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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Помниш ли усещането, което ти е оставило пътуването с влак?

Помниш ли онази чудесна тръпка, че началната гара остава все по-далече,

а крайната гара все повече се приближава? Лично за мен подобни

пътувания винаги са били съпроводени с едно невидимо докосване от

Небето. Докосване, с което Исус е потвърждавал на сърцето ми, че стоя с

Него във влака на Вечното Спасение. И онази жадувана, мечтана и

сънувана гара Сион непременно ще заблести със светлините си през

прозореца на купето.

Знаеш ли, че за мен този свят все повече избледнява? Избледнява

като овехтяла дрипа, която се е прокъсала отвсякъде, тъй щото вече не

става за обличане. Избледнява като стара снимка, която твърде дълго е

стояла на влага и така е изгубила всичките си верни контрасти, тъй че

вече не става за гледане. Избледнява като място, което никой и никога

няма да успее да почисти, освежи и направи прекрасно за живот. Защото,

искаме или не, светът ще остане под властта на дявола до самото

Пришествие на Господ Исус Христос.

Както заявих в последната пророческа книга за изчадията на тъмната

троица, така и тук ще повторя, че аз повече не виждам никакъв смисъл да

се занимавам с Вавилон. Не виждам никакъв смисъл да убеждавам който и

да било човек колко проклета е църковната търговия и колко демонизирана

и морално разложена е църковната йерархия. Защото ако за десет години

на иждивяване, призоваване, моление, гонение, страдание и поругание не

бях чут от нито една църква и не бях подкрепен от нито един пастир, то не

смятам и не вярвам, че в следващите десет години те ще ме чуят.

Защото те слушат своя си господар! Аз – моят!

Те си вярват, че стоят на правилното място! Аз – също!

Те публично ме заклеймяват като слуга и съблазнител на дявола, а

моят Господ заклеймява самите тях като слуги и съблазнители на дявола.
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Тъй щото – погледнато откъм света – нещата са стигнали до патова

ситуация. Абсолютна конфронтация и несъгласие, абсолютна непримиримост

и коренно противоположни мнения. Но ти забележи, че всичко това е

погледнато откъм света... А може ли свят, който лежи в лукавия, да

отсъжда справедливо? Може ли човеци, които работят за пари, да отсъдят

вярно за оня, който работи за Вечен Живот? Може ли, най-сетне, сърца,

които не се чувстват чужди в света на дявола, да приемат толкова

радикалната позиция с която са заредени книгите на един пророк? Та нали

те крещят на мнозина, до които стигнаха пророческите послания:

“Спрете да четете книгите му! Той е смахнат и учи хората да дават, за

да им се дава, а не да купуват и продават! Той учи човеците да слугуват, а

не да господаруват! Той иска да живее като в Рая, а сам забравя, че все

още е на земята! Той е фанатик!”

Как мислиш, братко мой? Фанатик ли съм? Защо учих хората да дават,

за да им се дава, а не да купуват и продават? Защо им дадох тежкия

пример на слугуването, а не отидох да се превъзнасям по църковните

амвони и да търся хонорари и ръкопляскане? Не затова ли, за да видя и да

се зарадвам, че в този влак на Вечното Спасение има и други, освен мен,

които са чужденци и пришълци на света? Не затова ли, понеже сърцето ми

забелязва в далечината светлините на Сион? Не затова ли, понеже вече

във всеки миг Господ може да ни грабне при Себе Си и да ни въздигне сред

Небесните ни братя по Дух?

Ето, казвам ти, че в моя живот дойде мигът, когато да въздигна делото

си и да го представя в молитва пред Отца, Сина и Святия Дух. Дойде мигът

да събера в сърцето си стотиците видения от Небето. И като протегна

ръцете си и падна на коленете си, да ги положа в шепите на моя Бог с

думите:

“Отче мой! Ти ме посочи, избра и помаза да явя Волята Ти и думите Ти

на човеците по земята! Ти ме изпрати да сея Твоето Слово и след това да

събера Твоите Плодове! Но ето, Боже мой! При все, че сях и давах даром,

като от Баща за чедата Му, не се намери земна църква, която да утеши

пророка Ти и да застане зад него! Не се намериха нито пастири и учители,
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нито проповедници и евангелизатори, които да покажат любов към пророка

Ти и да отдадат дължимите на делото му почит и благодарение.

Стотици пъти ходих при тях с посланията Ти, Отче мой! Стотици пъти

освещавах с молитва даровете Ти и поливах със сълзи виденията Ти!

Стотици пъти ги призовавах на покаяние, та дано биха се отрекли от

търгуването с Твоите блага и от всеобщото религиозно лицемерие. Но

колкото повече разбираха за книгите, които пиша, толкова по-омразен и

отвратителен ставах за сърцата им. Колкото повече Твоят Възлюбен и

Единороден Син изсипваше чудеса, бисери и таланти в сърцето ми,

толкова повече даровете Ти се стъпкваха, похулваха и отхвърляха като

нечисти и еретични.

Моля Ти се, Боже мой! Зачети свидетелството на слугата Си против

Вавилон и вече не ме изпращай при рода на проклетите и извратените.

Защото да ида отново при тях, ще рече сърцето ми отново да види

разпъването на Исус и пробождането на ръцете Му и нозете Му. Моля ти

се, Отче мой! Въздигни ме от тази религиозна тъмница горе при Себе Си и

утеши душата ми относно всичкото зло, което преживях заради Тебе!

Защото светът на дявола е Содом и Египет! И Содом няма да стане Сион,

нито Египет ще стане Хълм Господен!”

Тази е последната ми молитва към Бога, братко мой!

Този е последният ми вопъл и това е последното ридание на сърцето

ми! Това не значи, че непременно искам да умра по плът, а духът ми да се

възкачи при Бога и Отца. Но аз горещо моля Бога да насочи делото ми и

служението ми само и единствено към Неговия жив остатък, избран по

Благодат. Сиреч, към тези, които биха разпознали пророк в името на пророк

и не биха се съблазнили от близкото ми общение с Исус. Защото зная за

себе си, че изчадията на тъмната троица по целия свят вече са ми обявили

смъртна присъда. И ужасът от последното гонение след последната ми

пророческа книга превишава всяко зло, което преживях през годините за

моя Господ и Цар. И понеже никоя от земните църкви няма да вземе за

пример злостраданието на един Божий пророк, то и затова досегашната ми

мисия против Вавилон вече е изчерпана до краен предел.
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Вавилонските църкви няма да се покаят, нито ще се изцелят!

Теологията им няма да свърши и конференциите им няма да се прекратят!

Търговиите им няма да престанат и бизнесът им ще процъфтява още

повече! Вавилонските пастири ще се смеят ехидно на злостраданието ми и

овцете им ще се прехласват и възхищават не от слугуването и даването

даром, а от търгуването и превъзнасянето на всичките златни идоли, с

които тщеславна Америка се готви да покори целия свят. И понеже моята

вяра не е в Америка, но в Сион, и аз не съм поклонник на Джордж Буш, но

слуга на Господ Исус Христос, то и затова сега ще отправя помислите на

сърцето си нагоре...

Далече по-горе от този мръсен и покварен свят!

Далече по-горе от мерзостта и запустението му!

Далече по-горе от всичката човешка простащина и от всичката

демонична арогантност, проклетия и измама!

Защото има една надежда, която не може да умре, докато сърцата ни

туптят в Святия Дух. И за тази надежда пророкът на Отца е казал:

“Очите ти ще видят Царя в красотата Му, ще видят

широкоразпространена земя. Сърцето ти ще си спомня за миналия

ужас, казвайки: Где е този, който броеше? Где е този, който

мереше? Где е този, който броеше кулите? Няма вече да видиш

свирепите люде, люде с дълбок глас, който не проумяваш, с чужд

език, който не разбираш...” 1

Да, братко мой! Очите ти ще видят Исус в красотата Му! И сърцето ти

ще си спомня за ужаса на земята. Ужаса на оня проклет търговец, който е

дявол и Сатана. Който броеше пленените души и Вавилонските си кули,

като пълнеше със сребърници шепите на своите пастири-наемници. Но

тогава ти никога повече няма да видиш свирепите люде, нито да чуеш вече

езика на алчността им и дълбокият глас на измамата им. Защото сърцето

ти, издигнато в Святия Дух, ще се намери на Хълма и ще заживее в Града.

Защото има един Хълм и един Град, за които пророкът на Отца продължава

като казва:

1 (Исайя 33:17-19)
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“Погледни на Сион, града на празниците ни; очите ти ще видят

Ерусалим безмълвно заселище, шатър, който няма да се мести,

чиито колове никога не ще бъдат извадени, и нито едно от

въжетата му скъсано. Но там Господ ще бъде с нас във величието

Си, като място на широки реки и потоци, гдето няма да върви ладия

с весла, нито ще мине великолепен кораб. Защото Господ е наш

Съдия, Господ е наш Законодател, Господ е наш Цар, Той ще ни

спаси...” 2

Ето този Хълм и този Град сърцето ми вече вижда през прозореца на

влака на Спасението. И аз всячески копнея и викам към моя Господ Исус.

За да се намеря горе и да изживея в Дух и Истина най-прекрасното от

всичките свидетелства на Христовия Апостол:

“...но пристъпихме до Хълма Сион, до града на Живия Бог,

Небесния Ерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели,

при събора на първородните, които са записани на небесата, при

Бога, Съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните

праведници, при Исуса, Посредника на Новия завет, и при

поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата...” 3

Готов ли си да пристъпиш и ти до Хълма Сион и до Града на Живия

Бог? Готов ли си да видиш тържествуващите ангели и да се слееш с

духовете на усъвършенстваните праведници? Готов ли си, най-сетне, да

пристъпиш към Исус, Посредникът на Новия Завет и при поръсената Му

Кръв пред Божия Свят Олтар? Последвай тогава пророческите видения в

тази книга. Защото с нея Господ Исус ще ти даде да изживееш в сърцето си

не земните и преходните, но Вечните Празници, които са направили в

Небесния Ерусалим да царуват всякога тържеството и радостта.

Амин и Амин!

2 (Исайя 33:20-22)
3 (Евреи 12:22-24)
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1. ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Като слуга на Господ Исус, който е имал твърде много чудесни

причини да се влюби в Небесния Цар и да се посвети на Делото Му, аз

обрекох душата си на една изяждаща и огнена ревност. Ревност, която ме

е разпалвала винаги, когато някъде в човешкото битие е намесено Името

на Исус.

Да ти казвам ли колко скръб и погнуса изпита сърцето ми от

поредната религиозна истерия, шумно рекламирана от всички медии, която

земните човеци наричат “празник”? Да ти казвам ли, че и този път, като

видях как замаяни поклонници целуват мощи и се кръстят пред идоли, аз

извиках към Исус:

“О, Господи мой! Какво целуват тези излъгани човеци? И пред какво

се кръстят? Защо те не искат да целунат Теб в Твоя Дух, а целуват мощи?

Защо те не искат да се съразпнат с Теб на Твоя Кръст, а се кръстят пред

идоли? Защо с религиозна гордост такива викат наляво и надясно “Христос

возкресе!”, а не искат и те самите да възкръснат в Твоята Святост и

Светлина? Понеже, какво ще ги ползва тези религиозни човеци, ако Ти Си

възкръснал, а те са останали уловени от тъмнината на човешката религия?

Нима това е празник за тях? Не е ли по-скоро трагедия?”

В отговор на думите ми Исус се сниши над сърцето ми, като ми

казваше:

“Защо се опитваш да видиш земята на Небето? Или защо се

опитваш да видиш Небето на земята? Не разбираш ли, че за ония,

който живеят на земята, именно това е празникът за душите им? Те

нямат дори и представа какви са Истинските Празници. Понеже

нито са ги виждали, нито са ги преживявали, нито на ум са им

дохождали. За тях е важен фактът, че е възкръснал Христос. А

колкото до това – къде е отишъл, след като е възкръснал – това

никой не смее да помисли, нито да попита.
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Как тогава такива човеци да Ме последват и да извисят сърцата

си в Святия Дух? Как да се откажат от човешката си религия, след

като не познават Христовата Истина?

Впрочем, ти виждал ли си казан, в който се вари ракия? И

самите плодове, наблъскани в казана, не са ли затворени от тежък

похлупак отгоре и подложени на силен огън отдолу? Как искаш

тогава ония под похлупака да се освободят от спиртните пари,

които ги задушават и омайват? Та нали те си харесват похлупака и

похлупакът също ги харесва?

Но ето това са човешките религиозни празници, момчето Ми:

Земни казани за земни поклонници, които празнуват и се

омайват всред възлиянията на религиозните си изпарения!

И ако тези човеци не биха напуснали властта на казана и

засеняването на похлупака, то такива никога не биха разбрали,

нито познали, че има едни други Празници, които не са земни, но

Небесни. И Аз сега ще дам на сърцето ти да познае най-великите

Празници на Небесния Ерусалим. Тези Празници, които Невястата и

Младоженецът ще празнуват от година на година през цялата

Вечност.

А понеже вече настъпва времето, когато трябва да представиш

делото си пред Бога и Отца и да престанеш да заявяваш против

Вавилон, Аз ще те въздигна с Мене в Моя Небесен Град. За да утеша

душата ти и да успокоя сърцето ти относно всичкото зло, което

преживя заради Мене.

Празнувай с Мене, Стефане!

Изпълни сърцето си с радост и веселие, понеже за делото ти се

говори в Сион и облак от свидетели ходатайства за тебе! И нека

всички, които слушаха Гласа Ми през годините и освещаваха

сърцата си с виденията, които ти дадох, също да Ме последват!

Защото ще ви дам да видите Небесния Ерусалим – Градът на

Празниците! Тържеството на радостта и радостта на тържеството!

А сега Ме последвай!”
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След последните Си думи Господ ме прегърна със силните Си ръце,

като ме въздигна нагоре. Така, не след дълго, пред очите ми се появи

Небесният Ерусалим и всичките тържествени светлини на Хълма Сион.

Братко мой! Да ти кажа, че сърцето ми е било изненадано, ще е

твърде слаба изповед. Понеже Господ неведнъж и дваж ме е въздигал в

Небесния Си Град и до Божието Светилище. Но този път изненадата ми

отстъпи на нещо по-властно и по-прекрасно от нея. Защото аз бях

запленен от едно безпределно възхищение, което се смесваше със

съвършено благоговение. Понеже в този миг очите ми наблюдаваха и

виждаха Небесния Ерусалим като един твърде скъпоценен диамант,

осветен от Светлината на Бога и Отца, идеща от върха на Хълма Сион.

Самата Божия Светлина се пречупваше през призмата на диаманта, като

заблестяваше в пет прекрасни сияния. Всяко от сиянията в диаманта

приличаше на Небесна лилия, разтворила встрани цветовете си, за да

пръска искри от Благодат. А самите искри, като плуваха в сърцевината на

диаманта, се сливаха в лъчи на Небесно поклонение, които отново се

връщаха към върха на Хълма Сион. И аз, без да мога да отроня и дума от

възхищение, успях само да вдигна ръката си и да посоча към прекрасните

сияния, молейки безмълвно Исус да ми обясни това чудо на чудесата.

А тогава Господ започна да ми говори, като казваше:

“Виждам възхищението ти! Виждам почудата и благоговението,

които са оставили без дъх устните ти. И сега ти казвам, че другояче

не би могло и да бъде. Защото око не е виждало, ухо не е чувало,

нито на ум е дохождало онова, което Отец Ми е приготвил за тези,

които Го любят. И ако окото не е виждало, то не трябва ли да види?

И ако ухото не е чувало, то не трябва ли да чуе? И ако на ум не е

дохождало, то не трябва ли да го споходи?

Но ето, сега казвам на теб и на всичките Ми братя и сестри, че

Небесните Празници са Съвършено тържество за очите, за ушите и

за ума на духовния човек! Защото очите ви ще видят, ушите ви ще

чуят и умът ви ще се озари от всичката Слава и от всичката радост

на Небето.
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Виж тогава отново петте прекрасни сияния в самия диамант.

Защото ти казвам, че това са не просто сияния, но Празници. Вечни

Празници на Божията Правда и Вечно тържество в Божия Свят

Дух...”

 Отново гледах към сиянията, наподобяващи разцъфнали лилии. И

тогава събрах всичкото си възхищение в два въпроса към Исус:

“Какви са тези Небесни лилии, Господи? И защо всяка от тях пръска

искри?”

В отговор Спасителят се усмихна, като ми казваше:

“Всяка от тези пет Небесни лилии е събор от празнуващи. И

искрите, които виждаш да се разпръскват от цветовете на всяка

лилия, са тържеството на радостта и радостта на тържеството. Тъй

щото сега сърцето ти гледа издалеч на петте Вечни Небесни

Празника. И Аз сега ще ги изявя на Моята Църква, а след това ще те

заведа във видение с всеки от тях.

Ето Небесните Празници, момчето Ми:

Първият е Празникът на Господният Ден!

Вторият е Празникът на Господната Пасха, наричан още и

Празник на Безквасните Хлябове и на Виното на Господния Завет!

Третият е Празникът на Жетвата и Беритбата, наричан още и

Празник на Първите Плодове!

Четвъртият е Празникът на Колибите!

И Петият, последен Празник, е Празникът на Шатроразпъването!

Цялата Ми Църква трябва да празнува по Дух тези Празници на

земята, ако иска да се намери сред празнуващите на небесата!

Всичките Ми братя и сестри трябва да се просветят от Светлината

на Духа Ми, за да се намерят във Вечността като свои сред своите

си, а не като странни сред чуждите.

Защото нищо странно, нищо чуждо, нищо плътско и нищо

земно няма да се възкачи, за да празнува в Небесния Ерусалим.

Защото Небесният Ми Град е направен и създаден да се населява и

обитава от Небесни създания!
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Но ето, Господ познава Своите Си и всичките Негови люде Го

познават и слушат Гласа Му! И на тези, които Ме чуват и познават,

казвам, че виденията в тази Свята пророческа книга ще бъдат едно

от най-изобилните и сладки угощения за сърцата им. За да помните

и почитате всякога Делото, което извърших чрез слугата Си!

Защото пет пъти ще празнувате с Мене! От Слава в Слава в Духа

Господен! От един Празник ще излизате и в другия ще влизате,

докато съвършено се укрепите и утвърдите като поколение на

Сион!

Аз, Празнуващият в Сион, все още говоря и не млъквам!”



13

2. ПРАЗНИКЪТ НА ГОСПОДНИЯ ДЕН

Братко мой! Верни ми приятелю!

Преди да ти разкрия всяко от виденията, свързани с петте празника в

Небесния Ерусалим, аз искам да ти кажа още няколко думи за абсолютната

разлика между Небесното и земното, между Празниците горе и празниците

долу. Живеейки в света на лукавия, земните човеци са напълнили земните

си дни с различни по смисъл и по съдържание поводи. Поводи, които се

наричат празници. Поводи, които земният човек употребява най-често,

когато иска да се наяде, да се напие, или да поноси новите си дрехи и

излъсканите си обувки. Не минава и ден на земята, без да чуеш, че е

празник за нещо си. Без значение дали е религиозен, професионален,

държавен, личен или социален. Важното е да се празнува. Важното е да се

яде, да се пие и да има поводи за всякакво самочувствие и причини за

всякаква гордост. Ето затова, като безумни в безумието си, човеците

определят стотици дни от една календарна година като дни на това или

онова. А всъщност – ако и човеците да смятат дните си за свои – всичките

дни са Божии. Всичките дни са един кредит на Милост от Отца, сиреч,

време за промяна, за покаяние, за очистване, за осветяване, за отвръщане

от греха и приближаване към Правдата. Да започнеш да разпиляваш този

милостив кредит или да го раздробяваш на празнични или непразнични

дни е твърде голямо безумие. Безумие, за което някога Апостол Павел

предупреди в посланието си:

“Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на ония,

които по естество не са богове; а сега, когато познахте Бога, или

по-добре, като станахте познати от Бога, как се връщате надире

към слабите и сиромашки първоначални учения, на които изново

желаете да робувате? Вие пазите дните, месеците, времената и

годините. Боя се за вас, да не би напусто да съм се трудил помежду

ви...” 4

Когато един Христов Апостол, познат и изявен от Небето, като най-

просветения от слугите на Исус, заявява, че е възможно напусто да се е

4 (Галатяни 4:8-11)
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трудил между човеците, то неговите думи са още една причина да

погледнем – всеки в битието си. И да видим как същото това битие

буквално гъмжи от слаби и сиромашки учения. Учения, които задължават

да пазиш дни и седмици, месеци и години. Учения, зад които стоят духове,

които по естеството си не са богове, но демони. И ако ти мислиш, че един

религиозен или какъвто и да е празник е твърде безобиден, за да го

разглеждам като демонична измама, то аз ще ти кажа, че една от главните

цели на Сатана през всичките векове на земното му управление е била

именно тази:

Да мачка и притиска душите на земните човеци към света, който му е

предаден и към земята, на която живеят!

Защото същият този дявол, извратен, изгонен и лишен от Вечните

Празници на Небето, желае да лиши от тях и човешките сърца. За да не

може никога нито едно сърце да вкуси от чистата радост на Сион и от

тържеството на Небесното Спасение. Но ти тук отново си спомни какви са

думите на пророк Исайя. Защото той не ти каза да гледаш към календара

на стената и да търсиш с поглед празничните дати. Друго ти каза той:

“Погледни на Сион, града на празниците ни; очите ти ще видят

Ерусалим безмълвно заселище...” 5

Може би ще ме попиташ защо трябва да видиш Ерусалим като

безмълвно заселище? Та не е ли по-добре в него да има празничен шум,

хваление, веселба? Всъщност, думите на пророка са по-дълбоки от

привидната им простота. Защото всички ние сме заобиколени от твърде

много земни празници. И всеки от тях е бил шум от шума, глъч от глъчта и

вик от виковете на целия свят. Но когато с очите на сърцето ти видиш

Небесния Ерусалим като безмълвно заселище, то тогава, скрит в Святия

Дух, ти непременно ще си оглушал и ослепял за света. За да закопнее

сърцето ти по онова, което е горе и е скрито от очите и ушите на целия

свят. Ето така Господ направи и мен да ослепея и оглушея за света. И

застанал до Него и гледащ на скъпоценния диамант, който представляваше

Небесният Ерусалим, аз прострях ръцете си към петте му сияния, като

казвах на Исус:

5 (Исайя 33:20)
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“О, Господи мой! Дай ми сладката радост и велика привилегия да

преживея всеки от тези Небесни Празници. Защото сега сърцето ми иска да

празнува с Тебе, да се радва в Тебе, да тържествува в Тебе...”

В отговор на думите ми, Спасителят се усмихна нежно. А след това ми

проговори, като казваше:

“Знаеш ли защо ти давам тези видения чак след толкова години

на слугуване и посвещение? И можеш ли да си спомниш какви бяха

думите на Господаря към онези Негови слуги, които умножиха

талантите Му?”

“О, Исусе! Господарят каза с голямо удовлетворение и на двамата Си

слуги:

“Хубаво, добри и верни слуго! В малкото си бил верен, над

многото ще те поставя; влез в Радостта на Господаря си...” 6

“А какво е Радостта на Господаря? Не е ли тя Неговият Личен

Празник, в който Той допуска и Верните Си слуги? Разбираш ли

тогава, че причината да бъдеш въведен на всеки от Небесните

Празници е именно във Вярността, с която Ми слугуваше?

А какво е Вярността, момчето Ми? Не е ли тя онова постоянство,

смирение и усърдие, с които наистина си заслужил правото да

влезеш на Празника на Господаря си? Ето, казвам ти, че ти донесе

на Господаря си много повече от десет таланта. И затова сега имаш

заслужен достъп до всеки от петте Празника на Небесния Ерусалим.

Тръгни тогава след Мен. Защото сега ще те въведа на първия от

Празниците. Защото той е Празникът на Господният Ден...”

След последните думи, Господ ме прегърна и така двамата полетяхме

към първото от сиянията на Небесния Ерусалим. А колкото повече се

приближавахме към Божия Град, толкова по-възхитено и възрадвано

ставаше сърцето ми. Защото онази първа Небесна лилия, (както се

виждаше отдалеч) вече се превръщаше на огромен събор от хиляди Божии

праведници, облечени в бели дрехи. Прегърнали се един друг, те светеха с

такъв възторг и в такова тържество, щото всичките ми думи бяха слаби да

опишат тяхната радост и тяхното блаженство. Но ето, че накрая Исус се

6 (Матея 25:21)
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появи сред тях, а това ги доведе до съвършено безмълвие. Вперили

погледите си в Господ, те безмълвно Му казваха, че Го обичат повече от

всичко и че Той е тяхното Слънце, тяхната Светлина и техният Вечен

Живот. А тогава Господ простря ръката Си към един от празнуващите, като

ми казваше:

“Виж и проумей защо Моите братя, събрани тук, празнуват

Празника на Господния Ден. Виж и проумей защо в думите на

псалома за този Празник е писано:

“Тоя е Денят, който Господ е направил; нека се радваме и се

развеселим в Него...” 7

Ето, че Господ вече докосваше праведника Си, като разгърна с ръка

светлата му дреха. Така, отсред гърдите на празнуващия заблестя звезда.

А това ме накара с вълнение да попитам Исус:

“Какво ми даваш да видя, Спасителю?”

А Господ ми проговори:

“Давам ти да видиш същинската причина на този Мой брат, за

да бъде участник в Празника на Деня Господен. А какво виждаш ти

да блести отсред гърдите му?”

“О, Исусе! Аз виждам Твоята Зорница...”

“А какво е Зорницата? Не е ли тя светило, което свети на тъмно

място, докато се зазори и настане Съвършен Ден?”

“Да, Господи мой! Така е!”

“Спомни си тогава Моите думи, които касаят именно този

Празник. Защото в Евангелието Аз ви казах:

“Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на

Отца си. Който има уши да слуша, нека слуша...” 8

И какво проумяваш ти сега, като гледаш блясъка от Зорницата

в сърцето на този Мой брат?”

“О, Господи! Аз проумявам, че Зорницата е извършила съвършено делото

си в сърцето на този праведник! Тъй щото Ти Си Зорницата в сърцето му,

но също така Ти Си и Слънцето на този Празник. И аз сега напълно

разбирам, че на този Празник Ти празнуваш в сърцата на всичките човеци
7 (Псалом 118:24)
8 (Матея 13:43)
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и сърцата на всички човеци празнуват в Теб! Зорниците празнуват, понеже

съединени на този Празник са станали Слънце, а Слънцето празнува с тях,

понеже се оглежда в сърцето на всеки като Зорница!”

Последните ми думи накараха Исус да се усмихне, да докосне с ръка

гърдите ми и да ми каже:

“Някога Аз заповядах на слугата Си Павел да запише в

посланието си:

“Нощта премина, а Денят наближи; и тъй нека отхвърлим

делата на тъмнината, и да се облечем в оръжието на светлината.

Както в бял Ден нека ходим благопристойно, не по пирования и

пиянства, не по блудство и страстолюбие, не по крамоли и зависти.

Но облечете се с Господа Исуса Христа, и не промишлявайте за

страстите на плътта...” 9

И тъй, ако Денят не просто вече е наближил, но свети и блести

във всичката Си Сила, то няма ли Зорници по земята да свидетелстват

за Него? Няма ли Божиите чеда да ходят благопристойно в белия

Ден, облечени в бялата Ми дреха? И няма ли Моите да си спомнят

обещанието на Господ, дадено и чрез друг Негов Апостол:

“И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и

вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което

свети в тъмно място, догде се зазори, и Зорницата изгрее в сърцата

ви...” 10

Помислете тогава!

Не изпратих ли Словото на Божия Пророчески Дух до сърцата

на всичките човеци и до събранията на всичките църкви?

Не ви ли смутих с Божиите изобличения? Не ви ли просветих с

Моите видения? Не ви ли направих непоколебими за Моя Отец и за

Неговата Воля? Разбирате ли сега защо удържах очите на пророка

Си будни и сърцето му – готово всякога да провежда Светлината

Ми? Не затова ли, за да изгрее Зорницата в сърцата ви? Не затова

ли, за да ви събера на Празника на Деня Господен?

9 (Римляни 13:12-13)
10 (2 Петрово 1:19)
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Кой от вас тогава би празнувал дните на земята, та да изгуби

Деня на небесата? И кой би ходил по пирувания и пиянства или по

блудства и страстолюбия, та да омърси дрехата Ми?

И най-вече:

Кой от вас би отказал да върши дела, чисти като Моите, та да

заслужи обещанието Ми в “Откровението”:

“И ще му дам Зорницата...” 11

Но ето, казвам на всички онези, които искат да се намерят на

Празника на Деня Господен:

Зорницата е Светлината Господна в сърцата на тези, които

живеят в Небесните места и в Святия Дух! А Светлината Господна е

Господното Слово, изявено чрез слугите на Господния Дух!

Нямате ли тази Светлина, която да ви издигне от земята, нямате

и Зорницата, с Която да празнувате на небесата!”

След тези последни думи Исус се съедини с празнуващите около Него.

Тогава видях чудо, което надмина всичките ми представи за Съвършенство.

Защото Зорниците на всичките мои братя събраха лъчите си в Сърцето на

Исус. А Исус, като протегна ръцете Си към Хълма Сион и към Престола на

Отца, казваше Му:

“Святи Мой Отче! Аз и Ти Едно сме с Нашите люде!

Приеми възторга, любовта и радостта на чедата Си, Боже Мой!

Защото всичките Ни Зорници блестят като звезди до вечни векове!

Събрали лъчите си в Твоето Слънце! За да бъдат вестители на Деня,

Който Ти Си направил!”

В отговор на Исусовите думи Отец прие лъчите от ръцете Му, като

казваше:

“Исусе! Сине Мой! Ден на Вечността Ми и Светлина на народите!

Празнувай всред Зорниците, както Слънце празнува всред Небето,

обиколено от Светила на Вечна Правда! Защото от век на век и от

род в род Ти ще Си Господният Ден, а Зорниците – вестители на

Светлината Ти!”

Братко мой! Верни ми приятелю!

11 (Откровение 2:28)
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Излез в някоя тиха и безоблачна нощ и погледни нагоре към Небето!

Виж звездите, които блещукат безмълвни! Виж светлината им, която

никога не угасва! Виж колко високи и недостижими са те за света! Виж как

светът и похотите му преминават, а звездите остават да светят! А след това

приеми в сърцето си Празничния Глас на Духа, Който ти казва:

“Остави се от света долу и възлюби Небето горе! Ела духом

горе, за да празнуваш с Исус! Защото, ето, Светило от Деня е дошло

в духа ти и Зорница от Небето се е зазорила в сърцето ти! Мракът

не може да я схване, и светът не може да я угаси! И тя е твоята

покана от Небето за Празника на Господния Ден! Амин и Амин!”
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3. ПРАЗНИКЪТ НА ГОСПОДНАТА ПАСХА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Когато погледна назад в годините и видя коренната промяна, станала

в сърцето ми, аз вече зная, че Исус ме е въздигнал в Духа Си, за да бъда

участник на Неговата Пасха. И не просто участник, но работник за Святото

Му Дело. Имаше време в живота ми, когато учили, но недоучили книжници,

и раснали, но непораснали пастири, искаха да ме убедят, че Господната

Пасха е просто един религиозен ритуал, който трябва да се спазва по

начина, указан от църковните доктрини. Така в детството на моята вяра аз

позволявах на хора с нечисти ръце и още по-нечисти помисли да ме

въвличат в религиозното си нечестие и да ме убеждават, че съм взел

Господно Причастие.

Но ето, че когато Исус положи в сърцето ми копнеж по Истинския Хляб

и по Истинското Вино на Завета Си, аз разбрах, че за един къшей от този

Хляб и за една чаша от това Вино трябва да преживея години от гонение,

страдание, иждивяване и угнетение. Защото Хлябът не дойде при мен, като

Хляб, но като Слово, което вярата ми трябваше да превърне в Хляб. И

Виното не дойде като Вино, но като грозде, което вярата ми трябваше да

превърне във Вино. И едва тогава, когато лично се потрудих, за да се

родят Хлябът и Виното в сърцето ми, Исус Сам ми заповяда, казвайки:

“Сега наистина си готов да дадеш на ближните си от Хляба и

Виното на Завета Ми. Защото Хлябът се роди в Огън и Виното се

роди с гонение...”

Но можеха ли недоучилите и непорасналите църковни величия да

преглътнат, че някой има Хляб, по-истински от техния? Можеха ли

плътските да приемат, че Хлябът, слязъл от Небето, струва повече от

хляба, замесен от земно брашно? Можеха ли извратените да приемат, че

Виното, родено от гонение, ползва повече от съдържанието на бутилката,

купена от супермаркета? Разбира се, че не! Ето защо с всичката си

религиозна ярост те започнаха да ми враждуват и да анатемосват всеки,

който се откаже от техните религиозни празници, за да потърси със

сърцето си Празника, който е далече по-горе.
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Всъщност, сбъдна се писаното, че роденият по плът всякога ще гони

родения по Дух! Агар ще мрази Сара и Исмаил ще мрази Исаак! Исав ще

мрази Яков, и Зара ще мрази Фарес! Но било, че ще бъда мразен или

обичан, аз ще продължа да върша делото си, понеже не човек, но Сам

Господ ме е помазал и призовал.

А Той, като протегна ръката Си и посочи към второто от Небесните

сияния в Божия Град, вече ми казваше:

“Нека те заведа на втория от Празниците в Небесния Ерусалим.

Защото това е Празникът на Господната Пасха! Празникът на

безквасните Хлябове и на Виното на Господния Завет!”

След тези думи аз и Исус полетяхме към второто от сиянията на

скъпоценния диамант. И ето, че когато сърцето ми започна да гледа

отблизо на сиянието, аз видях че това беше събор от Божии праведници.

Прегърнали се един друг, те бяха образували огромен кръг. А вътре, в

центъра на самия кръг, стояха дузина Божии свидетели. И докато гледах

на самия събор, Исус още повече ме приближи до него, тъй че двамата с

Него се снишихме над самия кръг на събора, заставайки лице в лице с

Божиите свидетели, стоящи в центъра. Това посещение на Господ направи

човеците от целия събор да паднат на колене пред Него в съвършено

безмълвие. А аз, имайки от Небесните спомени в духа си, мигновено

познах, че свидетелите в центъра на самия Празник, бяха Христовите

Апостоли. Това ме накара да стисна силно ръката на Исус и да Му кажа:

“О, Господи мой! Къде ме доведе Ти? Та сега сърцето ми вижда и

познава, че в самия център на този Празник стоят Твоите Апостоли!

Виждам Павел! Виждам Петър! Виждам Яков и Йоан! Но защо те са именно

на този Празник, Исусе?”

В отговор на думите ми Господ проговори, като казваше:

“Сега ти си свидетел на Празника на Господната Пасха, който е

Празник на безквасните Хлябове и Празник на Виното на Господния

Завет! Виж тогава и проумей, че всеки от Моите Апостоли, който

яви Словото Ми и положи живота си за Учението Ми на земята, е

станал безквасен Хляб в Божието Царство. И всеки един от Моите
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Апостоли, който пи от Чашата Ми на земята, и пострада до смърт за

Името Ми, сам е станал Вино на Господния Завет!

Впрочем, виж онова, което сега ще сторя...”

След последните Си думи Исус с усмивка се приближи до Апостолите

Си. И като протегна ръце към блестящите им от Светлина дрехи, разтвори

ги, тъй щото очите ми видяха как сърцата на Апостолите Му се бяха

превърнали в Хлябове! Да, братко мой! Бели и дъхави Хлябове, сякаш току

що излезли от фурната, които изпълниха мястото на Празника с чудно

благоухание. И Исус, като докосваше с ръце сърцата на Апостолите Си,

каза с благ и прекрасен Глас на човеците от целия събор:

“Аз, Хлябът на Завета на Отца Ми, докосвам Себе Си в сърцата

на Моите първи пратеници! Те, които Ме имаха като Слово, родиха

Ме като Хляб! Те, които познаха Огъня на Отца Ми, издигнаха се в

Светилището Му! И като предадоха сърцата си, за да Му бъдат

Святи Жертви, скоро родиха Хляба, Който дава Вечен Живот! Без

квас, без грях, без трошица от духа на света, те храниха първите

Божии поколения на земята! Храниха ги даром, както Бащата храни

чедата Си! Храниха ги усърдно, с отбраната пшеница от Сион, която

с Огън бяха превърнали на Хляб! И както Човешкият Син предаде

Тялото Си на разломяване, за да бъде Живот на света и Сила на

гладните, така и Моите пратеници предадоха сами себе си на смърт,

дори на смърт на Кръст! И какво друго да прави днес Хлябът на

Сион освен да празнува с Хлябовете Си? И какво още да кажа за

всички вас, които изпълнихте сърцата си с примера на Петър и

Павел, на Яков и Йоан?”

Исус все така говореше на всички човеци на този Празник, а Хлябовете

от сърцата на Апостолите Му благоухаеха с цялата си сила. Но ето, че Той

отново загърна белите дрехи на Апостолите Си. И като погледна с преливаща

и Свята Любов към целия събор, отново проговори, като казваше:

“Някога на земята Аз напълних чашата Си с Вино! И като я

поднесох на Апостолите Си, казах им:

“Пийте от нея всички! Защото това е Моята Кръв на Новия

Завет, която се пролива за прощаване на греховете. Но казвам ви,
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че отсега няма вече да пия от тоя плод на Лозата, до оня ден,

когато ще го пия с вас нов в Царството на Отца Си...” 12

И ето, люде Мои! Нов и прославен в Царството на Отца Си Аз

пия сред новите и прославените! Защото всички вие, събрани на

този Празник на Господната Пасха, сте не само присъствени Хлябове

на Бога и Отца, но и Вечен и изстрадан Плод на Лозата Му!”

Ето, че с вълнение Господ отново се приближи до Апостолите Си. И

като разгърна повторно дрехите им, посочи с ръце сърцата им, станали

чаши, пълни с гъсто червено Вино. И тогава им проговори, казвайки:

“Празнувайте с Мене, Мои люде! Защото сте станали Вино на

Завета Ми, което весели Сърцето на Отца и пълни с радост цялото

Небе! Празнувайте и вие, които се влюбихте в примера на първите,

за да бъдете личен пример на последните! Защото сега Синът на

Отца, Хлябът и Виното на Завета, вдига ръцете си към Бога и Отца,

за да Му каже:

Святи Мой Отче! Както Младоженец се жени за Невяста, така и

Твоите чеда се ожениха за Мене! Аз похлопах на вратите им и те Ми

отвориха, за да вляза и да вечерям с тях, и те с Мене! Аз се влюбих

в тях и те се влюбиха в Мене! Аз станах техен Празник, и те станаха

Мой Празник! Благослови ги, Отче! Направи ги да преливат, както

прелива новото Вино в линовете на Сион! Направи ги да благоухаят

и да се разпукват, както се разпуква и благоухае Хлябът в Огъня на

Твоя Свят Олтар!”

В отговор на Исусовите думи, от самия Сионски Хълм се протегнаха

огнените ръце на Отец. И Гласът Му, като струите на водопад, слезе върху

целия събор, казвайки:

“Люде Мои! Хляб пред Олтара Ми и Вино на Завета Ми! Нека

радостта ви бъде Вечна, както е Вечен Огънят на Любовта Ми! Нека

тържеството ви бъде велико, както е велика Славата на Името Ми в

небесата! На вас, които станахте Празник на Сърцето Ми, давам

всякога да бъдете с Празник в сърцата си!”

12 (Матея 26:27-29)
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Братко мой! Едва ли мога да ти опиша пречудното блаженство и

съвършено щастие, което преживяваха всички, събрани на този Празник.

Но едно искам да ти кажа и това са думите на моя Господ. Защото докато

огнените ръце на Отец докосваха Виното и Хляба в сърцата на Апостолите

и на всичките останали Божии чеда, Исус ми проговори, като казваше:

“Иди и предай на Моите, че нито едно щастие и нито един

празник на земята не заслужават да се сравнят със Славата, с която

Отец Ми ще покрие Виното и Хляба на Завета!

Празнувайте като безквасни Хлябове, люде Мои! Защото квасът

е търговията на света, алчността на света, користолюбието на

света, лицемерието на света! Но ако вие бъдете безквасни и

хвърлите Хляба си по водите, то след много малко дни ще Го

намерите! Като Празник в Небето! Като огнена прегръдка от Отца!

Като блаженство, което няма да има край!

Бъдете Свято Вино, люде Мои! И нека сърцата ви бъдат опазени

от виното на Вавилон! Защото виното на Вавилон е гордостта на

света, тщеславието на света, арогантността на света, лудостта на

света, измамата на света!

Но ако вие бъдете смирени и кротки, търпеливи спрямо Злото и

твърди спрямо съблазните, то непременно ще пиете от Плода на

Лозата! Нови в Божието Царство! Святи като Сина! Силни като Сина!

Прославени като Сина! Тъй щото чашите ви ще преливат!”
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4. ПРАЗНИКЪТ НА ЖЕТВАТА И БЕРИТБАТА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Моля се на Бога да приемеш с отворено сърце посланието за

Празника, който ще се открие пред теб в следващите редове. Защото за

сетен път Царят на Сион ме убеди колко дълбока и неизследима е Божията

тайнствена Премъдрост. Но нека сега да ти споделя за разговора, който

Исус проведе с мен, миг преди да ме въведе на Празника на Жетвата и

Беритбата. Ето какво ми каза Той:

“Помниш ли виденията, които ти дадох, когато посветих

сърцето ти за Пътя на Съвършената Жертва? Помниш ли как солта

се превръща в Огън и как Огънят се превръща в сол?”

“О, Исусе! Та нима мога да забравя за потта, сълзите и кръвта, и за

свързаните с тях видения? Не, Господи мой! Аз никога няма да забравя

тези видения, защото Ти съдбоносно Си вплел в тях всичкия ми живот...”

“Помисли тогава! Даваше ли Господ успех на делото ти, когато

беше жертва, осолена с Огън?”

“Да, Исусе! Ти винаги Си давал успех на делото ми, въпреки всичките

съпротивления на дявола. И аз днес се радвам, понеже имам братя и

сестри, верни до смърт...”

След последните ми думи Господ погали с ръка главата ми и продължи

да ми говори, като казваше:

“Приготви се да видиш и да участваш в един Празник, който по

Дух се открива именно като Празник на ония, които са вършили

Божието Дело с пот, сълзи и кръв. Защото това е Празникът на

Жетвата и Беритбата.

А сега погледни отново към Небесния Ерусалим, защото двамата

ще отидем сред тези Мои свидетели, които Святият Дух е потвърдил

като Жертви Господни...”

След последните Си думи Господ ме прегърна и така двамата с Него

полетяхме към третото от Небесните сияния. И ето, че когато го

приближихме, аз видях един огромен кръг от стотици хиляди спасени

души. А вътре в самия кръг имаше по-малък кръг от Божии праведници,
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върху чиито лица бяха запечатани неизразима радост и щастие.

Прегърнали се един друг, те пееха на Бога с Благодат в сърцата си, а

останалите подемаха песента им и така поклонението им пред Бога се

превръщаше в Небесни лъчи, които се въздигаха към върха на Хълма Сион.

Но ето, че ние двамата с Исус вече слизахме при самия Празник и при

събраните в центъра на събора Божии праведници. А това накара всички

да паднат на колене пред Господ и да притихнат в сърцата си. И ето, че

Исус посочи към Божиите праведници, като ми казваше:

“Тези са Съвършените Жертви на Сион!”

А след това Господ посочи и стотиците хиляди души, облечени в бели

дрехи, като допълни:

“А тези са човеците, които бяха тяхна Жетва и тяхна Беритба!”

И докато аз гледах с вълнение както на Божиите праведници, така и

на огромното множество от спасени, Господ се приближи до мен, като ме

попита:

“Как мислиш, момчето Ми? Има ли разлика между Жетвата и

Беритбата? Защото и Отец Ми, като прогласи този Празник на Израил,

рече им чрез Моисея:

“И да пазиш Празника на седмиците, тоест, на първите плодове

на жетвата на житото, и Празника на беритбата в края на годината...”
13

Какво е тук Жетвата и какво е Беритбата?”

“О, Исусе! Жетвата е благовестието за Твоето Небесно Царство! Жетвата

е да призоваваме човеците на покаяние, за да се отвърнат от греха и да

повярват в Тебе!”

“Да, така е! Но ти сега помисли и върху Беритбата! Защото

Беритбата е след Жетвата, в самия край на Божията Година. Какво

е Беритбата?”

“О, Господи мой! Беритбата е да се родят Плодовете на Лозата, Която

Си Ти! Защото човеците трябва не само да повярват в Тебе, но и да станат

пръчки, които раждат Плод!”

13 (Изход 34:22)
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“Разбираш ли тогава, че Святият Дух Господен е утвърждавал

на земята не само сеячи и жетвари, но и гроздоберачи? Виж тогава

каква е била Жертвата на сеячите и жетварите, за да могат да

съберат Господната Жетва!”

Ето, че Исус ми даде знак да се приближа до един от Божиите

праведници. И тогава, като протегна ръката Си и посочи челото на един от

тях, Той ме попита:

“Какво виждаш върху това благословено чело?”

Погледнах към челото на посочения и тогава забелязах капчици от

незасъхнала пот. Затова отговорих на Исус:

“Господи мой! Виждам все още незасъхналата пот по челото на този

Твой сеяч и жетвар. Той е проявил истинско усърдие, за да сее Словото Ти

и да пожъне класовете Ти...”

Едва дочакал отговора ми, Исус посочи очите на Божия праведник,

като отново ме попита:

“А какво виждаш върху тези просветени очи?”

Погледнах към очите на посочения и тогава забелязах капчици от

неизсъхнали сълзи. Затова отговорих на Господа, като Му казах:

“Спасителю мой! Виждам все още неизсъхналите сълзи по очите на този

Твой сеяч и жетвар! Той със скръб и сълзи е сял Божието благовестие!”

“Чудно ли ти е тогава, че този Мой сеяч и жетвар се е намерил

на Празника на Жетвата? Не са ли се изпълнили в съдбата му

стиховете на псалома, които гласят:

“Ония, които сеят със сълзи, с радост ще пожънат. Оня, който

излиза с плач, когато носи мярата семе, той непременно с радост

ще се върне носейки снопите си...” 14

И къде другаде да се върне, ако не в Сион, където е бил роден и

откъдето е бил изпратен?

Но ти виж и дълбоката Мъдрост на Божието сеене и жънене!

Защото ако сееш със сълзи, ще пожънеш сълзите на човеците! И

ако сееш със скръб, ще пожънеш скръбта на човеците! За да бъде

именно тогава радостта ти пълна!

14 (Псалом 126:5)
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Ето, виж това, което ти показвам...”

След тези думи Исус се приближи до множеството от спасени. И като

протегна ръка и посочи очите на един от спасените, попита ме:

“Какво виждаш върху тези очи? Не виждаш ли същите тези

сълзи, с които сеячът е сял и жетварят е жънал? И не са ли тези

сълзи дълбокото и очистващо покаяние? Най-малкото, спомни си

сълзите от посланието на Апостол Павел и виж ефекта им върху

вярващите:

“Защото, при все, че ви наскърбих с посланието си, не се

разкайвам; ако и да бях се поразкаял, когато видях, че онова писмо

ви наскърби, макар за малко време. Сега се радвам не за

наскърбяването ви, но защото наскърбяването ви доведе до

покаяние; понеже скърбяхте по Бога, та да се не повредите от нас в

нищо. Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което

не причинява разкаяние; но светската скръб докарва смърт.

Защото, ето, това гдето се наскърбихте по Бога, какво усърдие

породи във вас, какво себеочистване, какво негодувание, какъв

страх, какво ожидане, каква ревност, какво мъздовъздаване! Във

всичко вие показахте, че сте чисти в това нещо...” 15

Сега разбираш ли още по-добре какви са първите плодове на

Жетвата?”

“Да, Исусе! Сега разбирам, че ако някой сее със скръб и сълзи, то

такъв ще пожъне снопове със скръб и сълзи. Защото трябва да има скръб

по Бога, преди да дойде истинската радост! Трябва да има сълзи в очите,

преди Ти да избършеш всяка сълза от очите ни! И ето затова тези мои

братя днес са събрани на този Празник на Жетвата и Беритбата...”

“Ти наистина разбра Жертвата на сеячите и жетварите. Но сега

отново ела след Мен. За да видиш един от гроздоберачите. Защото

ако работниците по Жетвата са сели с пот и сълзи, то Жертвата на

работниците по Гроздобера е още по-свята и пречиста...”

Ето, че Исус се приближи до друг от Божиите праведници. И като

разгърна мантията му и посочи с десницата Си гърдите му, ме попита:

15 (2 Коринтяни 7:8-11)
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“Какво виждаш върху сърцето на този Мой гроздоберач?”

Погледнах към сърцето на посочения и тогава видях, че то все още

кървеше. И капчици незасъхнала кръв се стичаха по гърдите му. Това ме

накара да кажа на Исус:

“О, Господи мой! Виждам все още незасъхналата кръв по гърдите на

Твоя гроздоберач! И сега виждам, че от Жертвите, сторени за Небето,

неговата е най-голямата...”

“Не просто най-голяма, но най-святата и най-съвършената!

Защото този Мой слуга е посветил целия си живот, за да се родят

Плодовете на Лозата Христос! Той се е съразпнал с Мене и е бил

предаден на смърт, за да могат другите да вкусват Живот. Той е сял

с кръв, за да прибере Плодове с кръв! Той е бил досущ като

Апостолът Ми Павел, който писа на всички, ако и всички да не го

разбраха:

“Дечица мои, за които съм пак в родилни болки докле се

изобрази Христос във вас...” 16

А колцина от вас знаят и проумяват, че гдето има родилни

болки, там има и раждане, а гдето има раждане, там има и кръв? И

днес, когато Отец Ми изпраща слугите Си, за да съберат Плодовете

на Лозата, то как някои дръзват да им заявят, че щом са преминали

през Жетвата, не им е нужна Беритбата? Ако утробата зачене в

Жетвата, то не е ли нужно и раждане в Беритбата? Но ето, казвам

на всички ви, че ако Отец е събрал в един Празник Жетвата и

Беритбата, то е, защото Жетвата води до Беритба. И ония житни

класове, събрани от жетварите, непременно трябва да станат и

Лозови пръчки, чиито Плод събират гроздоберачите. А тези, на

които Отец е дал да изпитат Плода и да го съберат за Царството Му,

са слугите Му пророците!

Ето така Отец Ми изпрати и теб! За да събереш Плодовете от

Лозата Христос! И при все, че ти се съразпна с Мене и сърцето ти

кърви много години, пак мнозина отказаха да родят Плодовете,

16 (Галатяни 4:19)
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незнаещи, че само църкви, преминали през Жетвата и Беритбата,

могат да участват в Празника на първите Плодове!

И сега, за свидетелство на цялата Ми Църква, нека отново ти

покажа спасените от Моите сеячи, жетвари и гроздоберачи!”

След тези Свои думи Господ отново се приближи до един от стотиците

хиляди спасени. И като разгърна бялата му дреха, даде ми да видя как в

сърцето му бяха родени и Плодовете от Лозата. А докато аз гледах с

всичкия си възторг и благоговение, Исус простря ръцете Си и прегърна

Божиите праведници, сиреч, Неговите сеячи, жетвари и гроздоберачи. А

след това извика към Отец, казвайки:

“Святи Мой Боже! Благослови Плодовете на Жетвата и Беритбата

Си! Благослови тези, които сяха с пот и сълзи, за да пожънат с

радост! Благослови и слугите Си, пророците, които сяха с кръв, за

да пожънат Образа на Твоя Единороден Син! Благослови и сърцата

на хилядите, които като бяха пожънати, не спряха да растат, но

скоро се превърнаха в плодоносни пръчки от Лозата Ти! Дай им

Празника, за който се потрудиха! Дай им радостта и тържеството,

за които иждивиха целия си живот!”

В отговор на Исусовите думи, отсред върха на Хълма Сион се простряха

огнените ръце на Отца. И Гласът Му, като пролетен вятър премина през

целия събор, тъй щото Отец казваше на всички:

“Радвай се, Свято жито от Сион!

Понеже в Любов към Сина Ми се превърна в Лоза с Плодове!

Радвайте се, сеячи, жетвари и гроздоберачи!

Понеже положихте живота си, за да бъдете Живота Ми!

И нека както майка се радва на първото чедо на утробата си,

така и вашите сърца да се зарадват в сетнината, която напълно

заслужиха!

Любя ви, чеда Мои!

Цъфтете и се разлиствайте!

Радвайте се и тържествувайте!

Защото това е блаженството ви и този е Вечният Празник, който

ще празнуват сърцата ви!”
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Братко мой!

Нямам думи, нямам дъх, нямам и сила да предам пълнотата на онова,

което докосна духа и сърцето ми. Но тук и сега те моля да не преставаш да

прочиташ това видение, докато напълно проумееш Съвършената Божия

Воля за живота си. И ако аз мога някак да ти я предам, то ще е с долните

няколко реда:

Не оставай житен клас, когато можеш да станеш Лозова пръчка,

натежала от Плод! И ако до днес си бил сигурен, че си участвал в Жетвата,

то направи нужното усилие, за да участваш и в Беритбата! Защото само

така Отец ще те познае като един, който е достоен да се намери на

Празника на първите Плодове! Амин и Амин!
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5. ПРАЗНИКЪТ НА КОЛИБИТЕ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Нека със следващите редове Святият Дух на Господ съвършено да

възрадва и освежи сърцето ти. Защото ние наистина се нуждаем от радост

и освежаване.

Тази радост, с която да превъзмогнем над умноженото беззаконие, и

това освежаване, с което сърцата ни да издържат на охладнялата любов на

мнозинството.

Аз зная, че мнозина биха се учудили дори само при споменаването на

този Небесен Празник, а камо ли да познаят какво съдържа той по Дух.

“Колиба! Как ли не?” – биха казали човеците, за които Небесният

Ерусалим е преди всичко скъпоценни камъни, златни улици и издигнати

порти и стени. Но ето, че моят Господ говори на сърцето ми за Празник на

Колибите, въпреки привидно сиромашкото излъчване от думата “колиба”.

Но нека повече да не измъчвам незнанието на когото и да било и да

пристъпя към самото видение, свързано с този Празник. Защото моят

Господ отново беше до сърцето ми. И като вдигна ръката Си и посочи към

четвъртото от сиянията в Небесния Ерусалим, започна да ми говори, като

казваше:

“Как мислиш? Какъв ли ще да е този Празник на Колибите, за

да бъде потвърден от твоя Господ като велик Празник в Небесния

Ерусалим?”

Думите на Исус ме накараха да Му отговоря:

“О, Господи мой! Като зная, че Си Превъзвишен и Свят, Славен в

Славата Си и Силен в Силата Си, аз наистина имам известно учудване

относно този Празник на Колибите. Но ето, че Святият Дух напомни на

сърцето ми едни скъпоценни стихове от Словото, в които е записано:

“И намериха писано в закона, че Господ бе заповядал чрез

Моисея на израилтяните да живеят в колиби в празника на седмия

месец, и да обнародват и прогласяват това във всичките си градове,

па и в Ерусалим, казвайки: Излезте в гората та донесете маслинени

клони, клони от дива маслина, мирсинени клони, палмови клони, и
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клони от гъстолистни дървета, за да направите колиби според

предписаното...” 17

И сега вярвам, Господи, че в Твоя Небесен Град наистина би имало

Празник на Колибите. Празник, при който човеците биха донесли палмови

и маслинени клонки, и дори клонки от всякакви гъстолистни дървета, за да

направят Колибите и да празнуват в тях...”

Исус се усмихна на последните ми думи, а след това отново започна да

ми говори, като казваше:

“Не си никак далеч от Истината за този Небесен Празник. Но

сега казвам на теб и на всичките Ми братя и сестри, че Колибите в

Небето не са като колибите на земята. И клонките, с които се

правят Колибите на Небето, не са като клонките, с които се правят

колиби на земята.

Затова сега Ме последвай, за да видиш Съвършеното тържество,

което ще се открие пред сърцето ти на този Небесен Празник...”

След последните Си думи Господ ме прегърна със силните Си ръце,

тъй щото двамата полетяхме към четвъртото сияние в Небесния Ерусалим.

А когато го приближихме достатъчно, аз видях, че това беше възможно

най-големият от всичките събори, които ми бяха показвани до този момент.

Защото едно неизброимо число от човеци, беше направило огромен кръг. А

вътре в самия кръг се получаваха нови, по-малки кръгове, в които

Божиите праведници се събираха, за да направят Колибите. Всеки от

Небесните люде, носеше клонка в ръката си. Един носеше палмова клонка,

друг – маслинена, а трети – клонка от някое гъстолистно дърво. Така

човеците започнаха да вплитат клонките си една в друга. И след едно

кратко време те вече бяха направили Колибите, като влязоха в тях. А

самите Колиби, като се просветиха от Божията Светлина, започнаха да

светят, като малки Божии слънца всред самия събор. А тогава аз и Исус се

снишихме над всичките Колиби, които бяха направили човеците от събора.

И Божиите праведници, усетили Присъствието на Господ, излизаха от

Колибите и протягаха ръцете си към Спасителя, като Му казваха:

17 (Неемия 8:14-15)
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“Ела, при нас, Исусе! Сподели нашата любов и нашата радост! Защото

Ти Си Слънцето на нашето общение! Ти Си Светлината всред нашите клони!”

Гледайки хилядите призиви от хилядите Колиби, аз вече знаех, че е

невъзможно в самото видение Господ да посети всяка от тях. И затова,

като се обърнах, Го попитах:

“Какво ще сториш, Исусе? Ето, че Твоите люде направиха колиби от

клонките си и сега Те канят да влезеш всред тях! В коя от Колибите ще

влезеш, Господи мой?”

На тези мои думи Исус ми проговори, като казваше:

“В която и от Колибите да вляза, ти непременно ще усетиш

Празникът на Божиите чеда. Затова нека просто влезем в първата

от Колибите пред нас. Защото искам да свидетелстваш на Моята

Църква на земята що ще рече този Празник на Колибите и що ще

рекат всички клонки, от които те са направени...”

След тези думи Исус тръгна към първата от Колибите и вече влизаше в

нея, а аз Го последвах. Така съвсем скоро видях в Колибата Божии

праведници, коленичили пред Господ. Навели главите си и прострели

ръцете си към нозете Му, те Му казваха в един глас:

“Достоен Си Господи наш и Боже наш да приемеш Слава, почит и

благодарение. Защото поради Тебе и Твоето Присъствие в нашата Колиба

стана Празник! Ти Си Празникът ни, Господи!”

Исус видимо се развълнува, а очите Му се напълниха с радостни

сълзи. И Той, като протегна ръцете Си и възправи първия от Божиите

праведници, попита го:

“Какъв си в Святия Дух, слуго Мой? И коя е клонката ти от

вплетените в тази Колиба?”

В отговор Божият праведник докосна една от маслинените клонки,

като казваше на Исус:

“Господи мой!

По Твоето Съвършено благоволение бях маслинена клонка на земята и

сега съм маслинена клонка на Небето. Ти напълни сърцето ми с Твоето

Свято Миро, с Твоето помазание. И аз никога не престанах да помазвам

чедата Ти и да ги събирам в Съвършено единомислие, за да бъдем пред
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Тебе едно! И както събрани на земята, бяхме Колиба пред очите Ти, така и

събрани на Небето, пак сме Твоята Колиба, Господи!”

Слушайки думите му, Исус погали главата на Божия праведник. А след

това протегна ръцете Си и възправи втори от коленичилите пред Него,

като го попита:

“Какъв си в Святия Дух, слуго Мой? И коя е клонката ти от

вплетените в тази Колиба?”

В отговор на Исус Божият праведник докосна една от палмовите

клонки, като казваше на Спасителя:

“Господи мой!

По Твоето Съвършено благоволение бях палмова клонка на земята и

сега съм палмова клонка на Небето! Ти напълни сърцето ми с Твоето Свято

Посвещение, с Твоето Небесно вдъхновение, тъй щото ме издигна високо

при Себе Си! И аз никога не престанах да посвещавам чедата Ти и да ги

събирам в Съвършено единомислие, за да бъдем пред Тебе едно! И както

събрани на земята бяхме Колиба пред очите Ти, така и събрани на Небето,

пак сме Твоята Колиба, Господи!”

Слушайки думите му, Исус погали главата и на втория от Божиите

праведници. А след това се приближи и възправи трети, като го попита:

“Какъв си в Святия Дух, слуго Мой? И коя е клонката ти от

вплетените в тази Колиба?”

В отговор на Исус третият праведник докосна една от синаповите

клонки, като казваше на Господа:

“Спасителю мой!

По Твоето Съвършено благоволение бях синапова клонка на земята, а

сега съм синапова клонка на Небето. Ти напълни сърцето ми с Твоята чиста

и Свята Вяра! Ти ми даде да придавам Вяра на всяко от чедата Ти и да ги

събирам в Съвършено единомислие, за да бъдем пред Тебе едно. И както

събрани на земята бяхме Колиба пред очите Ти, така и събрани на Небето,

пак сме Твоята Колиба, Господи!”

Слушайки думите му, Исус погали главата и на третия от Божиите

праведници. А след това се обърна към мен, като ми казваше:
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“Простри ръката си! Простри я само веднъж и погали с пръстите

си тези клонки, от които е направена Моята Колиба!”

С огромно вълнение прострях ръката си и погалих самите вплетени

клонки на Колибата. А тогава през дланта ми премина Божията Светлина,

като електрически ток или по-скоро, като светкавица. А вътре в самата

Светлина просия Образът на Исус. Отново реших и повторно погалих

клонките. А и този път Божията Светлина премина през тях, а Образът на

Исус просия в Светлината. Това ме накара да падна в нозете на Господ и

да Му кажа:

“О, Исусе! Сега разбирам какво са клонките Ти и какво е Колибата Ти!

Сега разбирам, че когато двама или трима бъдат Съвършено съгласни и

съединени в Твоя Свят Дух, то тогава и Ти стоиш всред тях!”

В отговор Господ ме възправи на нозете ми, а след това с необикновено

развълнуван Глас ми проговори, казвайки:

“Иди и кажи на всичките Ми братя и сестри, че Празникът на

Колибите в Небето е Празник на Съвършеното съгласие и духовно

сплотяване! Това е празник на човеците, станали Клонки Господни

и вплели в Любов и разбирателство всичката си духовна Сила от

Бога, за да бъдат Колиби на Божия Свят Хълм.

И ето, Единородният от Отца вдига ръцете Си и ги простира към

Хълма на Всевишния, като Му казва:

Отче Мой! Благослови с Вечна Радост и веселие Твоите люде,

които направиха Завет с клонките си! Защото те, като се сплетоха

във вярност, съгласие и Любов, скоро станаха Колиби, в които

дойде да царува Правдата на Праведния!

Благослови маслинените Си клонки, Святи!

Защото те бяха Твоето Свято Миро на земята!

Благослови палмовите Си клонки, Святи!

Защото те бяха Твоето Посвещение на земята!

Благослови синаповите Си клонки, Святи!

Защото те бяха Вярата на Твоя Син на земята!”
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В отговор на Исус огнените ръце на Бог Отец се простряха върху

всичките Колиби на Небесния Празник. И Гласът на Отец, като планински

вятър, премина през всичките Колиби, като казваше на събраните в тях:

“Люде на Завета Ми! Клонки на Славата Ми!

Да бъдат благословени вашите вечни връзки, които създадохте

помежду си, за да бъдете Свято присъствие на Исус!

Радост нека изпълни Колибите ви и тържество нека пламти в

сърцата ви! Защото на вас, отсега и до века, давам да бъдете

Огънят на единомислието и Светлината на общението!”

Миг след думите на Отца Празникът на Колибите стана огнен! И

радост, неземна и Свята, премина през всичките клонки и се отприщи като

хваление във всичките сърца!

Празникът на Колибите, братко мой!

Дано си го проумял! Дано си го разбрал!

И дано сърцето ти да поревнува, за да се намери като клонка,

вплетена в други Божии клонки, докато Исус се възцари над всички нас!

Амин и Амин!
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6. ПРАЗНИКЪТ НА ШАТРОРАЗПЪВАНЕТО

Братко мой! Верни ми приятелю!

Преди да ти разкрия последния от Вечните Празници в Небесния

Ерусалим, аз искам да ти кажа, че за мен това последно видение е

равносилно на най-чудесната привилегия, която някога съм имал от моя

Господ Исус Христос. Привилегия, на която посветих живота си и всичкото

си изнуряване през годините. Привилегия – да бъда слуга на Бога и Отца и

Сам Той да ме потвърди като един от Неговите пророци.

Нека сега да ти напомня едни най-сериозни и отговорни думи, които

Господ Исус Христос изрече в “Евангелието от Матея”:

“Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще

получи; и който приема праведник в име на праведник, награда на

праведник ще получи...” 18

Виждал ли си някога получаването на награда? И ще отречеш ли, че

самото получаване на наградата се превръща в празник за оня, който я

получава? Ето така в Небесния Ерусалим ще има Празник за всичките

Божии люде, които са приели Божий пророк в името на пророк, за да

получат и наградата на пророка.

В една от последните книги, които написах, Господ Исус потвърди на

всички ни, че ще има един Празник на Шатроразпъването, в който всеки

човек, приел в сърцето си Словото на Божия Пророчески Дух, ще се

възкачи на Божия Свят Хълм, за да общува духовно с Шатрите на Божиите

пророци. Нещо повече – в голямата Си Благост и Милост, Исус ми даде да

вляза в Неговия Личен Шатър и така да изявя Плодовете на Небесната

Лоза. Ето защо нямах никакво съмнение, нито колебание, че най-великият

от Небесните Празници ще бъде именно Празникът на Шатроразпъването.

Празник, в който Божиите люде, приели Божиите пророци, ще получат и

наградата на самите пророци. Но нека сега да не изпреварвам събитията, а

да започна оттам, че Исус отново проговори на сърцето ми, като казваше:

“Ето, Стефане! Ти наистина стигна до оня миг на живота си,

когато твоят Господ ще те посвети в сетнината на всичките Божии

18 (Матея 10:41)
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пророци. Защото за всяка добре свършена работа от слугите Му,

Господарят ще им даде подобаваща отплата. И не просто отплата,

но награда! И не просто награда, но Празник! Затова сега Ме

последвай, за да видиш каква е наградата на Божиите пророци и на

ония, които са приели Духа и Словото на тяхното свидетелстване...”

След последните Си думи Господ ме прегърна със силните Си ръце,

тъй щото двамата с Него полетяхме към петото от сиянията в Небесния

Ерусалим. А колкото повече се приближавахме към сиянието, толкова по-

развълнувано и радостно ставаше сърцето ми. Защото твърде скоро пред

очите ми се разкри прекрасна гледка. Аз виждах едно неизброимо число от

Божии люде в бели дрехи, които бяха вдигнали ръцете си към Хълма Сион.

Така, в един глас цялото множество призоваваше Бог Отец, като казваше:

“Всемогъщи Отче наш и Боже наш! Дай на сърцата ни да се възрадват

в Славата на слугите Ти, пророците! Дай ни да се докоснем до Святостта и

Силата на тези, които Ти Си родил, вдъхновявал и изпращал на земята!”

В отговор на думите им, Отец проговори от върха на Хълма Сион, като

им казваше:

“Люде Мои! Любя ви с цялото Си Сърце! И на вашата празнична

молитва отговарям с Благостта на Бащата към всичките Му чеда!

Ето, люде Мои! Вижте как на Хълма Ми се явява Пророкът, Който

събира в Себе Си Духа и Словото на всичките пророци!”

След думите на Отца, там на Хълма застана Господ Исус. И цялото

множество, видяло Славата Му и Силата Му, коленичи пред Него. А тогава

Исус проговори с развълнуван Глас на всичките Божии люде, като им

казваше:

“Аз, Пророкът на Отца, простирам ръцете Си към вас! За да ви

явя чудото, което сърцата ви всякога са желаели и душите ви

всякога са копнеели! И ето, казвам на Отца Си:

Отче Мой! Въведи в Славата на Сион слугите Си, пророците!

Отвори Светилището Си, Всемогъщи! И нека Святият Дух на Твоето

Величие да възвести наградите, дадени на слугите Ти, пророците и

на тези, които ги приеха като пратеници на Вечно Живия!”
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След думите на Исус Отец отвори с огнените Си ръце вратите на

Божието Светилище. И като въздигна в шепите Си всичките Си пророци,

казваше на Святия Дух:

“Душе на Отца и Сина!

Покрий слугите Ми, пророците, с шатрите на Святостта Ми! И

нека всеки от тях се яви на Моето домочадие като дърво на Моята

Правда и като растение на Моята Благодат!”

Послушал думите на Отца, Святият Дух се яви като Бял Гълъб над

огнените Му шепи. И тогава от самите крила на Гълъба започна да се стели

светъл и чист висон, който покриваше всичките Божии пророци. А когато

висонът ги покри, Отец ги постави на Хълма Сион, тъй щото висонът им

мигновено се превърна в Шатър за всеки от тях. И ето, че Исус отново

проговори, като казваше на цялото множество:

“Аз, Пророкът на Отца, възвестявам най-великия от Празниците

на Небето. Празникът на Шатроразпъването! Празник, при който

всеки от Божиите пророци ще получи наградата от Господаря си!

Празник, при който всеки, приел пророк в името на пророк, ще

получи наградата на пророка!

Възкачете се на Хълма, люде Мои! И нека всяко сърце намери

Шатъра на оня пророк, от който е било вдъхновено и просветено на

земята! Защото днес казвам на всичките Си пророци:

Вие сте дървета Господни! Растения на Божията Правда! И ето

тази е наградата на Господаря към слугите Му:

Всяко от чедата на Царството ще се украси с клонка от клоните

ви и с цвят от цветовете ви!

И ето тази е наградата на Господаря към людете, приели слугите

Му:

Да се украсите с клонка от клоните и с цвят от цветовете на

Божиите пророци!

Защото с тези клонки и цветове, Отец Ми, Всемогъщият, днес ви

дава изобилен достъп до най-святите извори на Божието Светилище,

и до най-чудните скъпоценности на Божията Мъдрост!”
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Едва дочули изреченото от Исус, към Хълма Сион и към Шатрите на

Божиите пророци се затичаха всичките Божии чеда, спасени на земята

чрез Словото и Духа на Божиите пророци. И като започнаха да влизат в

Шатрите, излизаха отсред тях – всеки с клонка или цвят. А тогава Господ

Исус се приближи до мен. И като се усмихваше с най-прекрасната  усмивка,

ми проговори, казвайки:

“Последвай Ме! За да видиш отблизо разпънатите Шатри на

най-великите Божии пророци. Защото на този Празник всяко от

Божиите чеда ще влиза в Шатрите им и ще украсява главата си с

венец от клонките им. За да има от този миг нататък изобилен

достъп до Божието Светилище и до най-чудните скъпоценности на

Божията Мъдрост...”

Ето, че аз и Господ пристъпихме на Хълма. Така отново видях Шатъра

на Моисей всред всичките останали Шатри. А тогава Исус ми каза:

“Влез в шатъра на Моисея и вземи клонка от Маслината, която

е той в Святия Дух на Бога...”

С вълнение пристъпих в Шатъра на Божия пророк. И като протегнах

ръка към Маслината, откъснах клонка от нея, тъй щото през ръцете ми и

през цялото ми същество нахлу Божието Свято Миро. А край мен десетки

Божии люде влизаха и откъсваха клонки от Маслината, а след това

излизаха, за да отидат в другите Шатри. Така постъпих и аз. И като

излязох от Шатъра, отново срещнах погледа на Господ. А Той настоятелно

посочи към другите Шатри, като ми казваше:

“Влез и в другите Шатри. Защото сега си на Празник, какъвто

сърцето ти никога не е преживявало във видение...”

Като в сън аз погледнах към вторият Шатър, който беше до Моисеевия.

А това беше Шатърът на пророк Илия. Така влязох и в него, като откъснах

клонка от Смокинята, която беше Илия в Святия Дух на Бога. И ето, че

всичката Божия Сладост премина през ръцете ми и сърцето ми. А край мен

отново десетки Божии люде влизаха и откъсваха клонки от Смокинята, а

след това излизаха, за да отидат в другите Шатри. И аз, без никак да се

бавя, излязох от Шатъра на Илия и понечих да отида към третия Шатър,

поставен съвсем близо до първите два. А когато влязох в него, очите ми
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съзряха буйна зелена трева, сред която цъфтяха полски Кремове. И докато

някой откъснеше цвета от един Крем, на негово място израстваше друг.

Това ме накара да откъсна един Крем и да го положа в ръката си. Тогава

едно сладко благоухание на Небесна Благодат замая сърцето ми. И аз, не

можейки да откъсна поглед от полските Кремове и от буйната зелена

трева, тихо си казах:

“Кой си ти, слуго Господен, та Святият Дух на Бога и Отца да те е

показал като полски Крем за всичките Божии люде?”

А Самият Дух проговори на сърцето ми, като казваше:

“Сега си в Шатъра на пророк Исайя!

Защото той е полският крем на Сион, който благоухае и блести

с Мира и Радостта на Небесния Ерусалим! Този полски Крем, който

вдъхновяваше с Божия Мир и с Божията Радост, тъй щото и Исус да

изрече за вдъхновените от него:

“Разгледайте полските кремове как растат; не се трудят, нито

предат; но казвам ви, че нито Соломон с всичката си слава не се е

обличал като един от тях...” 19

Докато Духът ми говореше, самите стихове на пророка заблестяха от

цветчетата на Крема му:

“Пустото и безводното място ще се развеселят, и пустинята ще

се възрадва и ще цъфне като крем...” 20

Положил нежно Крема в дланта си, аз излязох от Шатъра на пророк

Исайя, а сърцето ми беше властно притеглено от друг Шатър. И когато

пристъпих в него, видях могъщ и разлистен Кедър, който се издигаше във

величието си. Всеки, който отчупваше клонка от този Кедър, прекланяше

главата си пред него. И с Небесен възглас “Алелуя, Отче мой!” излизаше от

Шатъра. А аз, гледайки на Кедъра, отново тихо запитах:

“Кой си ти, слуго Господен, та Святият Дух на Бога и Отца да те е

показал като величествен Кедър за всичките Божии чеда?”

А тогава Духът отново проговори на сърцето ми, като казваше:

“Срещу великият Вавилон на земята Бог изпрати великият

Кедър от Сион! И сега ти виждаш именно пророк Еремия. Защото
19 (Матея 6:28-29)
20 (Исаия 35:1)
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той е великият Кедър на Бога и Отца, от чийто шум на клоните му

Вавилон се разтресе и пропука, съкруши и падна. Но ти сега вземи

клонка от клоните му и я съхрани в сърцето си. Защото и на теб

Отец е дал от величието и могъществото на този Кедър...”

Послушал Духа, аз откъснах клонка от Кедъра. И тогава я усетих като

Меч в ръцете си, който всячески искаше да бъде размахван и въртян

против всяко вавилонско нечестие. Но ето, че сърцето отново ме теглеше,

за да отида и в другите Шатри на Хълма. Така, излязъл от Шатъра на

Еремия, аз се приближих до следващия и влязох в него.

О, чудо на чудесата!

В този Шатър течеше река, а край нея се извисяваше Явор, който

простираше клоните си върху водите й. И аз, като нагазих във водите на

реката, прострях ръцете си, за да откъсна клонче от Явора...

О, колко дълбока и прекрасна Мъдрост заля сърцето ми!

Колко неизследими и дълбоки тайни бяха готови да ми шепнат и да ме

освещават. И аз, държейки Яворовата клонка, почти без глас запитах:

“Кой си ти, слуго Господен, та Святият Дух на Бога и Отца да те е

изявил като Явор с дълбоки клони в Реката на Живота?”

Чул думите ми, Духът отново проговори на сърцето ми, като казваше:

“Това е Езекиил! Дълбокият и неизследим Явор на Бога и Отца.

Този, чиито видения всякога бяха води от Реката, води от Извора на

Живота! Тази река, за която този Явор потвърди:

“А край реката, по бреговете й от двете й страни, ще растат

всякакви видове дървета за храна, чиито листа няма да вехнат,

нито плодът им да оскъдее; всеки месец ще раждат нов плод, по

причина, че водата, която ги пои, изтича из светилището; и плодът

им ще бъде за храна, а листът им за изцеление...” 21

И ти сега вземи клонката от Явора и я съхрани в сърцето си.

Защото с тази клонка Всемогъщият Отец ще ти дава всякога достъп

до Извора на Живота и до дълбоките и извечни тайни на Божията

Мъдрост....”

21 (Езекиил 47:12)
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Стиснал в ръка Яворовата клонка, аз се поклоних на Божия Явор. И

като излязох от Шатъра му, погледнах към друг, който блестеше до него.

Така, влязъл и в шестия от шатрите на Хълма, аз онемях от възторг и

благоговение. Защото в този Шатър се издигаше една прекрасна Палма. И

тук, за разлика от другите Шатри, Божии ангели се въздигаха до върха на

Палмата и откъсваха от клончетата й, като ги даваха на Божиите люде.

Така един от Божиите ангели ми подаде Палмова клонка, тъй щото с

голяма радост аз я взех в ръцете си. И ето, че усетих духа си полетял

нагоре. А това ме накара с преливащ от вълнение глас да попитам Святия

Дух:

“О, Душе на Живия Бог! Кой е този Божий пророк, когото Ти Си изявил

като висока и слънчева Палма на Бога и Отца?”

А тогава Духът ми отговори:

“Тази слънчева и висока Палма, чието клонче сега държиш в

ръцете си, е пророк Даниил! Този пророк, за който дори един от

великите на Вавилон каза:

“Чух за тебе, че духът на боговете бил в тебе, и че светлина,

разум и превъзходна мъдрост се намирали в тебе...” 22

И ако има причина Божиите люде в “Откровението” да бяха

видени с палмови клонки в ръцете си, то е, защото всички те се

осветиха, просветиха и вдъхновиха с думите на Даниил, които

казват за тях:

“Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които

обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове...” 23

И ето, Стефане! Пази всякога в сърцето си тази Палмова клонка.

За да сияеш със Светлостта на Простора, и да обръщаш мнозина в

Божията Правда, както си го вършил и до днес. А сега излез изсред

Шатъра на Даниил и иди при Исус, Пророкът на всичките Божии

пророци. Защото Той трябва отново да говори на сърцето ти...”

Послушал Святия Дух, аз излязох от Шатъра на Даниил. А там вече ме

чакаше Исус. И Той, като протегна ръцете Си и посочи към всичките Шатри

на Божия Свят Хълм, ме попита, казвайки:
22 (Даниил 5:14)
23 (Даниил 12:3)
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“Разбра ли сега какъв е Празникът на Шатроразпъването? И

усети ли радостта, която бликаше в сърцето ти при влизането във

всяка от Шатрите, в които ти дадох да влезеш?”

“О, Исусе! Святи мой Спасителю! Това е най-великият, най-чудесният

и най-съвършеният Празник за сърцето ми. И аз бих искал никога да не си

тръгна от Божия Свят Хълм, но да влизам от Шатър в Шатър, и така да

преживея всичката Слава, всичката Радост и всичкото тържество на Небето!”

“Да, момчето Ми! Разбирам копнежите на сърцето ти и всичкия

порив на вярата ти. Но ето, че вече е време да отидеш при Моите

братя и сестри, които все още живеят на земята. За да занесеш на

всички тях от тази най-велика надежда за духовния човек.

Надеждата, че един ден всички ще се съберете при Мен! За да

празнувате с Царя си всички велики Празници в Небесния Ерусалим!

Аз те изявих като Мой пророк и Мой слуга на цялата Си Църква!

Аз те посочих като един, който е влизал в Шатрите на много от

старозаветните Божии пророци! За да вземе от клонките им и

цветовете им! И като ги сплете във венец – да го постави на главата

си!

Блажени всички Божии чеда, които приемат пророк в името на

пророк! Защото на такива ще дойде и наградата на пророка! А тази

награда е Венецът на Правдата, сиреч, клонките и цветовете от

Шатрите на всичките Божии пророци! Блажени всички Божии чеда,

които Святият Дух днес ще въздигне и извиси в Небесния Ерусалим!

Защото такива ще бъдат наречени усъвършенствани праведници,

които очакват Празниците на Небето с неизказана и преславна

радост!

Аз, Празнуващият в Сион, дадох тези видения на пророка Си!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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