата Ми, вие ще гниете и изсъхвате по

земята. И в гнилотата и сухостта ви пак измама ще ви сграбчва, та

да не знаете, че сте отпаднали от Лозата! Защото до изпълнението

на Гнева Ми, вие покаяние няма да преживеете, нито ще се

възвърнете към Името Ми и Духа Ми!

Ето, Аз заповядвам на хищните птици да ви кълват, на лисиците

да ви повреждат, и на косерите да ви отсекат! Грях и самодоволна

измама сте били пред Лицето Ми и няма да ви има довека!

Оскъдност и отрова сте били пред очите Ми и няма да ви погледна

довека! Извратеност, търговия и пресметливост сте били пред

Сърцето Ми и Аз отказвам да ви вкуся и позная, като поколение на

Моята Лоза!”

След тези твърде страшни, но и твърде справедливи думи на Гнева Си,

Отец отново простря огнените Си ръце към мен и ми проговори, като

казваше:

“Слуго Мой! Никога повече не търси плод от пръчки, родили

гнилота! И преди да поискаш да вкусиш плода от нечие сърце,

предай го в молитва на Мен, за да го вкуся първо Аз. А когато Аз го

вкуся и одобря, то не ти ще търсиш пръчката, за да ядеш плода й,

но тя ще те търси, за да ти го даде!
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Пръчки, които са били благословени с Пророческия Ми Дух, а

не са те потърсили да явят плодовете си, Аз вече съм опитал преди

теб и съм ги намерил за изсъхнали, скверни и извратени!

От такива да не искаш, нито да чакаш плод довека! Понеже

пръчка, която Земеделецът е намерил за изсъхнала и безплодна, не

може да ти даде плод, но само да те омърси, угнети и отрови!

Пръчки, които са били благословени с Моя Пророчески Дух, и

са те потърсили, за да явят плодовете си, Аз вече съм опитал преди

теб и съм ги намерил за верни, щедри и плодоносни! Такива сами

ще те търсят, за да те благославят! Защото който благославя тебе,

благославя Оня, Който Те е изпратил!”

Братко мой! Отец говореше в скришното на сърцето ми, а аз усещах

как една голяма празнина завинаги си отиде от мен. Празнината – да търся

плод от изсъхнали пръчки и да искам да вкуся плодове, които Земеделецът

Отец не е одобрил, нито намерил за родени от Духа Му! Празнината – да

насищам сърцето си с човешка неблагодарност, човешка себеправедност и

човешко користолюбие! Затова в края на това видение казвам на всички:

Всеки нека вярва така, както е бил научен и да върши онова, в което

е убеден! Аз вече няма да търся плод от никого, но ще възложа всичките

си упования и всичката си надежда на Земеделеца! Той е, Който издирва

помислите и намеренията на сърцата! Той е, Който ще ми прибави пръчки,

от които да вкусвам сладки гроздови зрънца! И пак Той е, Който ще ме

лиши от общение с изсъхнали, гнили и измамени сърца! Амин и Амин!
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2. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВОТО БЛАГОЧЕСТИЕ

“Пред чиито очи е презрян безчестният...” 48

Братко мой! Верни ми приятелю!

Сърцето ми още стои под въздействието от видението в Божието

Светилище. И за първи път в живота си не просто виждам, но наистина

разбирам колко съдба е скрита в Апостолското предупреждение:

“Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог...” 49

И ако ти би попитал кои падат, аз ще ти кажа, че падат всички, които

не се задържат на Лозата. Тогава съдбата на подобни човеци се задвижва

от още по-сериозните думи на Исус:

“Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като

пръчка, и изсъхва; и събират ги та ги хвърлят в огъня, и те

изгарят...” 50

Когато някой не пожелае да бъде благоухание в Огъня на Бога и Отца,

то непременно ще попадне на огъня на дявола.

Но аз сега нека да продължа със следващото от виденията, свързани с

Гроздовете в Господния Шатър. Защото Исус отново беше до мен и

говореше на сърцето ми, казвайки:

“Последвай Ме на Хълма! Защото Аз трябва да дам на Моите да

познават и останалите Ми Гроздове. А седмият от тях е свързан с

Моето Благочестие. И за този Грозд Давид написа в псалома си:

“Пред чиито очи е презрян безчестният...” 51

След тези думи Исус ме възкачи във видение на Хълма Гаризин. Така

сърцето ми отново видя Господния Шатър, както и шатрите на Моисея и

Илия. И ето, че Господ отново ме въведе пред натежалата от Плодове Лоза,

като ми казваше:

“Виж сега седмият от Гроздовете Ми. И Ми кажи какво ти прави

впечатление в него...”

48 (Псалом 15:4)
49 (Евреи 10:31)
50 (Йоан 15:6)
51 (Псалом 15:4)
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Послушал заповедта Му, аз погледнах към Грозда, посочен ми от Исус.

И тогава забелязах, че всред останалите Гроздове, седмият се намираше

най-високо. Бих казал, че той беше се родил на непристъпно място. А това

ме накара да кажа на Господ:

“Исусе! Гроздът на Твоето Благочестие е твърде висок. И за разлика от

другите Гроздове, които могат да се стигнат с ръка, този е пораснал така,

сякаш, че не му е дадено да бъде откъснат, нито да бъдат вкусени

зрънцата му...”

Господ се усмихна на коментара ми, а след това започна да ми говори,

като казваше:

“Помисли тогава. Няма ли причина този Грозд да се е родил

толкова високо? Най-малкото – какви са зрънцата на Благочестието,

та да казва Давид, че оня, който ги ражда, е презрял с очите си

безчестните...”

Думите на Исус бяха твърде дълбоки, за да Му отговоря веднага. И

тогава, като се замислих, проумях, че Благочестието е Плод, който касае

изключително стоенето на човека пред Бога, а не пред други човеци.

И тогава разбрах, че този Грозд наистина си стои на мястото и трябва да

бъде непристъпен. Нещо повече – в сърцето ми дойде спомен от баснята за

лисицата и гроздето. А това ме накара развълнуван да кажа на Исус:

“О, Исусе! Този Твой Грозд не касае отношенията ни с човеците, но

само и единствено отношението ни към Земеделеца Бог Отец. Понеже

Благочестието е извисен поглед на сърцето. Поглед, който заслужава да

бъде видян от Бога, но не и от човеците. И аз, като мислех върху Грозда

Ти, спомних си баснята за лисицата и гроздето. Тя гледала нагоре към

лозата и искала да достигне плодовете й. Но понеже не можела да стигне

до гроздето, то затова отсякла с мнение, че гроздето е кисело...”

“А на какви човеци е преобраз лисицата? Не са ли това

безчестни човеци, пълни с лукавството на дявола? И да имат ли дял

безчестните с Господната Лоза? И да може ли безчестният да се

докосва или да вкусва Грозда на Благочестието?”

“О, Господи мой! Да не бъде! Ние трябва да раждаме този Твой Плод и

да го пазим за личното си общение с Отец, с Теб и със Святия Дух. Тогава
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сърцата ни наистина ще се научат да презират безчестните и да се пазят от

лукавствата им...”

Думите ми накараха Исус да поклати утвърдително главата Си. А в

следващия миг Той просто се въздигна във въздуха, тъй щото десницата Му

вече докосваше Гроздът на Благочестието. Така Исус откъсна Плода Си и

отново се сниши до мен, като ми казваше:

“Вкуси няколко зрънца от Грозда Ми. И нека сърцето ти чуе

Гласа на Святия Дух и така да познае същинската сила на

Благочестието...”

С вълнение откъснах чепчица от Христовия Грозд, като поднесох

няколко зрънца към устните си, за да ги вкуся. А тогава едно прекрасно и

невероятно присъствие на Духа покори цялото ми същество. И в този миг с

мен се случи чудо. Защото за първи път в живота си усетих как сърцето ми

се въздигна над главата ми. И аз вече не гледах с очите на ума в главата

си, а с очите на вярата в сърцето си. Ставаше така, че се наблюдавах

отвисоко, понеже сърцето ми се въздигна нагоре. И ето, че Святият Дух

започна да ми говори, като ми казваше:

“Земните човеци гледат с очите на ума и плътта, а Небесните –

с очите на сърцето. Докато гледаш с очите на ума и плътта – ти си

уязвим от безчестието на дявола, понеже гледаш на света и на

всичкото нечестие, що е в света. Но когато погледнеш с очите на

сърцето – вече си покорен от Благочестието на Бога, за да гледаш

на Небето и на всичко, що е на Небето.

И самият Плод на Благочестието – ето що е – да гледаш със

сърцето си на Оня, Който е горе, докато останалите край теб гледат

с ума и плътта си на този, който е долу. Спомни си Плода на твоя

Господ! Спомни си думите Му към всичките безчестни човеци:

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

Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят. По тая причина ви

рекох, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че

съм това, което казвам, в греховете си ще умрете...” 52

52 (Йоан 8:23-24)
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И ето, казвам ти: Стой горе до Исус и върви горе с Него! И Той

непременно ще те научи да раждаш извисения Му Плод...”

След тези думи Духът млъкна, а аз отново погледнах към Исус. И този

път чудото отново продължаваше да действа в мен. Защото сърцето ми все

така стоеше високо над главата ми и аз се гледах с очите на вярата, а не с

очите на ума. А тогава Исус посочи напред с ръката Си, като ми казваше:

“Върви след Мен. Защото искам всички Мои да познаят, че съм

ги видял като тези, които са горе, а не като ония, които са долу.

Защото Аз отново ще се преобразя като Лоза пред сърцето ти, а ти

ще бъдеш една от пръчките Ми, която вече е родила Грозда на

Благочестието...”

Така Господ тръгна надолу от Хълма, а аз Го последвах. Не зная колко

вървяхме, но в един миг Исус се спря и простря настрани ръцете Си, като

ми казваше:

“Бъди Моя пръчка, защото Аз съм твоята Лоза!”

Миг след думите Му, аз наистина се видях като Негова пръчка,

израснала в най-високата част на Лозата. И ето че там, под Лозата,

изневиделица дойдоха двама човеци, които имаха типично лисичи черти.

Те душеха с острите си муцуни, и се опитваха да ровят около ствола на

Лозата. Така, в един момент, те вдигнаха погледите си нагоре и ме

съзряха. А това накара единият от човеците да реагира и да ми каже:

“Братко наш! Както виждаме, ти си част от Лозата. Ако обичаш, слез

от мястото си, за да си поговорим в Името на Исус. Сигурни сме, че имаш

какво да ни дадеш, а и ние имаме какво да ти дадем...”

Опитах се да погледна към очите на оня, който ми говореше, но

поглед така и не се осъществи, понеже очите ми не можеха да се отместят

от погледа на сърцето ми. Затова им проговорих, казвайки:

“Господа! По Милост Божия Духът ме постави да съм пръчка от Лозата

Исус. И аз никак не искам да напускам мястото, на което съм бил поставен.

Понеже не съм се поставил сам, нито са ме поставили човеци, но Господ с

Духа Си. Примолете се на Господ и отвърнете погледа на очите си от света,

за да гледате със сърцата си в Духа. И тогава непременно ще се видим очи

в очи, за да се разговаряме сладко. Ето, чакам ви!”
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Думите ми видимо не се харесаха на човеците. И те, като направиха

няколко безуспешни опита да подскочат и да се докоснат до мястото, на

което бях поставен, се разгневиха, тъй щото вторият от тях вече ми

казваше:

“Какъв си ти, за да се възвишаваш над Божиите чеда? Няма ли Господ

да те отхвърли поради гордостта ти? Бъди разумен и скоро слез, за да

опитаме плода ти. За твое добро е...”

Думите на човеците ме накараха отново да им отговоря:

“А какви сте вие, та да съблазнявате Божиите чеда да напускат

Небесната Лоза? Няма ли Господ скоро да ви отхвърли поради безчестието

ви, с което само душите и обикаляте наоколо? И не е ли безчестието, което

ви пречи, за да станете пръчки от Лозата?”

Но и тези мои думи никак не накараха човеците да призоват Исус,

нито да се отрекат от земния поглед на земните си очи. И тогава единият

от човеците каза на другия:

“Остави го този и да се махаме оттук. Не виждаш ли, че ни презира?

Като е тъй, и ние ще го презрем и ще си намерим други лози...”

Така човеците се отдалечиха от Лозата, а аз побързах да призова Исус

и да Му кажа:

“Господи мой! Защо стоенето в Тебе и извисяването в Тебе всякога се

счита за презрение от земните човеци? Защо те винаги искат горните да

слязат долу, а не те да се възкачат горе? И защо земята всякога иска

Небето да падне долу, а не тя да се възкачи горе?”

В отговор Лозата ми проговори с Гласа на Исус, като ми казваше:

“Защото става дума именно за презрение! А презрението е

постоянното разминаване между два погледа, които не могат да

намерят съгласие.

Тези, които са пръчки от Лозата, гледат със сърцата си горе!

Тези, които не са пръчки от Лозата, гледат с ума си и плътта си

долу! Тези, които се упражняват в Плода на Благочестието, искат

да угодят и да се харесат на Оня, Който е горе! Тези, които се

упражняват в безчестие, искат да угодят и да се харесат на оня,

който е долу! И понеже Бог и дяволът никога не се понасят, нито се
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гледат в очите, нито намират съгласие в каквото и да било нещо, то

и затова горните се намират в душевно и плътско презрение от

долните, но и долните се намират в духовно презрение от горните!

Както ти казва това и стихът на Давид:

“Пред чиито очи е презрян безчестният...” 53

И ако някой би ви попитал подобава ли на пръчки от Лозата да

презират духовно, то кажете на такъв:

Духовните очи, които гледат нагоре, не могат да угодят на

плътските и душевните очи, които гледат надолу! Също така очите

които гледат надолу, не могат да угодят на очи, които гледат

нагоре! А самото неугаждане на едните очи спрямо другите, се

приема като презрение. Било от Небесните, които чувстват

душевното и плътско презрение на земните. Било от земните, които

чувстват духовното презрение на Небесните. Понеже ако някой от

земните презира Лозата, то презира и пръчките Й! И ако друг от

Небесните презира дявола, то такъв презира и тръните му, и

плевелите му, и вълците му, и лисиците му!”

Братко мой! Искам съвършено ясно и точно да разбереш думите на

нашия Господ. Защото този свят, в който живеем, е свят на духовен сблъсък.

Сблъсък между Отец и Сатана!

Сблъсък между Сион и Вавилон!

Сблъсък между Святия Дух и духът на Антихрист!

Сблъсък между Исусовата Вяра и човешката религия!

Сблъсък между ангелите на Светлината и демоните на тъмнината!

В такъв сблъсък никой не може да остане като безучастен зрител,

защото не друго, но очите му ще пожелаят една от воюващите страни!

Духовните очи ще пожелаят Христос и Силите на Светлината! Душевните и

плътските очи ще пожелаят дявола, религията, и силите на тъмнината! И

ако очите се съгласяват чрез зрение, когато се гледат, те воюват чрез

презрение, когато не могат да се гледат. Тъй че когато видиш безчестният,

лукавият, хитрият, злият, поругателят, нечестивият, скверният, подкупният

и измамливият – да опазиш чистия си поглед, като го презреш в сърцето

53 (Псалом 15:4)
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си. За да не гледаш от този миг нататък нито на него, нито на делата му.

Защото ще дойде миг за всичките Христови чеда, когато пред сърцата им

ще се сбъднат стиховете:

“И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят,

едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение...” 54

Как мислиш тогава? Кой, ако не Бог, и кои ако не Божиите Светии – ще

презират вечно рода на проклетите и нечестивите? И ако това презрение

ще пребъдва от век на век, то е, за да ни напомни още днес, че когато

извисим погледа на сърцата си към Бога, за да родим Христовото

Благочестие, ние вече сме от онези, които са горе. С поглед към горното,

който земните човеци всякога ще приемат като презрение. Защото с този

поглед в горното нашата Лоза Христос казва на онези долните:

“Ако беше Бог вашият Отец, то вие щяхте да Ме любите, защото

Аз от Бога съм излязъл и дошъл; понеже Аз не съм дошъл от Себе

Си, но Той Ме прати. Защо не разбирате Моето говорене? Защото не

можете да слушате Моето учение. Вие сте от баща дявола, и

желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай

човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина.

Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на

лъжата баща. А понеже Аз говоря истината, вие не Ме вярвате...” 55

И как да Го биха вярвали, когато гледаха на Него с очите на ума и

плътта, а не с очите на сърцето? И как да Го биха вярвали, когато стояха

безчестни в безчестието си, за да почувстват и цялото Му божествено

презрение? И как да Го биха вярвали, когато Той беше Лозата на Отца, а

те – тръни на дявола? И как да Го биха вярвали, когато Той беше от онези,

които са горе, а те – от тези, които са долу?

Нека с тези последни въпроси сам Исус да отговори в сърцето ти. За

да те утвърди в Плода на Благочестието и да извиси сърцето ти в небесните

места! Амин и Амин!

54 (Даниил 12:2)
55 (Йоан 8:42-45)
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3. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВАТА ПОЧТИТЕЛНОСТ

“Но той почита ония, които се боят от Господа...” 56

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз се моля на моя Господ и Бог да приемеш пророческите видения от

Господния Шатър с тази вяра, с която пръчката приема живителните

сокове от Лозата. Защото отделени от Него не можем да сторим нищо.

Днес ти ще забележиш едно лъжеблаговестие, с което сухи и

отпаднали от Исус пръчки искат да покажат на света, че и без да са

свързани с Лозата, пак са достойни за възхищение и подражание. Това

лъжеблаговестие се е опитвало да поквари и моето сърце в детските

години на вярата ми в Бога. Защото и до днес си спомням няколкото

църковни конференции, на които бях подлъган да присъствам, за да

подхранвам религиозното самочувствие на една шепа църковни първенци.

Седнал някъде назад, на столовете за простосмъртни, аз трябваше да

гледам едни и същи тщеславни ритуали, с които вярващите оказваха почит

на тлъсти търбуси и титулувани лидери. И да видя как там, под светлината

на прожекторите, се извършваше поредната съблазън, престъпление и

предателство на Христовото Учение.

Неспирни аплаузи, ръкопляскане, алелуйстване, аминосване... И в

крайна сметка – лъжеблаговестие и шум от подпалени сухи пръчки.

Пръчки, които само по костюмите и скъпите автомобили можеш да наредиш

сред хайлайфа и VIP персоните на погиващия свят. Пръчки, които само по

доходите и скъпите им бижута можеш да определиш като новобогаташите

на отречения и проклет от Бога Вавилон. Пръчки, за които Новият Завет е

бил само трамплин за изстрелване към най-печелившия бизнес – бизнесът

с човешки души. А много от тези души, измамени, че гледат същинския

печат на Божие благоволение, започват да мечтаят в сърцата си за същото.

Да се дипломират, да се титулуват, да угодничат на този или онзи съюз, на

тази или онази дирекция, та дано биха станали толкова сухи и толкова

съблазнителни.

56 (Псалом 15:4)
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Да, но дяволът не дава лесно, нито лесно отваря вратите към висшите

постове на религиозната си власт. Той първом иска отпадане от Лозата

Христос. Второ – похулване на Божия Свят Дух. Трето – възкачване на

хълма Гевал и поклон пред духа на Антихрист. Чак тогава идват користите

и подаръчетата...

Но не за такива пръчки ще ти говори моят Господ в чудните Си

видения от Господния Шатър. И не за такова лъжеблаговестие Той днес ме

е предал на поругание, угнетение и ужасен вятър. Защото ти казвам

истина и не лъжа, че за всяко откровение от Гроздовете на Лозата аз

преминавам през яростта и отмъщението на самия дявол. Но другояче не

би могло и да бъде. И аз търпеливо ще понеса кръста си, докато Господ

извърши чудесата Си в сърцата на Своите чеда.

А сега нека отново да те пренеса във видението, което Исус разкри

пред очите ми. Защото това беше видението с осмия от Гроздовете Му,

който е Гроздът на Почтителността. Ето думите, които Исус ми проговори,

когато ме въведе в Шатъра Си:

“Зная, че ти е тежко и че днес и сега понасяш най-голямата

ярост и отмъщение на дявола. Но сега ти казвам, че делото ти ще се

възнагради и трудът ти ще бъде увенчан с успех. Защото трябва да

има един Господен слуга, който да легне на Лоното Ми и да познава

всеки удар на Сърцето Ми. Защото трябва да има един усърден

пророк, който да яви на Църквата какви са Плодовете на Духа Ми.

Защото какво друго да донесете в Царството на Отца Ми и с какво

друго да прославите Името Му на земята, ако не с тези Гроздове,

които Лозата е родила на Господния Хълм? Как мислиш тогава? Не

затова ли сърцето ти възнегодува срещу лъжеблаговестието на

сухите пръчки? Не затова ли ти си спомни как сърцето ти е било

манипулирано от блясъка, просперитета и измамата на една шепа

сатанински съблазнители? И не затова ли сърцето ти днес копнее

да вкуси от Грозда на Моята Почтителност? От този Грозд, за който

слугата Ми Давид записа:

“Но той почита ония, които се боят от Господа...” 57

57 (Псалом 15:4)
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Кажи Ми тогава: Боят ли се от Господ тези, които неправедно

забогатяват от църковна търговия и поклони пред дявола? Боят ли

се от Господ тези, които без всякакъв срам демонстрират земно

превъзходство, а в Духа отдавна са изсъхнали пръчки, без капчица

Милост, Благост и състрадание? Боят ли се от Господ тези, които

събират църковните блага, за да ги разпределят помежду си, а не

да ги дадат за облекло на сиромаха, и за огрев на вдовицата?”

Гласът на Исус беше пълен с толкова гняв и скръб едновременно, щото

аз Му отговорих, казвайки:

“О, Исусе! Никой от тези поклонници на дявола не се бои от Тебе, нито

от Святия Дух и Отца. Те са нагли, арогантни и безцеремонни, когато

грабят и забогатяват от нечестието си...”

“А да почита ли тогава Църквата Ми такива? Да почитат ли

братята и сестрите Ми онези, които в пълна степен са ги ограбили и

са се обогатили от общото благословение? Да почитат ли пръчките

от Лозата онези други пръчки, които вече са изсъхнали и нямат

нито соковете, нито Живота, нито Духа, нито който и да е от

Гроздовете Ми? И няма ли тогава пръчка от Лозата, която почита

изсъхналата и отпадналата, сама да изсъхне и отпадне поради

погрешната си почит?

Нека ти покажа Грозда Ми! Защото има да видиш и да познаеш

много, когато вкусиш зрънцата му...”

След тези Свои думи Господ протегна ръката Си към Лозата и наведе

една от пръчките, върху която беше роден Гроздът на Почтителността. Но

докато аз очаквах Той да откъсне самия Грозд, Исус ми даде знак с ръка,

като ми казваше:

“Преди да откъсна Плода Си, Аз искам да видиш как той

въздейства на самата пръчка. Затова сега ще го отпусна, а ти

гледай и виж чудото, което ще се разкрие пред очите ти...”

И действително, че Спасителят отпусна Грозда. А тогава Гроздът Му

въздейства на самата пръчка и тя се раздвижи под протежението на

Лозата. И като потърси сред листата й малки пръчки, все още не родили

Плод, въздигна ги нагоре, като ги избутваше над останалите пръчки. Това
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накара Лицето на Исус да разцъфне в усмивка. И ето, че Той развълнуван

ме попита:

“Видя ли какво стори пръчката, върху която беше роден Моят

Грозд?”

“Да, Исусе! Тя стори нещо прекрасно, понеже премина под протежението

на Лозата и въздигна нагоре онези малки пръчици, които не бяха родили

плод...”

“А защо тя въздигна малките пръчици?”

“О, Господи! Твоята зряла пръчка им оказа Почит. За да може и най-

малките от пръчиците Ти да бъдат огрени от Светлината на Слънцето и да

бъдат оросени от Дъжда на Земеделеца...”

Господ ме погледна с оня утвърдителен поглед, с който всякога ми

подсказваше, че отговарям вярно. А след това Той отново ми каза:

“Ела и докосни с ръка Сърцето Ми. И като погледнеш нагоре от

Шатъра Господен, виж Сърцето на Отца Ми. Защото Аз и Отец едно

сме. И каквото желае Отца, желае го и Синът. И каквото поиска

Земеделецът, дава Му Го Лозата...”

С голямо вълнение пристъпих към Исус и протегнах ръка, за да

докосна Сърцето Му. А когато го докоснах и повдигнах очите си нагоре, аз

видях как в Господния Шатър се отвори чуден пролом, като коридор от

нежна Светлина. И там, в края на Светлината, туптеше Сърцето на Отца! А

това Сърце проговори в скришното на духа ми, като ми казваше:

“Когато погледна отгоре на Моята Лоза, Аз виждам най-зрелите

й пръчки! Тези, които раждат много Плод! Но ето, Аз зная и

познавам Верните и отначало съм наредил за плодоносните, за да

прославят Името Ми! А сега Сърцето Ми иска да види малките

пръчки, които още не са родили Плод.

Но кой, ако не почтителните ще ги въздигнат високо на Лозата?

Кой, ако не почтителните, ще ги поставят под лъчите на Слънцето и

под капките на Дъжда Ми?

Разбираш ли Сърцето Ми, сине човешки?

Проумяваш ли очакването на Земеделеца?”
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Думите на Отец ме накараха да падна на коленете си пред Исус. И аз,

докосвайки все така Сърцето на Сина, казах на Отца:

“Отче мой! Святи Земеделецо! Ти искаш да покажем Почит към най-

малките Ти пръчки! За да ги въздигнем към Тебе! За да им покажем колко

ценни са за Царството! За да усетят колко голяма, колко чиста и колко

превъзходна е Твоята Любов, чиито Гроздове се раждат от пръчките на

Лозата! Дай ни Сърцето на Исус, Святи Отче! Отнеми старите ни сърца и

дай ни меки сърца! Толкова меки и любящи, колкото мека и любяща беше

пръчката от Лозата, която въздигна малките Ти и им оказа Почит пред Теб!”

След последните ми думи самата Божия Светлина влезе като сърдечна

нежност, кротост и мекота в духа ми. И сърцето ми, изпълнено както

никога, поиска да е пръчка на Христовата Почит. А тогава Исус наведе

Грозда на Почтителността и вече ми подаваше зрънца от него, като ми

казваше:

“Вкуси зрънцата на Почтителността. И като свидетелстваш за

чудната й сила, бъди пръчка всред клоните Ми...”

Братко мой! Едва бях вкусил от зрънцата на Грозда, когато Святият

Дух ме въздигна на Лозата. И като ми даваше да видя много малки

пръчици, попита ме:

“Какви пръчици виждаш?”

Погледнал с всичката възможна Божия Благодат към пръчиците, аз

видях в тях мои братя и сестри, сиромаси във всичко светско. Много от тях

нямаха дори сносни дрехи за обличане, понеже мизерията многократно ги

беше смазвала и мачкала. Но тези мои братя и сестри имаха единственото,

с което Земеделецът ги беше забелязал:

Те имаха сърца за Исус! Сърца за Божието Царство! Те бяха сиромаси

в светски неща, но богати с вяра и наследници на Царството!

И ето, че Святият Дух отново ме попита:

“Кажи Ми, Стефане! Защо много от тези твои братя и сестри,

богати с вяра, и до ден днешен не могат да родят плодовете си за

Царството?”

“О, Святи Душе!” – отговорих аз – “Нужен е бил Плодът на Христовата

Почтителност! Нужно е било пръчките на Лозата да познават съвършено



68

Сърцето на Отца. Понеже така биха познали и Сърцето на Сина! И ето, че

когато познаем очакването на Земеделеца, ние ще покажем Христовата

Почит на тези пръчки и ще ги въздигнем, за да разберат колко ценни,

скъпи и желани са те за Царството...”

Думите ми направиха Святият Дух още повече да се развълнува в

сърцето ми. И тогава Той отново ми проговори, като ми казваше:

“Иди и кажи на всичките братя и сестри на Исус, че ако до днес

малките пръчки не са раждали Плод, то е било поради дяволската

съблазън на лицеприятието. Тази дяволска съблазън, за която

Апостол Яков написа на всички ви:

“Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ

Исус Христос с лицеприятие. Защото, ако влезе в синагогата ви

човек със златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с

оплескани дрехи, и погледнете с почит към оня, който е с хубавите

дрехи, та речете: Ти седни тука на добро място; а на сиромаха

речете: Ти стой там, или: Седни до подножието ми, не правите ли

различия помежду си, и не ставате ли пристрастни съдии?” 58

Ето, днес е времето, когато Небесният Земеделец премахва

различието между пръчките! И най-верните, най-посветените, и

най-утвърдените Му слуги, ще започнат да се упражняват именно в

Плода на Почтителността. Защото този е начинът да ликвидирате

лъжеблаговестието на сухите пръчки и силата на цялата сатанинска

съблазън...”

Духът спря да ми говори. А Исус, като ме погледна с топли и дълбоки

очи, докосна с ръка сърцето ми, казвайки:

“Ето затова Отец Ми те намери за Верен, и Духът Ми те

потвърди като слуга Господен! Понеже не ден, не седмица и месец,

но с години ти не се отказа да показваш Почит към малките Ми

пръчки. Те, които бяха гонени и угнетявани от лъскавите събрания

на тщеславието и нито веднъж не бяха посочени за любов и

уважение от наемниците, намериха пристан, утеха и Почит в твоето

даване и в твоето дело за Царя. Затова много от тях родиха

58 (Яков 2:1-4)
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Плодовете Ми и още на много ще дам да ги родят. Понеже Силата

на Словото, което ти се даде от Небето, е достатъчна, за да ги

въздигне и утвърди довека!

Аз, Лозата на Отца, призовавам всички вас да родите

Почтителността Ми!

Аз, Лозата на Отца, заповядвам на всички ви да въздигнете

малките Ми и сиромасите Ми нагоре!

Докато всичките пръчки на Лозата пораснат в Съвършено

общение с Отец Ми, Земеделеца! Амин и Амин!”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Аз зная, че нещата, за които пиша, мнозина ще счетат за фантастични.

Няма такова нещо един бедняк в окъсани дрехи да бъде издигнат на почит

в която и да е църква. По-скоро – има такова нещо, че презвитерите, които

пазят на църковния вход, дори няма да го допуснат, за да не злепоставя

блясъка на сухите сатанински пръчки. Но ето затова ти трябва да се

огледаш докато е още време. И ако в една църква е дошло на мода

лицеприятието, сиреч, лъжеблаговестието на изсъхналите пръчки, то да се

отречеш от подобна църква в Името на Исус, понеже в нея е останало само

Името на Исус, но Плодовете и Духа на Исус отдавна са били стъпкани и

похулени.
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4. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВАТА НЕИЗМЕННОСТ

“Който, ако и да се е клел за своя повреда, не се отмята...” 59

Братко мой! Верни ми приятелю!

В много от последните пророчески книги Господ ми дава поглед назад

към годините. Поглед към собственото ми израстване и духовно утвърждаване

за Него. И аз споделям този поглед не за да се хваля или превъзнасям, но

да го дам като духовен опит, нужен на онези, които тепърва прохождат в

израстването си за Исус.

Така и сега, преди видението с деветия от Гроздовете в Господния

Шатър, аз отново погледнах назад към годините. За да видя, че най-

болезненото през тези години беше допуснатото гонение от дявола.

Гонение, което не се наемам да опиша, нито да разкажа напълно, понеже

то завинаги ще си остане като част от отношенията между слуга, Господар

и противник. Но тук и сега искам да ти кажа, че ако има нещо, което на сто

процента да съкрушава сърцето на дявола, то това е да продължиш да

крачиш неизменно по пътя, по който си вървял и да вършиш неизменно

делата, които си вършил. В последните дванадесет години в служба към

Исус, аз вършех неизменно едно и също нещо:

Явявах Гласа Му и Личната Му Воля, показани във видения, които

раздавах даром на човеците, които вярват в Него!

Част от тези човеци, вкусващи пророческото слово, също останаха

неизменни в благодарението и любовта си към Исус и слугата Му. Те се

посветиха неизменно в щедрост и сеене за успеха на пророческото дело и

не отстъпиха нито на йота от призванието си в Господа. За такива човеци

мога да кажа, че сам Исус ми ги прибави като скъпоценни диаманти, които

дяволът нито веднъж не успя да издраска, нито да потъмни любовта им. Но

аз няма да скрия, че имаше едно твърде голямо множество от други

човеци, които не останаха неизменни, но се измениха. Те се измениха

категорично, при все, че не получиха нищо изменчиво от Господния Хълм.

Те станаха зли, неблагодарни и в крайна степен дори хулители на делото,

възложено ми от Исус. И при все, че такива притуриха жестока болка и

59 (Псалом 15:4)
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скръб в оковите ми, говорейки зло за името ми и книгите на “Мория”, аз

продължавах да изповядвам едни стихове от Словото и да утешавам

сърцето си с тях:

“Но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки тоя печат:

Господ познава Своите Си...” 60

Как мислиш братко? По какво друго Господ да познава Своите Си, ако

не по твърдата основа, положена от Него? И ако това наистина е твърда

основа, то може ли някой да я измени? Може ли някой да я строши, както

се троши тухла или да я разцепи, както се разцепва сух дънер?

Истината е, че сега ще говоря за един твърде прекрасен Плод от

Лозата Христос. Защото това е Гроздът на Христовата Неизменност!

Гроздът, за който Давид написа в псалома си:

“Който, ако и да се е клел за своя повреда, не се отмята...” 61

Аз отново стоях с Господ в Шатъра Му, когато Той ми проговори,

казвайки:

“Как мислиш? Защо Давид е записал този Мой Плод с думи,

които касаят клетва? И защо с тази клетва е възможно да дойде и

повреда?”

“О, Исусе! Убеден съм, че мигът, в който ние Те изповядаме като

Господ, е равносилен на клетва. И въпреки, че Ти Си казал да не се

кълнем в нищо, което е на Небето и земята, аз мисля, че в случая Давид е

искал да покаже колко съдбоносна е вярата в Тебе. Защото след тази

изповед на вярата не бива да има отмятане...”

“А какво е отмятането? Не е ли то силно изтърсване от Самата

Лоза? Не е ли то опит да избягаш от гонението и омразата, които

съпътстват всичките Божии чеда? И в крайна сметка – не е ли

отмятането същинското предателство, с което някой се отрича от

Името Ми, Завета Ми и обещанията Ми?”

“Точно така е, Исусе!”

“Спомни си тогава думите Ми и нека си ги спомнят всичките

Божии чеда. Защото Аз ясно казах:

60 (2 Тимотея 2:19)
61 (Псалом 15:4)
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“И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го

изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата. Но всеки, който

се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред

Отца Си, Който е на небесата...” 62

Забелязваш ли, че ако някой стане с изповед пръчка от Лозата,

то Лозата изповядва тази пръчка пред Земеделеца? Но ако друг се

отрече от Лозата пред човеците, то и Лозата ще се отрече от него

пред Земеделеца! А какво става тогава с подобна пръчка? Остава

ли тя вече на Лозата или се изтърсва от Нея?”

“О, Исусе! Пръчката се изтърсва, понеже със самото си отричане, тя

вече Те е похулила и се е отказала от Живота, който Ти й даваш...”

“А защо много пръчки днес се отричат от Мене и мразят

виденията Ми? Защо се отмятат и не искат вече да им говоря чрез

пророка Си? Не затова ли, понеже следващите Ми думи от

Евангелието гласят:

“Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох

да поставя мир, а нож. Защото дойдох да настроя човек против

баща му, дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й; и

неприятели на човека ще бъдат домашните му...” 63

Какво избират тогава измятащите се пръчки? Мир с дявола или

нож от Бога? Приятелство с домашни и земни роднини или Завет на

Вярност към Господа?”

“О, Господи! С голяма скръб трябва да Ти отговоря, че мнозина

избират да имат мир с дявола и приятелство с домашните си и роднините

си. Тогава такива пръчки се изменят. Понеже началната им изповед е била:

“Господи Исусе! Вярваме в Тебе с цената на всичко!”

А последната им изповед е станала:

“Не можеш да искаш от нас подобна цена! Не искаме вярата да ни

послужи за собствена повреда...”

След последните ми думи очите на Исус се напълниха със сълзи. И

Той, като ме погали с ръка, отново ме попита:

“Кажи Ми искрено:
62 (Матея 10:32-33)
63 (Матея 10:34-36)
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Имаше ли мигове в живота ти, когато вече съжаляваше, че

написа Моите видения и пое духовната отговорност за тях?”

Наведох главата си пред Исус, защото знаех, че нито мога, нито искам

да Го излъжа. Ето защо Му отговорих, казвайки:

“Господи мой! Имаше мигове, когато се огъвах, когато рикаех, когато

не можех да затворя очи от болезнените стрели на всякакво чародейство и

угнетение. В такива мигове наистина съжалявах, че съм написал виденията

Ти, понеже те ми спечелиха дяволско враждуване и ярост до самия

свършек. Но после идваше утеха от Теб и Святият Дух укрепяваше сърцето

ми. И аз се моля дано тези мои помисли Ти не Си видял като отмятане от

Тебе...”

“Не, момчето Ми! Не ги видях като отмятане! По-скоро ги видях

като онзи Мой възглас на Кръста, когато извиках към Отца Ми:

“Елои, Елои, Лама Савахтани!”

Защото наистина има миг на върховно изпитание на вярата,

когато Отец Ми допуска да пострадате по плът, за да имате така

съучастие в Страданието на Сина Му. Но именно тогава върху

Верните Ми пръчки се ражда Гроздът на Моята Неизменност.

Гроздът, за който Давид записа:

“Който, ако и да се е клел за своя повреда, не се отмята...” 64

И Аз ще ти дам да вкусиш от този Мой Грозд, след като първом

видиш знамението, което ще извърша с него...”

След тези Свои думи Господ протегна ръката Си и откъсна самия

Грозд, като го положи в шепата Си. Но преди да ми го беше подал, Исус

сви пръстите на десницата Си, тъй щото Гроздът се смачка в шепата Му, а

аз извиках от изненада:

“Какво стори, Господи мой? Защо така смачка Грозда Си?”

А Исус ми отговори:

“Смачках го, за да се убедиш, че Верният на Господ, ако и да се

е клел за своя повреда, не се отмята. Но ти виж сега и чудото, което

ще се случи пред очите ти...”

64 (Псалом 15:4)
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Отново гледах с внимание към шепата на Исус и смачкания Грозд

между пръстите на Господ. И ето, че Спасителят разтвори пръстите на

десницата Си. А тогава смачканият Грозд като по чудо възстанови всичките

си зрънца и вече светеше в шепата на Исус. Сякаш, че Господ въобще не

беше го смачквал, нито го беше повреждал. Но ето, че за да усили

впечатлението ми от чудото, Исус отново сви пръстите Си и смачка Грозда,

а след това отново ги разтвори и Плодът Му отново се възстанови. Така,

накрая, Той се приближи към мен, като ме питаше:

“Какво разбра от чудото?”

“О, прекрасни мой Спасителю! Аз разбрах, че този Грозд, ако и да се е

клел за своя повреда, пак не се отмята от Тебе! Защото всеки път той

претърпява повредата с такава Любов към Тебе и Отца, щото това го прави

да се възстановява и да бъде неизменен...”

“Именно неизменен, момчето Ми! Защото това е Гроздът на

Моята Неизменност! Гроздът, който е сладост и благоухание за

Земеделеца, у Когото няма изменение, нито сянка от промяна.

Но за да разбереш същинската сила на този Грозд, то протегни

сега ръката си и вкуси няколко зрънца от него...”

Послушал Господ, аз протегнах ръката си и откъснах няколко зрънца,

като ги сложих в устните си. И тогава Святият Дух се разля из цялото ми

същество, а сърцето ми чу Гласа Му, който ми казваше:

“Бъди неизменен! Укрепвай сърцето си, когато Земеделецът те

изпитва! И да не ти дотяга, когато Той допуска да пострадаш

привременно! Защото страданието е отвън, а Славата – отвътре! И

самата вяра, с която Гроздът на Неизменността всякога ще се

възстановява в сърцето ти, ще откриеш в думите на праведния Йов,

който остана неизменен при всичката повреда, допусната върху

него от Земеделеца:

“Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам; но пак ще защитя

пътищата си пред Него. Даже това ще ми бъде спасение, че

нечестив човек няма да дойде пред Него...” 65

65 (Йов 13:15-16)
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Иди и кажи на всичките братя и сестри на Исус, че

привременната повреда не преследва нечестивите, но само и

единствено неизменимите! Понеже нечестивите отпадат на часа и

не са способни да понесат никакво изпитание за Исус! И нека

Христовите помнят всякога, че всичко съдейства за добро на онези,

които любят Отца и са избрани според Неговото намерение. Защото

от Собствената Си Воля Той ви е родил чрез Словото на Истината, за

да бъдете Негови плодоносни създания!”

В този миг Духът спря да ми говори, а аз, като паднах на колене пред

Исус, казах Му:

“Господи мой! Ако и Твоите видения и Святи думи да ми станат

причина за повреда, аз няма да се отметна от Тебе довека! Ще плача и ще

скърбя в сърцето си, докато Ти обърнеш плача ми на смях, а скръбта ми –

на веселие! Защото ще дойде миг, когато всички Твои пръчки, у които не е

имало изменение или сянка от промяна, ще се срещнат лице в лице със

Земеделеца Отец, у Когото няма изменение, нито сянка от промяна!

И с Тебе, Исусе! Понеже оставаш Същият – вчера, днес и завинаги!

Амин и Амин!”
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5. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВАТА ЩЕДРОСТ

“Който не дава парите си с лихва...” 66

Братко мой! Верни ми приятелю!

Има много мръсни думи в човешкото битие. Думи, родени от желанието

на земния човек да стане още по-земен. Думи, родени от естествената

страст и похот на къртици, които ровят в пръстта, за да заграбят колкото е

възможно повече пръст. Една от тези думи е “лихвата”.

Знаеш ли какво е лихвата? Това е, когато върху твоето богатство идват

още проценти от богатство, поради факта, че си дал част от богатството си

в полза или услуга на някого. Така този някой след определено време

трябва да ти върне не само богатството, което си му дал, но и да го

обезпечи с допълнителна печалба. И ако тук сведем нещата само до

тяхното парично измерение, то тогава никой не би разбрал, че лихвата е

сатанински печат върху цялото човешко битие. А мнозина дори биха

сметнали, че няма нищо лошо в това да държат парите си в банка, след

като след време те ще се увеличат поради лихвата. Но аз нека сега да ти

кажа, че ние вярваме в Бог, Който презира земните лихви. Ние вярваме в

Исус, Който никъде в Евангелието не ни каза да печелим пари и да ги

държим в банкови сметки. Друго каза Той:

“Когато даваш обед или вечеря, недей кани приятелите си, ни

братята си, ни роднините си, нито богати съседи, да не би и те да те

поканят, и ти бъде отплатено. Но когато даваш угощение, поканвай

сиромаси, недъгави, куци, слепи; и ще бъдеш блажен, защото,

понеже те нямат с какво да ти отплатят, ще ти бъде отплатено във

възкресението на праведните...” 67

Сам виждаш, че Исус ни заповяда да презрем лихвата. Не просто

лихвата от парите, които печелим или спестяваме, но лихвата от делата,

които вършим. Защото ще има миг, който Словото нарича “Възкресение

на праведните”. И това ще е мигът на Небесната Лихва. Миг, когато

Господ ще въздаде на щедрите в Божието Царство. Понеже те всички са се

66 (Псалом 15:5)
67 (Лука 14:12-14)
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покорили на Призива Му да не събират земни лихви, нито да търсят

награди в този свят.

С тези начални думи аз искам да ти разкрия и видението, което имах в

Господния Шатър. Понеже това беше видение с десетия от Гроздовете на

Небесната Лоза. Гроздът на Христовата Щедрост, за който Давид записа в

псалома си:

“Който не дава парите си с лихва...” 68

Исус отново ме беше въвел в Шатъра Си и вече ми говореше, като

казваше:

“Сега ще ти покажа Плода на Моята Щедрост. Плод, който

всякога съм искал да раждате на земята. Как мислиш тогава? Защо

Давид в псалома си казва, че това е Плодът на оня, “който не дава

парите си с лихва”? Най-малкото – виждаш ли ти пари в Господния

Шатър? И държи ли твоят Господ пари в мантията Си или кесия в

ръката Си?”

“О, Исусе! В Твоя Шатър няма пари. Защото парите са за света и

светът е за парите. Но Твоят Шатър не е от този свят и в него пари няма...”

“А помнят ли Моите думите, които изрекох в Евангелието на оня

младеж, който имаше много имот? Помнят ли как му казах:

“Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и дай на

сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; дойди и Ме

следвай...” 69

В крайна сметка, ако този младеж беше Ме послушал и беше

продал имота си и раздал парите си на сиромасите, то той нямаше

да дойде при Мен с пари, нали?”

“Точно така е, Исусе!”

“А с какво този младеж щеше да дойде при Господа? И кое е

онова, което щеше да го направи да бъде съвършен?”

“О, Господи! Този младеж щеше да стане пръчка от Лозата! И именно

Плодът на Твоята Щедрост щеше да го направи съвършен...”

Думите ми накараха Исус да се усмихне. И ето, че Той вдигна ръката

Си и посочи Грозда на Щедростта, като ми казваше:
68 (Псалом 15:5)
69 (Матея 19:21)
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“Ако имаш вярата да приемеш, то приеми, че именно зрънцата

на Този Мой Грозд са парите от Сион. А Аз вече съм говорил на

сърцето ти за двете монети, които раздавам като Добър Самарянин

- щедро и без лихва. Всеки път, когато някой роди в сърцето си този

Мой Грозд и раздава зрънцата му на човеците, той всъщност им

дава двете монети на Самарянина – Благостта и Милостта Божия,

които траят довека. Сега вече проумяваш ли думите в Давидовия

псалом? И проумяват ли Моите що ще рече да не дават парите Ми с

лихва?”

“О, Господи! Ти искаш да показваме Твоята Благост и Милост

безкористно, сиреч, без да трупаме от тях каквото и да е благодарение,

възхищение или одобрение от човеците. Понеже така показваме на Теб и

Отца, че не искаме да получим приживе наградата си...”

В отговор на думите ми Господ протегна ръката Си, като наведе

пръчката, родила Грозда на Щедростта Му. А след това отново ми каза:

“Гледай на онова, което сега ще сторя. И нека сърцето ти

познае чудото, което всички сте длъжни да вършите на земята...”

Ето, че Исус изрони всичките зрънца на Грозда в шепата Си. И като

замахна с ръката Си, хвърли ги отсред Шатъра Си надолу от Хълма, в

самата долина. А тогава Святият Дух, като свидетелстваше на зрънцата,

скоро ги положи в сърцата на човеците, които издири и намери. И докато

аз гледах на стореното от Духа, Исус ми даде знак да обърна главата си и

отново да погледна към Грозда Му...

О, чудо! На самия Грозд бяха израснали още по-големи зрънца. И ето,

че Господ повторно наведе Грозда и отново изрони зрънцата му, като

напълни шепата Си. Така, подобно на първия път, Той пак ги хвърли от

Шатъра Си в долината. А Святият Дух отново издири човеците, които да

вкусят от всичката Божия Благост и Милост...

С вълнение обърнах главата си за трети път към Господния Грозд. А

този път зрънцата бяха двойно по-големи от първоначалните, тъй щото

Гроздът на Щедростта в този миг имаше най-големите и благословени

зрънца отсред всичките останали Гроздове. Това ме накара да кажа на

Исус:
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“О, Господи мой! Да разбирам ли, че всеки път, когато раздадем

безкористно всичката Ти Благост и Милост на човеците, зрънцата на Плода

ни ще стават все по-големи?”

“Точно така Ме разбирай! И точно така нека да Ме разберат

всичките Ми братя и сестри. Защото такава е Съвършената Воля на

Отец Ми, Земеделеца! Да раждате Плода Ми и да го давате без

лихва, тъй щото отпосле да родите още по-голям Плод!”

“А каква е тайната на по-големите зрънца, Исусе? Защо всеки път

пръчката ражда все по-голям Грозд?”

В отговор Исус ми каза:

“Тайната на Щедростта е заключена на Небето! И тази тайна

гласи, че колкото по-голямо става съкровището на небесата,

толкова по-голяма става и щедростта на земята! А тази тайна има и

продължение, което гласи, че колкото по-голяма е Небесната

печалба, толкова по-голяма е и земната загуба! Разбираш ли

думите Ми? И проумяваш ли този Небесен принцип на Щедростта?”

“О, Исусе! Аз наистина разбрах думите Ти. Защото всеки път, когато

ние дадем всичката Ти Благост и Милост на човеците, трупаме съкровище в

Небето. Тогава Земеделецът усилва още повече благословението Си върху

нас, за да станем още по-плодоносни. А цената, с която плащаме усилването

на Божието благословение, е в нашата земна загуба. Защото колкото

повече губим, толкова повече печелим...”

“Не просто печелите, но ставате Живот от Живота Ми, Плод от

Плода Ми, Дух от Духа Ми! Защото който изгуби живота си заради

Мене, ще намери Моя Живот! Но ако някой изгуби Моя Живот, ще

намери своята си смърт. Затова нека сега да те заведа в долината и

там да се преобразя като Лоза пред очите ти. За да видиш съдбата

на онези пръчки, които не искат да дават безкористно...”

След тези думи Исус излезе от Шатъра Си, а аз Го последвах. Така ние

вървяхме известно време, като слизахме надолу от Хълма. Но ето, че в

един момент Той се спря. И като разпери встрани ръцете Си, каза ми:

“Сега Аз съм твоята Лоза! А ти бъди една от пръчките Ми...”
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Докато Господ още говореше, Той се преобрази като Лоза. А Святият

Дух ме въздигна всред самите клони на Лозата, като ми казваше:

“Сърцето ти вече ражда от Щедростта на Исус! Бъди благ и

милостив! Раздавай щедро Божията Благост и Милост и нека не ти

се свидят монетите на Самарянина...”

В този миг аз видях как сърцето ми се изпълни с преливащата Божия

Любов. И тази Любов, като раждаше зрънца отсред мене, направи ме да

натежа на Лозата... Точно тогава под Нея започнаха да прииждат бедни и

немотни човеци. И те, видели изобилието от Плод, протегнаха ръцете си

нагоре, като викаха:

“Господи, нахрани ни! Исусе, утеши ни! Боже, помогни ни!”

Самите думи на човеците ме накараха да откъсна с вяра всичките си

зрънца, които паднаха всред тях. И ето, че бедняците вече засищаха

сърцата си, а в очите им имаше неизказана благодарност към Исус. Това

направи Лозата да се развълнува и да разклати клоните Си. А аз усетих

нов чудесен прилив към сърцето си. Прилив на Божието благословение,

което отново роди зрънцата ми, които аз бързах да дам на прииждащите

отвсякъде човеци. Така дойде миг, когато Лозата ми проговори с Гласа на

Исус, като ми казваше:

“Гледай, Стефане! Гледай на тези пръчки, встрани от тебе,

които не искат да дават Плода Ми без лихва...”

Послушал Лозата, аз погледнах встрани от мен. И тогава видях пръчки

с малки гроздове. Гледайки на протягащите ръце бедняци, тези пръчки

откъсваха по едно-две от зрънцата си, като казваха на човеците:

“Вземете и яжте, но никога не забравяйте, че точно ние ви дадохме

зрънцата...”

Така зрънцата им падаха и човеците ги вкусваха. И понеже забравиха

да им благодарят и да ги обсипят с почести, пръчките повторно им казаха:

“А бе вие нямате ли уста да благодарите? Скоро да направите делото

ни известно на всичките човеци, инак няма да получите от нас и зрънце

повече...”

В този миг забелязах, как след всяко следващо дадено от пръчките

зрънце, на негово място се раждаше ново, още по-малко зрънце. И след
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едно известно време пръчките вече имаха гроздове, много по-малки от

първоначалните. Нещо повече – отсред самата Лоза дойде гняв, който

нападна на пръчките, тъй щото те започнаха да изсъхват, докато зрънцата

им се спаружиха и станаха подобни на стафиди. Така пръчките паднаха на

земята. Но и в падането продължаваха да крещят, казвайки на човеците:

“Ах, вие неблагодарни и нещастни човеци! Вие заслужавате Божия

гняв, защото не можахте да ни се отплатите с нищо?”

А неколцина от човеците, като изваждаха със скръб празните хастари

на джобовете си, казваха им:

“Простете тази наша беднотия, но с какво да ви отплатим когато сме

сиромаси и немотни? Не ни съдете и укорявайте! Бог на небесата – Той ще

ви въздаде за добрината, която сте ни сторили...”

Но дори и паднали, изсъхналите пръчки отново крещяха:

“Кой друг ви даде като нас, а? Кой друг ви нахрани със зрънца, без да

получи подобаваща на делото му похвала? Вече не ви щем и няма да ви

храним, щом сте толкова оскъдни на почит и благодарение...”

След последните думи на пръчките, Лозата с гневен Глас ме попита,

казвайки:

“Какво искат тези изсъхнали пръчки от Моите братя сиромаси?

Какво още не им достига, та не само да гният, но да погиват в

мерзостта си?”

“О, Исусе!” – отговорих аз – “Тези пръчки си искат лихвата! Те си

искат дела в този свят! Те си искат почитта и ръкопляскането, хвалбите и

славата, които бедните не можеха да им дадат...”

“И ето затова са проклети пред Земеделеца!” - ми отговори

Лозата и продължи:

“Каквото са искали – това са и получили! Те не обикнаха Моя

Свят и не пожелаха да събират съкровища в Небесния Ерусалим.

Затова Отец Ми, Земеделецът видя гнилота в плодовете им и ги

отхвърли довека! И от този миг, когато отпаднаха и изсъхнаха, те

ще търсят и ще намират дял от дявола. И понеже се отказаха от

Лозата на Хълма Господен, ще намерят дял от Тръна на дяволския

хълм. Защото станаха религиозни лихвоимци, чиито дела служат за
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погнуса сред човеците. Те наистина вече получиха своята награда и

друга няма да им се даде довека!”

Братко мой! Разбираш ли думите на Небесната Лоза?

Аз вярвам, че си ги разбрал!

Аз вярвам, че като пръчка от Лозата, ти ще даряваш човеците с

всичката Божия Благост и Милост, без да търсиш лихва от зрънцата си! И

като обречеш на загуба всичко земно – да дочакаш с радост и мир оня миг,

когато Исус ще ти въздаде при Възкресението на праведните! Амин и Амин!
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6. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВАТА НЕПОДКУПНОСТ

“Нито приема подкуп против невинния...” 70

Братко мой! Верни ми приятелю!

Аз зная от моя Господ, че най-страшната битка, която и до днес водя в

духовния свят, е битката с лъжепророците на дявола. Битката с онези

подкупни и сребролюбиви християнски величия, които са на почит и

възхищение във всичките тщеславни църкви на последното време. Книгите

на тези величия ти си виждал неведнъж по сергиите, съблазнително

подредени пред входовете на църквите и в залите на конференциите.

Отпечатани със завидно полиграфическо качество, със заглавия и корици,

грабващи окото, те неведнъж са карали човеците да бръкнат в джобовете

си и да извадят хартийките, обезпечени със злато и с всички активи на

банката. А след това да ги подадат на мазния търговец, за да си вземат

стоката, която толкова много е събудила любопитството им.

Съдбата, която Исус заповяда в живота ми за Неговото Царство, стана

коренно различна от тази на посочените по-горе величия. Един факт в нея

беляза всичкото ми усърдие и всичката скръб и угнетение, в които бях

потопен от пастири и църкви. Това е фактът, че Бог ме направи неподкупен

за дявола. Тъй щото, за ужас на мнозина, книгите на служение “Мория”

така и не се появиха по сергиите, нито беше сложена цена на гърба им.

“Какво пък?” – ще каже някой – “Този автор защо си въобразява, че е

нещо повече от останалите, само защото дава даром? Чел ли е той книгите

на Бени Хин, Робъртс Лиардън, Кетрин Кулман, Дерек Принс?”

Дали съм ги чел, Господ знае! Но не в това е въпросът.

Въпросът е друг, а именно:

Как тези християнски величия потвърдиха, че са пръчки от Лозата

Христос и как милионите вярващи по света вкусиха зрънцата им?

От първите конференции в София преди петнадесет години помня, че

и аз, за да вкуся зрънцата на тези пръчки, изваждах пари от портфейла си

и ги давах на търговеца на сергията. А след това, стиснал купената книга с

70 (Псалом 15:5)
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такава радост, все едно, че съм стиснал ръката на Исус, аз бързах да се

прибера в дома си, за да я прочета...

Но, така или иначе, духът ми никога не се нахрани от купените книги

и сърцето ми никога не се почувства благословено.

Всъщност – безумен в безумието си и извратен в сърцето си – аз

участвах в мерзостта, която докарва запустение. Понеже плащах с пари, за

да намеря Христос! Плащах с пари, за да си представя, че наистина държа

ръката Му! По-късно, когато Той в Милостта и Благостта Си ме намери по

религиозните бърда, като заблудена и манипулирана овца, аз плаках и

искрено се покаях пред Него. Плаках така, както би плакало дете за

продадения му баща. Плаках така, както би плакала майка за пометналия

си плод. Плаках така, както би плакало врабче за отнетото му небе и дърво

за отнетата му почва. Тогава разбрах, че целият ми живот ще премине в

битка и конфронтация с най-проклетата от всичките проклети форми на

лъжеблаговестие - лъжеблаговестието на вавилонски проповедници, решили

да изтъргуват Исус, както се търгува с хляб, и да продадат Святия Дух,

както се продава вино!

За свят, който лежи в лукавия, парите са всичко. Те са власт,

авторитет, просперитет. Те са отворени врати и безгранично влияние. Те

са тежест в обществото и начин да наложиш себе си. Всъщност – ако

трябва да го кажа съвсем ясно – парите са кръвоносната система на света.

И както в тялото има вени, артерии и капиляри, така и паричните потоци в

света започват от нищожната пенсия на старицата и стигат до милиардите

долари на световната икономика и политика.

Но тук идват най-съдбоносните въпроси в битието на всеки човек:

От коя кръвоносна система има нужда сърцето ми?

От кръвта на света или от Кръвта на Бога?

Кръвта на света не е спасила никого. Тя никога не е давала живот, но

в повечето случаи отнема живот. Защото тази кръв на света се движи от

тласъците на сърце, което човеците не познават. А това е сърцето на

дявола! И тласъците на това сърце са алчността и сребролюбието! Защото

в това сърце живее дух, наречен Мамон. Дух, за който Исус предупреди:
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“Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще

намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се

привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и

на мамона...” 71

“Кой Ти каза, че не можем да служим на двама господари?” – изсмяха

се търговците на Исус:

“Я гледай, че продаваме Новия Ти Завет! И не само него, но и всичко,

което говориш на когото и да било. Няма такова нещо някой да говори от

Твое Име и словата му да не бъдат покрити с ценичка...”

“Кой Ти каза, че не можем да служим на двама господари?” – изсмяха

се на Исус проповедниците на финансовия просперитет:

“Не само можем, но дори проповядваме вяра в парите! Сеем пари и

жънем пари! И това се харесва на всички...”

“Кой Ти каза, че не можем да служим на двама господари?” – изсмяха

се на Исус пастирите-наемници:

“Та нали доим и стрижем овцете Ти, за да си направим къщи като

палати и да носим дрехи като царе? Нали банковите ни сметки пращят като

на най-преуспели бизнесмени?”

“Напротив, Исусе! Мога да служа на двама господари и Ти дори няма

да гъкнеш против мене!” – каза нагло и безцеремонно отстъпилата църква.

И като се огледа в огледалото на собствената си праведност, млясна с

блудните си устни и възкликна:

“О, алелуя! Седя като царица, не съм вдовица и печал никак няма да

видя...”

Ето против тази ужасна и проклета гнусота, която можеш да видиш

навсякъде, аз положих годините на живота си за Исус. И днес, когато моят

Господ ме въздигна на Хълма Си и ми даде да вляза в Господния Шатър, аз

не се срамувам пред Него от делата си. Но нека сега да ти разкрия едно от

най-покъртителните видения, които Спасителят е давал на сърцето ми. Той

отново ме беше въвел в Шатъра Си, като ми казваше:

“Ето, Стефане! Сега дойде мигът да видиш Грозда на Моята

Неподкупност. Грозд, срещу който дяволът възправи против Мене

71 (Матея 6:24)
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най-силният от духовете си. И за да видиш що ще рече Силата на

Моя Грозд, Аз сега ще извърша знамение пред очите ти. Понеже ще

издигна Господния Шатър над самата земя и ще заповядам на

Мамон да се яви с всичката си сила против Небесната Лоза...”

След последните Си думи Исус простря ръцете Си към Небето, тъй

щото Шатърът Му мигновено се въздигна нагоре. Така, само след миг, аз

вече виждах земята, като от самия космос. А тогава Господ посочи с

десницата Си надолу като извика с твърде властен Глас:

“Мамоне, Царят на царете и Господ на господарите ти повелява

да застанеш против Шатъра Му! Събери всичките си користи в

кесия и вържи кесията с въже. А след това се въздигни против

Небесната Лоза...”

След последните думи на Исус, там на земята, Мамон видимо се

размърда. И като размаха крилата си, покри земята със златна пелена. И

ето, че в пелената на Мамон започнаха да се събират всичките банки на

земята, всичките трезори, всичкото злато и платина, всичкото сребро и

всичките скъпоценни камъни. Така духът на светското богатство се

въздигна, а пелената му мигом се преобрази на кесия, която задържаше в

себе си всичкия възможен просперитет и богатства на света. А тогава от

сърцето на Мамон започна да излиза въже, с което той здраво омота свръх

гигантската кесия, като я въздигаше нагоре, към Шатъра Господен и към

Небесната Лоза. А когато Мамон се намери в подножието на Исус, с още

по-властен Глас Господ му заповяда, казвайки:

“Виж сега Гроздът на Моята Неподкупност. И като вземеш края

на въжето, държащо кесията ти, вържи го около зрънцата на Плода

Ми. А след това отпусни всичкото си богатство, та дано то би

откъснало Грозда Ми...”

Мамон не дочака втора заповед от Исус. И като скочи ловко досами

Грозда на Лозата, изкусно върза и омота въжето си около всичките зрънца

на Христовата Неподкупност. А след това, като отпусна въжето, остави го

на страшната тежест на всичкия светски просперитет и богатство. И

въпреки, че въжето се опъна до скъсване, Гроздът на Исус не помръдна.

Нито едно от зрънцата не помръдна, нито показваше, че върху него се
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оказва най-големия възможен натиск от създанието на света. А това

накара Исус с властен и могъщ Глас да извика против Мамон:

“Кой е господар, Мамоне? Кой е силният? Кой е могъщият? Кой

е Същинският Цар?”

Думите на Исус излязоха като ураганен вятър, който прекършваше

крилата на сатанинския дух и разкъсваше златната му мантия. И Мамон,

вдигнал прекършените си крила, за да закрие лицето си, с жален глас

изхриптя пред Господа:

“Ти, Исусе! Ти Си Силният! Ти Си могъщият! Ти Си Същинският Цар!”

А Исус, с още по-гневен и властен Глас му проговори, казвайки:

“Кои са тогава земните черепки, които смятат тебе за бог и

господар? Кои са измамените и извратените, които смятат, че ти си

силният? Кои са безумните, които изповядат твоето учение и

наричат тебе цар?”

С още по-хриптящ глас Мамон проговори, като казваше на Исус:

“Те са моите, които измамих! Но нали Ти, Небесни Царю, ми ги

предаде? Нали Ти заповяда заблуда да действа между тях, за да повярват

лъжа? Та кой от милионите ми демони на алчност не знае кой е Синът на

Йеова? Кой от милионите ми духове на сребролюбие да не помни Кой ме

порази в пустинята? И ако аз тогава не Те поклатих след Твоя пост от

четиридесет дни, нима ще Те поклатя сега, когато вече Си събрал Силата

Си?”

В отговор на думите на Мамон, Исус се приближи до Грозда Си. И като

хвана с ръка въжето, държащо свръхгигантската кесия на Мамон, развъртя

го, както човек върти синджирчето си с ключове, и го запокити към земята,

като казваше на Мамон:

“Върши делото си, скверен духо! Управлявай търговците си, и

обогатявай наемниците и проповедниците си! Но на благата на

Моите да не посягаш, и делото им вече да не възпираш! Да не би

скоро да дойда и с гняв да прекърша крилата ти довека...”

Самият ураганен вятър от устните на Исус разпиля Мамон като нечист

парцал и той летеше надолу към земята, като се опитваше да държи
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кесията си и целият световен просперитет и богатства. А Господ, като ме

погледна със строгите Си очи, отново ми проговори, като ми казваше:

“Кажи Ми, Стефане! Успя ли Мамон да изрони дори едно от

зрънцата на Моя Грозд? Успя ли ковчежникът на Луцифер да

победи Моята Неподкупност?”

“О, Исусе! В това Твое видение аз видях Мамон във възможно най-

жалкия му вид. И той нямаше никаква сила против нито едно от зрънцата

на Твоя Грозд...”

В този миг Исус се усмихна. И като простря ръката Си и погали главата

ми, вече ми казваше:

“Нека отново върна Шатъра Си на Хълма Господен. Защото там

ще ти дам да видиш откъде е всичката Сила на Моя Грозд...”

След тези думи на Господ Шатърът отново беше на Хълма, но този път

Лозата не беше в него. Това ме накара да попитам Исус:

“Господи мой! Ние се върнахме. Но къде е Лозата, която Ти ми

показваше с всичките й Гроздове?”

“Тя сега ще се роди пред очите ти. Но ти гледай, гледай. За да

проумееш как се ражда Лозата на Хълма и как всичките й пръчки

се покриват от Плод...”

Докато говореше, Спасителят се преобрази пред очите ми. Той

разтвори настрани ръцете Си и прибра един върху друг нозете Си. И ето,

че ръцете и нозете на Исус вече стояха прободени и от тях се стичаше

Неговата Драгоценна Кръв. А самата Кръв, като напояваше почвата на

Хълма, направи така, че от самия Хълм започна да расте и да се въздига

Лозата. Тя тръгна и преобрази нозете на Исус. А те, като продължаваха да

кървят, правеха Я още повече да расте. Така дойде миг, когато Лозата

преобрази и ръцете на Исус, тъй щото те се превърнаха в могъщи клони. А

Кръвта от ръцете правеше Лозата още повече да расте, тъй щото вече се

появяваха първите й пръчки. А когато Лозата стигна и до Главата на Исус,

преобрази я, тъй щото по цялото й протежение се появиха зелени лозови

листа. И Кръвта от трънения венец на Исус вече се вливаше като сила в

пръчките, тъй щото те вече раждаха Гроздовете на Лозата. И ето, че

накрая Лозата ми проговори с Гласа на Исус, като ми казваше:
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“Разбра ли как се раждат пръчките и Гроздовете Ми? Разбра ли

как се появяват листата Ми? Разбра ли най-сетне защо твоят Господ

е Лозата на Отца?”

“О, Исусе! Твоята Кръв е дала Живот на Лозата! Твоите нозе са

станали стволът Й! Твоите ръце са станали клоните Й! И кървавите коси на

Твоята глава са станали листата Й! И най-сетне – Твоят Свят Живот се е

превърнал в Свят Дух, с Който Лозата ражда Гроздовете Си...”

“Ела с Мен в долината и бъди Моя пръчка, родила Плода на

Моята Неподкупност. Тази Неподкупност, за която Давид писа в

псалома си:

“Нито приема подкуп против невинния...” 72

Защото този Мой Плод могат да родят само човеците, които са

умрели за света и всичко, що е в света, за да бъдат живи за Бога и

за всичко, що е в Бога. Но когато някой не е умрял за себе си, а се

допитва до егоизма и плътта си, то тогава такъв непременно става

прицел на Мамон. Затова слез с Мене в долината. За да видиш с

очите си колко е страшен грехът на подкупността...”

След последните думи на Лозата Самият Свят Дух ни вдигна и пренесе

в долината. И ето, че тогава Лозата отново ми проговори, като казваше:

“Мамон ще дойде под пръчките, за да ги изпита. И ти сега

погледни и виж онези пръчки, встрани от теб, които са родили

плод, но никак не искат да го опазят...”

Извърнах погледа си и видях, че наистина встрани до мен имаше

няколко пръчки, които имаха завидни гроздове. Докато ги гледах, там, под

Лозата, се яви Мамон. Развявайки златната си пелерина, той държеше в

ръцете си примки. И като погледна нагоре към пръчките, духът на светското

богатство вече им казваше:

“Имате плодове – чудни и достойни за възхищение. Но да стоят ли

плодовете на пръчките или да станат достояние на всички?”

“Нека бъдат достояние на всички!” – зашушукаха пръчките.

72 (Псалом 15:5)
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“А да ядат ли всички от тези плодове, без да ги благословят? Да дава

ли Господ толкова изобилен плод, без да благослови изобилно тези, които

са го родили?”

“О, да не бъде! Да не бъде!” - зашушукаха отново пръчките.

“Дайте ми тогава плодовете си и аз ще ги разпространя по целия свят.

За Божия Слава и за ваше благословение! Ще ги публикувам на всички

езици! Ще ги направя достояние на всички църкви! И като ги продам, ще

направя към вас да потекат благата, за които толкова много сте се

потрудили. Искам ли нещо лошо за вас? Има ли нещо, което да ви смущава

в моето предложение?”

“Няма такова нещо! Взимай плодовете ни и ги разпространи по целия

свят!” – извикаха възторжено пръчките. И ето, че Мамон хвърли примките

си върху пръчките и гроздовете. А тогава за последен път ги попита:

“Какво да ви бъде благословението от Бога? Голямо или малко? За

голямото благословение слагам голяма цена върху зрънцата ви. За малкото

благословение – малка цена...”

“Слагай голяма цена, понеже ние сме големи пръчки, родили големи

плодове!” – извикаха повторно пръчките. А в този миг Мамон рязко дръпна

примките си, тъй щото пръчките с плодовете вече падаха на земята. И

духът на светското богатство, като ги взе и прибра в мантията си, със страх

погледна към Лозата, като казваше на Господа:

“Само моите, Исусе! Взимам си само моите!”

Видението ме накара да се разплача и да извикам към Господа:

“О, Исусе! Тези пръчки продадоха Кръвта Ти! Продадоха Завета Ти!

Продадоха Самият Теб!”

“И нямаше как да не Ме продадат, след като никога не са

раждали Плода на Моята Неподкупност. Но ето затова ти днес си

мразен, отричан и презиран от всички сребролюбиви проповедници

и писатели на Вавилон. Понеже делото ти ги обвинява като Божии

отстъпници и предатели, а те нямат в сърцата си ревност за

покаяние и Мамон здраво ги държи в примката си.

Но ето, слуго Господен! Ти довека ще стоиш на Лозата! Господ в

Деня на Славата Си ще ти даде всичкото Небесно благословение,
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като утеха и блаженство, че не Ме предаде, нито Ме продаде! Но с

цената на целия си живот раждаше и утвърждаваше Плода на

Моята Неподкупност! А на тези пръчки, които поискаха парите на

света и благословенията на дявола, Аз казвам:

Вие продадохте Кръвта Ми за парите на Мамон! А той Кръв за

пари никога не връща! Горко ви, проклети и отречени от Лозата!

Понеже приехте подкуп против Невинния и примката на Мамон се

затегна върху сърцата ви, както въжето на Юда върху врата му!

Аз нямам дял с вас довека!

Бъдете златни днес, но ще ръждясате утре! Бъдете богати днес,

но утре сетнината ви ще е всред изострени скали и огнен ужас!

Бъдете благословени днес, но утре проклетията на Гевал

непременно ще ви настигне!

Аз, Лозата на Отца, пророкувах против подкупните!

Те са хула против Мене, Святия Дух и Отец Ми, Земеделеца!

Потомци на Юда Искариотски, които ще гният довека!”



92

7. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВАТА НЕПОКЛАТИМОСТ

“Който прави това няма да се поклати до века...” 73

Братко мой! Верни ми приятелю!

Ето, че стигнах до последното видение, свързано с последния от

Гроздовете в Господния Шатър. Гроздът на Непоклатимостта. Но преди да

ти разкрия всичко, дадено ми от Исус, аз искам да споделя с теб, че ако

има съществена причина човеците да отпадат от Лозата Христос, то тази

причина е непокорството.

Вече осем години Господ говори с Пророческия Си Дух от Хълма

Господен и призовава всички ни на Святост и покорство. И пак осем

години човеците остават непокорни. Осем години минаха, откакто Исус ми

даде да напиша огнената трилогия против търговците в Храма. Но и след

осем години човеците продължават да търгуват и без всякакъв страх от

сетнината си вадят пари от джоба си, за да обогатяват сатанинските

съблазнители.

Не ти ли е чудно това? Не ти ли е чудно, че непокорството става най-

явният и най-откритият бунт против Отец, Сина и Святия Дух? И ако аз ти

кажа, че от духовно общение с книгите на “Мория” отпаднаха хиляди, а

никой от тях не се счете за отпаднал от Бога, то как ще реагираш? Защо

такива продължиха да позлатяват гонителите си? Защо продължиха да

викат “Амин” на всяка сатанинска заблуда и “Алелуя” на всяко пробождане

на Исусовите ръце и нозе? Как никой от тях не помисли, че един ден ще

отговаря за делата си не пред човеци, но пред Праведния Съдия? И с

какво ще се оправдаят тогава? Че Господ не им е говорил ли? Че не ги е

изобличавал и увещавал ли? Че не положи служението на пророка Си като

жертва, докато търговците търгуваха и пастирите мърсуваха?

Истината е, че този свят се управлява от Сатана. А този Сатана, освен

като противник на Бога и човеците, е наречен още “княз на въздушната

власт”. И за това, че последната най-яростна съпротива спрямо Църквата

принадлежи лично на него, Исус предупреди с думите:

73 (Псалом 15:5)
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“...и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и

устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо...” 74

Сам виждаш и разбираш, че последната съпротива идва от духането

на ветровете. А кой друг да управлява ветровете, ако не князът на

въздушната власт? И кои други Господ да опазва от ветровете на дявола,

ако не тези, които са останали като Верни пръчки на Лозата? Защото и

Словото Му говори за това с думите:

“Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще

съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на

небето до другия...” 75

Защо ти говоря за всичко това преди последното видение от

Господния Шатър? Преди всичко – защото там, където духа вятър, има

клатене, прекършване и завличане. И това е единственото обяснение,

което имам, за отпадането на мнозина от Исус.

Те не издържат на ветровете, понеже не са основани на Канара!

Те отпадат от стоенето си в Господа, понеже нямат последния от

Гроздовете Му, който е Непоклатимостта!

А сега нека да ти разкрия и самото видение, което имах от Исус.

Защото Той, като ме въведе в Шатъра Си, започна да ми говори, казвайки:

“Има сетнина за всички Верни, които родят и утвърдят Моите

Плодове в сърцата си. И тази сетнина е в последния Ми дванайсети

Плод, който е Моята Непоклатимост. Плод, за който Давид записа:

“Който прави това няма да се поклати до века...” 76

Как мислиш тогава? Не ти ли показва Давид, че последният

Плод на Лозата е по-скоро награда за раждането на останалите

единадесет? И как ти си представяш тази награда?”

“О, Исусе! Напусто би било да раждаме Плод, ако в крайна сметка

противникът ни разклати и изрони зрънцата ни! Ето защо аз копнея да

родя този Твой Плод и ревностно бих се старал, та дано бъда одобрен от

Теб!”

74 (Матея 7:27)
75 (Матея 24:31)
76 (Псалом 15:5)
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Исус се усмихна на думите ми, а след това продължи да ми говори,

като казваше:

“Аз имам пръчки, които дяволът не може да събори, нито да

поклати. Аз имам утвърдени души и сърца, които всякога ще

вършат онова, което Ми е угодно. Аз имам остатък, избран по

предузнанието на Отца Ми, който никога няма да преклони глава

пред дявола, нито ще се поклати от ветровете му. И залогът на тези

Мои думи наистина е в последния Ми Плод. Затова сега ще ти дам

да вкусиш няколко от зрънцата му...”

С огромна радост погледнах как Господ протегна ръката Си и откъсна

самия Грозд. А след това откъсна няколко зрънца от него и ги положи в

шепата ми...

Мигът на най-голямото ми благословение от Царя беше настъпил! И аз,

с всичката любов и благодарност на сърцето си, поднесох зрънцата към

устните си, като ги вкусих. А тогава Святият Дух ме изпълни с водите Си,

тъй щото от главата до петите се почувствах като грозд. И ето, че самите

води започнаха да се втвърдяват в мене, тъй щото една невидима броня

започна да нараства отвсякъде и да ме покрива. Така дойде миг, когато не

знаех точно какво съм. Дали пръчка от Лозата, която ражда Плод, или

камък от Канарата, който завинаги е вграден в Нея? А Исус, като видя

помислите ми, поради духовното преображение, което преживях, отново

ми проговори, казвайки:

“Сега си един, който не е от този свят, нито му принадлежи!

Сега си Лично творение на Земеделеца! Негова пръчка, която Той

ще съхрани във времето на всичката сатанинска ярост. Бъди

пръчка от Лозата! Бъди един, който вече е родил Грозда на Моята

Непоклатимост!”

След последните думи аз се намерих на Лозата сред много други

пръчки. И Сам Господ проговори на всички нас, като казваше:

“Бъдете непоклатими сред клатещия се свят! Понеже вече сте

приели в сърцата си Царството, което не се клати! Имайте Моя Мир

и Моята Вяра, понеже скоро ветровете на Сатана ще излязат с

всичката си сила по земята. Но Лозата ще премине през света с
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пръчките Си и ветровете няма да имат власт над Нея и над

пръчките Й!”

В този миг Небесната Лоза се въздигна от Хълма и тръгна през самия

свят. За да открие и събере останалите Си Избрани отсред четирите

ветрища. И ето, че против нея дойде първият от ветровете на дявола –

северният. Студен и яростен, като вятър на човешка гордост и превъзнасяне,

той мина през клоните и пръчките на Лозата. Но Божието чудо действаше

във всичките Му пръчки. Тъй щото нито една от пръчките не се поклати, и

Плодът оставаше на нея.

Така, след северният вятър, против Лозата дойде вторият от ветровете

на дявола – южният. Горещ и изсушителен, като вятър на човешката

алчност и сребролюбие, той премина през клоните и пръчките на Лозата с

дъх на сяра и звънтене на сребърници. Но и този път Божието чудо

действаше във всичките Христови пръчки. Тъй щото нито една от пръчките

не се поклати, и Плодът оставаше на нея.

Така, след южният вятър, против Лозата дойде и третият от ветровете

на дявола – източният. Пълен с пясъка, панаирджийската страст и суетата

на света, той премина през клоните и пръчките на Лозата, с духа на всяко

безсмислие и празнота. Но и този път Божието чудо действаше във всички

Христови пръчки. Тъй щото нито една от пръчките не се поклати, а Плодът

оставаше на нея.

Така, след източния вятър, против Лозата дойде и четвъртият от

ветровете на дявола – западният. Пълен със страха и съмненията на

дребните човешки души, той премина през клоните и пръчките на Лозата,

като сипеше заплахи, проклятия и фалшиви пророчества. Но и този път

Божието чудо действаше във всичките Христови пръчки. Тъй щото нито

една от пръчките не се поклати, а Плодът оставаше на нея.

Така, след сблъсъка с четирите ветрища на дявола, Лозата Христос

премина през света и събра избраните Си. А след това застана отново на

Господния Хълм и в Господния Шатър, и призова Небесния Земеделец,

казвайки:

“Отче Святи! Твоята Лоза Ти носи Твоите пръчки! Те преминаха

през всички изпитания и устояха с Моята Вяра в тях! Те посрещнаха
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непоклатими всичките ветрове на дявола и устояха с Твоята Любов

в тях! Те бяха Твоето поколение всред разваления свят, което

раждаше Гроздовете на Твоя Свят Дух!

Приеми ги, Отче! И нека тези последни Твои пръчки да бъдат

първи в Славата Ти на небесата! Защото Ти Си Земеделецът им!

Твоето Слънце, Твоят Дъжд и Твоят чернозем ги направиха да

произрастат и да възвеличат Името Ти на земята!”

След думите на Лозата Отец протегна огнените Си ръце отсред Небето.

И като въздигна Лозата Си с всичките й пръчки, казваше на всички ни с

Огън във вътрешното на сърцата ни:

“Вие ще живеете в Моя Шатър! Вие ще обитавате на Моя Свят

Хълм! Защото ходихте незлобиво и вършехте Правда! Защото

говорихте Истина от сърцата си и не одумвахте с устните си! Защото

не струвахте зло на човеците, нито хвърляхте укори против

ближните си! Защото стояхте благочестиви сред безчестните и

почитахте малките и сиромасите! Защото не се отметнахте от

гоненията, нито потърсихте лихва за Благостта и Милостта Ми!

Защото не приехте да купувате и продавате Драгоценната Кръв на

Сина Ми и останахте непоклатими довека!

Посрещай Гроздове, Сионе! Възрадвай се, Ерусалиме! Защото

ръката на Земеделеца прибра Святата Си Лоза от земята! И дойде

Царството на Вечно Живия с вечно живите!

Аз, Отецът на Живота и Изворът на Светлината, прибрах Моите

в Шатъра Си и въздигнах Лозата на Хълма Си!”
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