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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Само за моя Господ Исус Христос е явна всичката страшна агония и

чудовищен натиск, които преживях и продължавам да преживявам от

отмъщенията на Сатана. Само Той може да потвърди на Своите Верни през

какво злострадание преминава пророкът Му, за да може последните Му

Святи книги да извършат нужното утвърждаване и осветяване в човешките

сърца. Всъщност – сатанинската отрова, която трябваше да изпия в

Господната Гетсимания, все още не е привършила. Тя привърши само на

книга, сиреч, във виденията от Господ, за да може посланията Му да бъдат

предадени на Църквата. И аз самият не зная още колко дни, седмици,

месеци или години ще трябва да търпя отмъщенията на дявола. Защото

Сатана е хитър да зарежда и презарежда с отровните си челюсти всяка

човешка хула, всеки човешки ропот, всяко човешко отрицание, всяко

човешко неверие, всяко съмнение, всяко чародейство, прокобяване и зла

пощявка. И ако в тези мъчителни дни имаше нещо, което да съхрани и

запази сърцето ми, то това бяха думите на Исус, с които Той ме насърчи

при изпиването на третата Му скръб. Думи, с които Господ тогава ми каза:

“Изпий отровното угнетение и отровното осъждение на дявола!

И като ги претърпиш – превъзмогвай с Моята Надежда заради

предстоящата пред тебе радост! А тази радост наистина идва! Затова

погледни нагоре, Стефане! Виж бялото въже на Святия Дух, което

се спуска, за да те издигне! Защото именно с него се изпълняват

думите, писани за Човешкия Син:

“...като гледаме на Исуса Начинателя и Усъвършителя на

вярата ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа

кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол...” 1

Как ли не се опитвах да повдигна главата си, за да видя бялото въже

на Духа? Но главата ми тежеше от отровата на дявола и слепоочията ме

боляха ужасно от стрелите му. Как ли не се молех, за да бъда издигнат с

1 (Евреи 12:2)
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Исусовата радост? Но скръбта отново и отново се вкопчваше в сърцето ми,

за да заглуши и задуши всичко светло и прекрасно, всичко нежно и Свято.

Така разбрах, че самото Христово обещание, свързано с бялото въже на

Духа, трябва да бъде изстрадано, получено и видяно. Видяно не лично за

мен, като някаква моя награда и жадувана утеха. Не! Видяно за цялата

Църква на Господ! Видяно за всички Верни Божии чеда, които навсякъде по

света съучастват в Господните страдания и с търпение чакат предстоящата

радост. А след тези мисли в сърцето ми започна да просиява. И самото

просияване, като изгрев на нов ден, започна да развиделява духовните

реалности пред мен. И тогава видях, че въпреки всичкото изобилие от

откровения, просветления и пророчески видения, един факт от Живота на

Исус е стоял запечатан за сърцето ми. Аз съм вървял към този факт, търсел

съм го, искал съм да го получа. Но пред него винаги са стояли Гетсимания

и Голгота. Гетсимания и Голгота – не просто като библейски жалони, но

като лична съдба и като заплащане на цялата духовна цена заради

предстоящата радост в Небето.

Този факт от Живота на Исус е хълмът на Галилея!

Мястото, където Господ се възнесе пред погледа на учениците и

последователите Си! Мястото, където Той наистина улови въжето на

предстоящата за Него радост! И като се издигна нагоре – влезе в Облака

на Божията Слава! Мястото, където Божии ангели рекоха на учудените

човеци:

“Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус,

Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте

да отива на небето...” 2

Да, братко мой! Наистина дойде мигът в живота на Божия пророк,

когато той, воден от Господ, щеше да говори за най-чудесният факт от

Живота на Исус. Фактът на Неговото Възнасяне! Защото именно във

Възнасянето на Исус е скрита тайната за предстоящата радост, която

Господ е обещал за всички нас! И аз отсега искам да предупредя всичките

си читатели, че ще говоря за Възнасянето на Господ, а не за “Възнесението

Господне”.

2 (Деяния 1:11)
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Защо ли?

Защото, освен Святият Дух, и човешката религия обича да прави прочит

на Божието Слово. А такъв прочит всякога обича да скрива Светлината на

Спасението за сметка на религиозното помрачение.

А сега нека да продължа с това, че самото развиделяване ме накара

да падна на молитва пред Господа. И вдигнал ръце към Небето, да Го моля

с всичкото си усърдие, казвайки:

“О, скъпоценни мой Спасителю! При всичката отрова на скръбта,

причинена ми от дявола, една светла утеха блика в сърцето ми. Едни Твои

думи са като Спасителна котва, с която Ти можеш да ме въздигнеш от

дъното на Твоята Чаша. Побързай да ми помогнеш, Господи мой! Простри

ръката Си и ме изведи нашироко! Защото, мислейки ден и нощ за въжето

на предстоящата радост, аз видях онази част от Живота Ти, за която Ти не

Си ми говорил с видения.

Аз жадувам за Твоето Възнасяне, Господи!

Жадувам за Твоята Галилея, Исусе!

Не за земната Галилея и за земния хълм, откъдето Ти се отдели, за да

отидеш като Вечен Цар в Небесното Царство. Но за онази Галилея на

Святия Дух, която е скрита в Твоето Живо Евангелие! За онази Галилея, на

която Ти ще събереш всичките Си чеда в мига на Грабването!

Моля те, Исусе! Говори ми за Твоята Галилея! Дай ми да вкуся с вяра

от превъзходната радост на Святия Дух!”

Тази моя молитва продължи не с дни, но със седмици. И всеки път, с

нова ярост и злоба, дяволът се опитваше да спре моленето ми, сякаш

видял в него огромна опасност за тъмното си царство. Но колкото повече

се молех, толкова повече просветляваше в сърцето ми. И накрая стана не

просто светло, но дойде Съвършеният Ден. Дойде Господ Исус с всичката

ослепителна Светлина на Лицето Си и с всичката възможна Благост на

устните Си. Така, снишил се до дъното на Чашата, в която ме беше

поставил, Той простря ръцете Си и погали главата ми, като ми казваше:

“Зная и виждам всичкото злострадание, на което беше предаден

от Отца Ми. Но Аз вече те бях предупредил, че това е най-

болезнената част от Живота Ми, в която приемат да участват само
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великите в Божието Царство. И сега ти казвам, че страданието и

скръбта имат край, но в предстоящата радост край няма.

Как мислиш тогава?

Може ли твоят Господ, Който ти показа височините на Небето и

дълбочините на ада, да не ти покаже и Собственото Си Възнасяне?

Та нали с вяра в Мене ти прие да вървиш по Моя Път? А на Моя Път

не са ли поставени Моите знамения? И ако ти тръгна от река

Йордан, за да стигнеш до Гетсимания и Голгота, то не трябва ли

след тях да видиш и Галилея?

Ето, казвам ти, че малцина Мои слуги съм водил така, както

водих и още водя теб. И ако някой от многото ти противници би

помислил, че изворът ти ще пресъхне и благоволението Ми към теб

ще отслабне, то такъв стократно е излъгал и помрачил сърцето си,

тъй щото нито да може да се смири, нито да може да се покае.

Но на всички мои, които водих и ще водя до края чрез пророка

Си, казвам:

Люде Мои! Пътят ви до Царството на Отца и Сина не би

приключил успешно, ако не видя, че всеки от вас е привързал на

кръста си въжето на предстоящата радост! А това въже е Моето

Възнасяне при Отца Ми! Всеки, който се върже с това въже, има

причини против света на лукавия и светът на лукавия има причини

против него! Затова такъв не остава в света на лукавия, нито светът

на лукавия остава в него! Всеки, който се върже с това въже, няма

причини против Небето и Небето няма причини против него! Затова

такъв се въздига в Небето и Небето се въздига в него!

Но ако някой няма Моето въже, привързано на кръста си, той

не е от Моите и остава долу! А тези, които са долу, скоро ще бъдат

събрани като жетва на долния!

Ето, за сетен път отварям устните Си и ръцете Ми отново

открехват вратите на Живото Евангелие! Преминете през тях, за да

Ме намерите в Галилея! И като Ме намерите – вържете се с въжето

Ми! Тъй щото гдето съм Аз, да бъдете и вие!

Аз, Възнесеният от Отца, все още говоря и не млъквам!”
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1. ВИДЕНИЕТО НА ГАЛИЛЕЙСКИЯ ХЪЛМ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Има много прекрасни и чудни откровения от Господ, които получих

през годините от Него. Но сега ти казвам, че ако в една съкровищница

аметистът, смарагдът, опалът и сапфирът заслужават съзерцание, то

диамантът заслужава безпределно възхищение. Защото последният е цар

на всичките скъпоценни камъни. И ако те пропускат Светлината през себе

си, той я пропуска много повече. И ако те оцветяват Светлината – всеки с

характерния си цвят, той оставя Светлината сама да свидетелства за себе

си. Ето така, в слугуването си към Господ, аз стигнах до пречудната

привилегия да съзерцавам видения-диаманти. Видения, в които Светлината

на Духа е толкова изобилна и изящна, щото ражда в човешкото сърце

фонтан от възторг и благоговение.

Само помисли върху това, братко мой! Само помисли върху факта, че

стоиш с няколко сподвижници на Исус на Галилейския хълм. И там, пред

очите ти Господ се възнася нагоре. А някъде във високото осанката Му се

изгубва в Облака на Божията Слава.

Какво Съвършено благовестие! Каква Съвършена надежда за сърцата

ни! Какъв прекрасен миг на безпределно възхищение, достоен да бъде цар

над всичките ни спомени и мигновения!

Ето на този миг ще бъдат посветени виденията в тази пророческа

книга. Защото е имало причини Исус да се възнесе нагоре. Едни от нас са

разбрали какви са тези причини, но други никога не са ги проумявали.

Едни от нас са прострели ръце към Святия Дух, за да се завържат с въжето

на предстоящата радост, но за други това въже остава невидимо и

нереално. Те непременно се нуждаят от Христовата Вяра, за да го видят.

Те непременно се нуждаят от Божието водителство, за да открият не

земната Галилея, но Галилея на Святия Дух. Затова нека и аз да започна

оттам, че Господ въздигна сърцето ми от Чашата на Страданието. И като

вдигна ръка и посочи напред, казваше ми:

“Понеже те видях не просто като слуга, който пие Чашата Ми,

но като жертвен юнец, който отдавна носи раните Ми, Аз сега ти



8

казвам да Ме последваш в Моето Живо Евангелие. Защото

Човешкият Син възкръсна от мъртвите и не побърза да се възнесе

при Отца Си, докато не даде на Църквата Си най-съвършената

надежда, която съпътства Възкресението. Защото тази надежда е

Възнасянето! И за нея Аз говорих на учениците Си, като им казах:

“А след като бъда възкресен ще ви изпреваря в Галилея...” 3

А какво значи Аз да изпреваря учениците Си?”

“О, Исусе! Това значи, че Ти Си се движил с много по-голяма скорост

от тях. Защото онзи, който се движи по-бързо, изпреварва останалите...”

“Точно така е, слуго Господен! Наистина става дума за много

бързо придвижване. Но ти сега виж нещата не с очите на плътта, а

с погледа на Духа. И като ги гледаш така, кажи Ми:

Защо всъщност Господ изпревари людете Си в Галилея?”

Замислих се над въпроса на Исус. И тогава разбрах, че думите Му бяха

твърде Съвършени. И въпросът Му – трептящ в предела на Неговата

божественост. А това ме накара да Му отговоря, казвайки:

“О, Исусе! След Твоята Гетсимания дойде и Твоята Голгота! А след

Твоята Голгота Ти вече не се намираше в човешкото битие, но в Битието на

Отца. Възкръснал от мъртвите и с прославено Тяло, Ти вече изцяло

живееше в Божието измерение, а не в човешкото такова. И последното Ти

благодатно знамение, което Ти направи явно за човеците, беше именно

Твоето Възнасяне от хълма на Галилея...”

Господ се усмихна на думите ми, а след това продължи да ми говори,

като казваше:

“А защо Аз направих явно Възнасянето Си при Отца Ми? Защо в

продължение на много дни се явявах на Моите свидетели? Не

можех ли просто да напусна земята след Възкресението и да се

прибера в Дома на Отца Ми?”

“О, Исусе! Ти Си се явявал на свидетелите Си, защото Си искал това

Твое Възнасяне да стане част от Благата Вест, част от обещанията, които

Си дал на Твоята Църква. Тъй щото Твоите свидетели да проповядват не

само Твоето Възкресение, но и Твоето Възнасяне...”

3 (Матея 26:32)
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“А проповядва ли се днес Моето Възнасяне? Не се ли възхищават

земните човеци от едно човешко лъжеблаговестие, което им говори

не за Моето Възнасяне, но за религиозното им превъзнасяне? И не

трябва ли твоят Господ да излее Свято Миро в сърцата на мнозина,

тъй щото Църквата Ми да погледне от Голгота към Галилея?”

“О, Господи мой! Толкова човеци стоят и гледат със страх към Кръста,

щото мисълта за Галилея при тях дори е немислима. И ако един алпинист

не е изкачил по-ниския връх, то как би дръзнал да мисли за по-високия

след него?”

Последните ми думи накараха Исус сърдечно да се усмихне. А след

това да ми каже:

“Точно мисълта за алпиниста очаквах от тебе. Защото ако този

алпинист привърже кръста си с въже от Небето, то той би покорил

всичките върхове на вярата, независимо колко високи са те.

Сега разбираш ли какво благовестие ще се открие пред сърцето

ти с пророческите видения в тази книга? Сега разбират ли Моите

братя и сестри, че чрез пророка Си Аз ще им дам да се завържат с

въже, което слиза отгоре? Въже, чийто край на Небето се държи от

ръката на Отца Ми. И ако Отец Ми дърпа въжето нагоре, то няма ли

въжето от своя страна да издърпа тези, които са се завързали с

него? Но ето, казвам на всички ви, че Възнасянето на Човешкия

Син е Вечното благовестие от Сион! Вързани с въжето на това

благовестие вие ще имате постоянен и непрестанен стремеж към

Съвършенството на Бога!

Именно затова ти казах във виденията за Гетсимания, че

светлото въже на Духа вече слиза към тебе, за да ти даде всичката

възможна радост от Спасението и Вечния Живот. Защото е страшно

да си помислиш, че можеш да паднеш, изкачвайки висок връх. Но е

блажено да знаеш, че не можеш да паднеш, понеже си вързан с

въжето на Моето Възнасяне!

Кой тогава би те отлъчил от Мене? Или кой би препънал нозете

ти, след като си издигнат и ходиш в места, където злите не могат да

отидат?”
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Слушах всичките благодатни думи на Исус, а сърцето ми се разтапяше

от радост и блаженство. Но въпреки радостта и блаженството една огромна

въпросителна стоеше пред ума ми. И аз никак не я спестих на Господ, но

Го запитах, казвайки:

“И все пак, Исусе! Какво е това въже на Святия Дух? Как да го

разбирам? Как то е въздигнало Тебе в Небето, та отпосле да въздигне и

нас?”

Слушайки думите ми със съвършено внимание, Господ отново ми

проговори, казвайки:

“Тайната на Моето Възнасяне е голяма! И самата тайна ще ти

бъде изявена от Божията Мъдрост на небесата. Но ти сега Ме

последвай, Стефане! Защото имам огромно благоволение към теб и

непременно ще те изпълня с Дух на мъдрост и на откровение...”

След последните Си думи Исус открехна пред сърцето ми златните

врати на Живото Евангелие. Така, влязъл след Него, аз Го последвах до

самия хълм на Галилея. И ето, че очите ми видяха десетки галилеяни,

които гледаха с възторг и благоговение на Господа. А Исус, като се сниши

до хълма, постави ме сред тях, като ми казваше:

“Гледай, слуго Мой! И като гледаш, виждай! Защото Аз сега ще

се възнеса отсред братята и сестрите Ми!”

В следващия миг Господ докосна главите на галилеяните, като галеше

косите им и целуваше челата им. А след това, вдигнал поглед към Небето,

протегна ръцете Си нагоре и започна да се издига...

О, чудо! Отсред светлата мантия на Исус проблесна въже, подобно на

мълния. То проведе през себе си божествени заряди на Святост, Сила и

Благодат, които мигновено се стрелнаха нагоре. А само след миг нова

мълния, слизаща от Отца на Светлините, дръпна въжето и започна да

издига Спасителя. Това накара галилеяните около мен да ахнат от почуда

и прекомерно възхищение. И едни от тях си прошепнаха, казвайки:

“О, Господи! Как така се издигаш от нас?”

А други, взирайки се вторачено, едвам успяха да промълвят:

“Това е чудо! То направо не е за вярване!”
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А докато Исус все повече се издигаше към Небето, двама ангели в

блестящи от Светлина дрехи се спуснаха отсред бял облак към хълма на

Галилея. И като застанаха пред учудените и възхитени човеци, казаха им:

“Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус,

Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте

да отива на небето...” 4

И ето, че след тези думи единият от ангелите се приближи и до мен,

като ми казваше:

“А ти, слуго на нашия Господ Исус Христос? И ти ли се чудиш

подобно на братята си?”

“О, Небесни вестителю!” – отговорих с вълнение аз:

“Господ Исус ме доведе в това знамение на Живото Евангелие! И аз,

гледайки с вяра на Него, видях въжето на Неговото Възнасяне! Въжето на

предстоящата радост, с която Исус ще се завърне в Небето като Вечен Цар

и прославен Агнец!”

В отговор на думите ми, ангелът протегна ръката си към мен, като ми

казваше:

“Блажен си, слуго Господен! Защото малцина са човеците на

земята, спечелили Сърцето на Царя! И аз сега съм пратен не

толкова до тези, които гледат, но не виждат, но при тебе, който

гледайки – видя...

Хвани ръката ми, слуго Господен! Защото Исус те чака в Облака

на Божията Слава! И на тебе Той ще даде най-скъпоценният от

всичките Небесни дарове – дарът на Възнасянето! Светлото въже

на Святия Дух, което издига в радостта и красотата на Сион!”

С вълнение хванах бялата десница на Господния ангел. А той, като

разпери крилата си, въздигна ме нагоре, тъй щото хълмът на Галилея и

събраните на него човеци твърде бързо се смалиха и скоро заприличаха на

полски крем, огрян от обедното слънце. Така, издигайки ме още по-нагоре

и нагоре, ангелът се приближи до Облака на Божията Слава и влезе в него

заедно с другия ангел. А моят Господ, като протегна ръцете Си към мен, с

преизпълнен от вълнение Глас Ми каза:

4 (Деяния 1:11)
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“Слуго Мой! Сега си в Облака на Славата Господна!

Този Облак, който някога слезе на планината Синай! Този облак,

от който излязоха Моисей и Илия, за да станат свидетели на Моето

Преображение! Този Облак, който прие Възнасянето на Човешкия

Син! Този Облак, в който ще се върна за Моята Църква!

А какво повече да искаш от това? И какво повече да ти дам,

освен бялото въже на Святия Дух, което е Вечното благовестие от

Сион?

Ето, Стефане! Очите ти ще видят, ушите ти ще чуят, и умът ти

ще бъде споходен от най-големите чудеса на Небето, които са

свързани с Моето Възнасяне! Защото няма по-голямо щастие за

Господ от това – да говори на слугата Си и да изпълва сърцето му

със Светлината на Вечното Спасение и Вечния Живот! Защото

думите Ми ще споходят като дъжд и слънце човешките сърца! За да

ги напоят и осветят! И в дълбокото на сърцата да се роди всичкият

Небесен копнеж по Моето Възнасяне!

Ето, викам към всичките Божии чеда! Станете с вяра свидетели

на Моето влизане в Небесния Ерусалим! Защото ако Аз влязох като

Цар в Славата Си, то с колко по-голяма Слава ще вляза като

Младоженец на Сватбата Си? С колко по-голяма Слава ще приема

при Себе Си човеците, които ще се завържат с въжето на Моето

Възнасяне?

А именно за тази най-свята привилегия днес говоря на пророка

Си! И именно заради нея той претърпява всичките отмъщения на

дявола! За да се намерите всички пред Мене – възнесени на Моята

Сватба, грабнати на Моето Небе, царуващи в Моето Царство!

Аз, Господ на Възнасянето, все още говоря и не млъквам!”
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2. ТРОЙНОТО ВЪЖЕ НА ГОСПОДНОТО ВЪЗНАСЯНЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз сега те моля да притихнеш в Присъствието на Святия Дух. И като

отвориш сърцето си за виденията в тази книга, да приемеш най-

скъпоценния дар, който Господ Исус иска да ти даде. Защото този дар е

въжето на Възнасянето. Дар от могъщи Божии лъчи, които Спасителят е

сплел с ръката Си и с които желае да завърже духа ти. Не за да се

чувстваш вързан, но в действителност да осъзнаеш, че си развързан от

греховете и от духовете на целия свят. Казвам ти това, защото неведнъж

съм имал прекрасното свидетелство какво значи Господ да те върже с

Негова връзка. Самият факт, че съвсем наскоро Исус ме завърза с белия

копринен шнур на мантията Си, за да летя с ангела на Отеческия

Суверенитет и да изявя виденията, свързани с осъждението на дявола, е

най-съвършеното потвърждение колко здрави, сигурни и изпитани са

връзките на Божията Любов.

А сега нека да продължа с това, че духом сърцето ми продължаваше

да пребъдва с Господ в Облака на Неговата Слава. А този Облак, летящ

през Вселената с невъобразимата скорост на Духа, само след някакво

мигновение се намери пред портите на Небесния Ерусалим. И ето, че аз

виждах Небесния Град в такова величие и тържество, каквото сърцето ми

не можеше да си представи, нито да понесе. Едно неизброимо число от

Божии ангели, архангели, серафими и херувими бяха застинали в

очакване, като разтворените цветове на току-що разцъфнала лилия. И в

мига, когато Исус пристъпи изсред Облака и се яви на Небесните

множества, една симфония от прекрасни неземни гласове започна да пее

на Името Му и да въздига Славата Му. А моят Господ, стиснал здраво с

ръцете Си въжето на Своето Възнасяне, все повече и повече се

приближаваше до портите на Града. Така дойде миг, когато нозете Му

стъпиха пред самите порти и бляскави лъчи от неописуема Светлина

озариха съвършено Лицето Му. А аз, като не знаех какво друго да сторя,

паднах на коленете си и закрих с ръце главата си, понеже не можех да

издържа на Славата, с която Отец посрещаше Своя Единороден Син. Точно
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тогава един от ангелите, които бяха придружили Исус в Облака, се наведе

над мен, като ми казваше:

“Върви след мен! Защото ще влезеш в Небесния Град и ще

изчакаш зад портите му твоя Господ!”

Така, послушал ангела, аз се изправих, като влязох след него през

портите на Града. И ето, че очите ми виждаха най-прекрасната от всичките

възможни гледки на Небето. Понеже от Божия Дворец на Святостта се

простряха огнените ръце на Бога и Отца. И Сам Отец прегръщаше Сина Си

всред хвалението на всичките Небесни обитатели, като казваше със силен

Глас:

“Ерусалиме, Святи Граде! Поклони се на Спасителя на света,

който носи греховете на всичките човеци! Поклонете се Нему,

Святи ангели! Поклонете се Нему, Святи архангели! Поклонете се

Нему, серафими и херувими! Поклонете се Нему, усъвършенствани

праведници! Поклони се Нему – Небе на Моята Святост и на Моята

Правда! Защото в Неговото Сърце стоеше Моята Вяра и вашата

Вяра, Моята Надежда и вашата Надежда, Моята Любов и вашата

Любов!

Ето, Исусе! Възлюбен Мой Сине! Даде Ти се всяка власт на

Небето и земята! Влез при Мене и седни отдясно Ми, докато положиш

всичките Си врагове за Свое подножие и докато всяко коляно се

преклони пред Славата Ти!”

Боже мой! Кой бях аз, за да гледам на тази Слава? Кой бях аз, та да

съзерцавам най-величествения миг от Вечния Живот на моя Господ? Кой

бях аз, та да заслужа ушите ми да слушат хваление, като ромон от хиляди

водопади, и очите ми да гледат Светлина, като светлината на хиляди дъги

и слънца? Кой бях аз, та да съхраня в сърцето си това неизразимо щастие,

величие и блаженство?

Чул мислите ми, ангелът до мен ми проговори, като казваше:

“Недей пита кой си ти! Защото ти казвам, че злостраданието ти

за Исус те прави да бъдеш ублажаван от мнозина тук горе! Ти си

Неговият избор, върху когото почива Неговата Воля и Неговото

намерение! Ти си съд, в който Той пожела да бъде Първият и
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Последният, Алфа и Омега, Начало и Край! Ти си камък от Сион, в

който безславно ще се счупят и съкрушат всичките глинени идоли

на земното християнство! Но ти сега очаквай Исус с радост в

сърцето си! Защото Той скоро ще излезе от Светилището на Отца, за

да ти разкрие въжето на Небесното Възнасяне...”

Не зная колко дълго чаках след последните думи на ангела. Но ето, че

накрая Господ се появи пред мен. Държащ все още в ръката Си въжето,

което Го издигна от Галилея в Сион, Той се усмихна сърдечно и започна да

ми говори, като казваше:

“Зная, че сърцето ти е удивено и не намираш думи, за да

изкажеш онова, което мислиш. Но сега ти казвам, че Аз отдавна

съм чакал да дойде мигът, в който да те посветя в най-големите

тайни на Небето.

А можех ли да сторя това преди ти да си станал готов? Можех

ли да ти говоря за Галилея, преди да си минал Гетсимания и

Голгота?

Разбира се, че не, слуго Мой! Защото за всяко нещо се плаща

цена! Цена от угнетение, скръб, гонение, постоянство, молитви и

безрезервно упование в Моята Вярност!

И сега, когато отново гледаш на въжето в ръката Ми, Аз ти

казвам да Ме последваш. Защото ще те заведа в тъкачницата на

Отеческата Мъдрост. Там, където веднъж вече те водех, когато ти

дадох да разбереш за дрехите на Седрах, Мисах и Авденаго. Понеже

не друг, но именно Мъдростта на Отца Ми е направила въжето на

Моето Възнасяне...”

След тези Свои думи Исус тръгна, а аз Го последвах. И ето, че Той

влезе в Божието Светилище, като пристъпи встрани и застана пред една

врата. Така Господ отвори вратата и влезе в тъкачницата на Божията

Мъдрост...

О, Господи мой! За втори път след повече от година и половина, аз

отново почувствах колко Свято, интимно и прекрасно беше мястото, на

което Исус даваше да стъпят нозете ми. И ето, че Той постави светлото

въже върху тъкачния стан, направен от красиво и благородно дърво.
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А след това Исус извърна главата Си, като извика:

“Тайнствена Мъдрост на Моя Бог и Отец! Яви се пред слугата Ми

и дай му да види и да разбере как си направила въжето на Моето

Възнасяне!”

Миг след думите на Господ в стаята влезе Божията Мъдрост. И този

път, както и при всички предишни видения, тя беше уподобена на Небесна

девойка. И ето, че Мъдростта коленичи пред Исус, като Му казваше:

“Възлюбен на Отца Ми! Отвори очите на слугата Си, за да види

делото, което върша! Дай му да види как съм приготвила въжето на

Твоето Възнасяне!”

След тези думи Небесната девойка се изправи и взе въжето от

тъкачния стан. А след това, като пъхна искрящите си пръсти в него,

раздели го на три други по-тънки въжета. Така, хванала първото от по-

тънките въжета, Мъдростта го разтегли в ръцете на Исус, като казваше:

“Нека златото на небесата да се преплете с темяна на земята!”

След тези тайнствени и загадъчни думи, Мъдростта хвана и второто от

по-тънките въжета. И като го разтегли отново в ръцете на Господа, каза:

“Нека Животът на небесата да се преплете със смъртта на

земята!”

Ето, че Мъдростта взе и третото, последно въже. И като разтегли и

него в Господните ръце, за трети път каза:

“Нека дървото на небесата да се преплете с желязото на

земята!”

Слушах думите на Мъдростта, но колкото и да напрягах ума си, никак

не разбирах. Това ме накара да погледна към Исус и да Му кажа:

“Помажи главата ми, скъпоценен мой Господи! Докосни с ръце очите

ми, за да виждат! Защото слушам, а не проумявам, и гледам, но не

виждам!”

В отговор на думите ми Исус се засмя, като казваше:

“И как би могъл? Нали ти казах, че Моето въже е една от най-

великите тайни на Небето? Но ето, че Божията Мъдрост ти даде

ключ за всяка от трите тайни на Моето въже. И Аз ще бъда с теб в

трите чудесни и благодатни видения, с които ще разбереш всичко!
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Защото Моето въже е сплетено от три други въжета и самото то е

тройно въже. А тройното въже не се къса скоро. И всяко от въжетата

има нишки. И всяка от нишките свидетелства за Мен в Моето

Евангелие. Затова сега Ме последвай отново до хълма Галилея.

Защото там ще ти говоря в Дух на Мъдрост и на откровение. Тази

Мъдрост и това откровение, за които Апостолът Ми Павел се молеше

за всички вас с думите:

“...непрестанно благодаря Богу за вас, и ви споменавам в

молитвите си. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният

Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете, и

да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е

надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между

светиите на славното от Него наследство, и колко превъзходно

велика е силата Му към нас вярващите - сила, която е според

действането на могъщата Негова мощ, с която подейства в Христа,

когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си

страна на небесата...” 5

Ето Църкво Моя! Отец Ми, Славният, днес ви дава Дух на

Мъдрост и на откровение! За да познаете каква е надеждата, сиреч,

въжето на Моето Възнасяне! За да познаете колко превъзходно

велика е Силата Му в тези, които се вържат за Моето въже! Защото

то ще подейства във всичките Звани, Избрани и Верни! И като ги

въздигне при Мене – ще ги направи да наследят Царство, в което

ще бъдат Мои свещеници и Мои свидетели довека!

Затова ви повелявам! Последвайте Ме във виденията, които ще

дам на пророка Си! И нека сърцата ви бъдат внимателни да слушат,

и умовете ви послушни, за да разберат превъзходно великата тайна

на Моето Възнасяне!

Аз, Господ на галилеяните, днес говоря на пророка Си!

Блажени всички, които Ме слушат и вярват на устните Ми!”

5 (Ефесяни 1:16-20)
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3. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩАТА МОЛИТВА

“Нека златото на небесата да се преплете с темяна на земята!”

Братко мой! Колкото и да растем в познаването на нашия Господ и

Спасител Исус Христос, ние всякога оставаме Негови деца. Тъй щото

собственият ни растеж не е нищо друго, освен една поредица от мигове на

проглеждане. Ние проглеждаме за едни неща в Евангелието, а оставаме

слепи за други. А когато прогледнем и за другите – Сам Господ ни въздига

в други области на Святия Си Дух, където отново се намираме слепи пред

Него. Тъй щото наистина целият ни духовен живот е съпътстван от

благодатни и Святи докосвания на Божията ръка. За да вървим след Исус

от чудо в чудо, от проглеждане в проглеждане и от Слава в Слава.

Аз зная, че за мнозина, които имат еднократен допир с пророческите

видения от Хълма Мория, а не са постоянствали в години на общение с

нас, всяка книга от Божия Пророчески Дух е като висока стена за вярата

им, и като трудно разбираемо послание за сърцата им. Защото не е лесно

да обясниш на вярващия, който не е преминал през Гетсимания и Голгота,

какво всъщност представлява Галилея. Не е лесно да обясниш на земни

човеци, хванали ръцете на земни пастири, че на земята има Небесни

човеци, хванали ръката на Небесния Пастир. Ето затова моето насърчение

към християните, които все още са в проходилките на Святия Дух, е не да

се съблазняват и отхвърлят виденията на Божия Пророчески Дух, но да

тръгнат от началото, за да стигнат до края. Защото само така нозете им ще

се укрепят, вярата им ще порасне и твърдата храна няма да ги задави.

А сега нека да продължа със самото видение, което Исус разкри пред

очите ми, след като излезе с трите по-тънки въжета от стаята на Мъдростта

и ги прибра в Мантията Си. Хванал здраво ръката на Господ, аз преминах с

Него през златните улици на Небесния Ерусалим, докато двамата

застанахме пред самите порти. И ето, че Исус ми проговори, като казваше:

“Гледай внимателно! Защото Аз сега ще хвърля първото от по-

тънките въжета, образуващи въжето на Моето Възнасяне. И единият

му край, като слезе на земята, ще се намери на хълма на Галилея,
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за да призовава от там с думите на Отеческата Мъдрост и с Примера

на Човешкия Син...”

Ето, че Исус бръкна в Мантията Си и извади първото от по-тънките

въжета. И като го хвърли към земята, отново повтори думите на Мъдростта,

казвайки:

“Нека златото на небесата да се преплете с темяна на земята!”

След думите на Спасителя стана чудо. Защото отсред Сърцето на Исус

излезе Светлина, която видимо започна да разтегля въжето, тъй щото то

ставаше все по-дълго и по-дълго, а долният му край вече стигаше до хълма

на Галилея. И докато аз гледах възхитен на чудото, действащо във въжето,

Исус ме прегърна през кръста, и полетя надолу с мен, следвайки линията

на падащото въже. Така, не след дълго, ние наистина се намерихме на

хълма Галилея. А тогава Господ отново започна да ми говори, като казваше:

“Ето, слуго Мой! Сега си в Галилея на Святия Дух! И ти, като

простреш ръцете си, докосни въжето, което слиза отгоре!”

С вълнение прострях ръцете си, за да докосна въжето. А в мига, когато

го хванах, Светлината на Духа буквално преизпълни сърцето ми, тъй щото

ясно чух Святият Дух да ми шепне нежно, казвайки:

“Златото на небесата трябва непременно да се преплете с

темяна на земята! Прояви усърдие, Стефане! Бъди усърден и Сам

Исус ще ти даде да разбереш всичко!”

Чул думите на Духа, аз се обърнах към моя Господ и с огромно

вълнение Го запитах, казвайки:

“О, Исусе! Святият Дух ме подбуди да бъда усърден и да търся темяна

на земята, който трябва да се преплете със златото на небесата! Но как да

разбирам усърдието, което трябва да проявя, Господи? В какво да проявя

усърдието си? И как изобщо да разбирам темянът на земята и златото на

небесата?”

В отговор на думите ми, Господ посочи отново към въжето, като ми

казваше:

“Бъди по-настоятелен в Святия Дух! И като хванеш въжето, не

просто го дръж, но го дръпни надолу, за да се усети опъването му
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чак горе на Небето! Защото ето това е да бъдеш усърден! Едва

тогава ще разбереш какво е темянът и какво – златото!”

Със засрамен поглед отново протегнах ръцете си към въжето. И като

го хванах здраво, дръпнах го с всичката си възможна сила, като го опъвах

надолу, към самият Хълм на Галилея. А тогава, поради опъването, въжето

се разплете на седем нишки в края си. Всяка от нишките беше изпълнена

от благоухание на темян. Това благоухание се сливаше в едно и се

възкачваше нагоре по въжето до самите небеса...

Вече нямах никакво съмнение какво е първото от по-тънките въжета.

Ето защо казах на моя Господ:

“О, Исусе! Без всякакво съмнение – това въже е Твоята възвисяваща

Молитва! То е Святото потвърждение на стиха от Давидовия псалом:

“Молитвата ми нека възлезе пред Тебе като темян...” 6

Чул думите ми, Исус добави:

“Виж тогава и писаното в пета глава на “Откровението” за

златото на небесата. Защото двадесет и четирите старци пред твоя

Господ държат в ръцете си арфи и златни чаши с темян, които са

молитвите на Светиите. Сега разбираш ли по-добре защо Мъдростта

на Отца Ми каза за това въже:

“Нека златото на небесата да се преплете с темяна на земята!”

Можех ли да не разбера живите и благодатни думи на Исус? Можех ли

да не проумея, че първото, което наистина ни възвисява при Отца, е

усърдната молитва? Разбира се, че проумявах всичко това. Ето защо с

голяма радост в сърцето си казах на Исус:

“О, Господи мой! Вече разбрах всичко! Това въже е направено от

усърдните молитви на праведните! То възвисява приносите на нашите

устни (които са темян) в златните чаши на Небето, поставени пред Божия

Престол!”

В този миг мислех, че Исус е впечатлен от отговора ми и непременно

ще остане много доволен. Но не беше така. Господ просто поклати

неодобрително главата Си. И като ме погледна с укор, каза ми:

6 (Псалом 141:2)
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“Само толкова ли разбра от Моето въже? И ако наистина

твърдиш, че това въже е направено от усърдните молитви на

праведните, то излиза че с вашите молитви вие сте помогнали на

Господ да се възнесе горе на Небето.

Но вие ли помагате на Господ или Господ помага на вас? Вие ли

възнасяте Господ в Небето или Господ възнася вас? Най-малкото –

виж, че след опъването на въжето от ръцете ти то се раздели на

седем благоуханни нишки.

Какви са тези нишки? И какво, в крайна сметка е това въже?

Вашите молитви или Моята Молитва? Вашият темян или Моят Темян?”

Думите на Исус ме засрамиха още повече. И аз, като паднах в нозете

Му, побързах да ги прегърна, като Му казвах:

“О, Господи мой! Прости моята прибързаност! Аз наистина съм сляп

без Тебе! Сляп, за да не видя, че не Ти имаш нужда от нашите молитви, но

ние имаме нужда от Твоята Молитва! Защото голяма сила има не в

усърдните молитви на праведните, но в усърдната Молитва на Праведния!

А Праведният Си Ти! И това е само Твоята Молитва, Исусе! Само и

единствено Твоята Молитва, Господи!”

Слушащ внимателно думите ми, Исус се сниши над мен и погали

главата ми, а след това ми подаде ръка и ме възправи на нозете ми. Така,

с Глас на Свято Посвещение, Той ми каза:

“Да, слуго Мой! Това въже наистина е Моята Молитва! И ето –

Святите нишки на Моята Молитва са все онези седем молитви на

Вечния Живот, които ти изявих във видения. Но за свидетелство на

Моята Църква сега казвам:

Люде Мои! Няма много молитви, които Небето да приема като

Темян в златните чаши пред Престола Господен! Една е Молитвата,

угодна на Отца Ми, и това е Молитвата на Сина Му! Молитвата, която

ви завещах в Евангелието. Молитвата “Отче наш”, която е Темян от

Сърцето на Сина, който се преплита със златната Чаша на Отца!

Ето, Стефане! Докосни първата от седемте благоуханни нишки!

И нека Святият Дух истинно я потвърди в сърцето ти!”
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Като в сън протегнах ръка и докоснах първата от благоуханните

нишки на Христовата Молитва. И тогава самият Глас на Исус нахлу в

сърцето ми с думите:

“Отче наш, Който Си на небесата, да се свети Твоето Име!” 7

Докато Господният Глас изговаряше тези думи, нишката просветля и

се изпълни със сладко благоухание. Тогава Святият Дух проговори на

сърцето ми, като ми казваше:

“Осветявай Името на Отца, слуго Мой, защото тогава делата ти

са вършени от Мене и Аз свидетелствам за тях с всичката Си Сила.

Защото оня, който осветява Името на Отца, сам ще се намери с

осветено име пред Отца! Защото Отец осветява тези, които Го

осветяват! И блажени са всички, в чиито устни се е намерил

Темянът на Господните устни!”

Едва чул думите на Святия Дух, Господ отново повели на сърцето ми,

като казваше:

“Докосни сега втората от седемте благоуханни нишки! И нека

Святият Дух истинно я потвърди в сърцето ти!”

Послушал Исус, аз протегнах ръката си към втората от нишките. А

тогава Гласът на Спасителя за втори път докосна сърцето ми с думите:

“...да дойде Твоето Царство...” 8

И ето, че и втората нишка се изпълни със сладко благоухание, което

се въздигна нагоре. А Святият Дух отново проговори в сърцето ми, като

казваше:

“Работи за Божието Царство, слуго Мой! И знай, че от дните на

Кръстителя и до днес Небесното Царство насила се взима и които се

насилят, грабват го! А да се насилиш да вземеш Царството не е

друго, но да родиш Царството в сърцето си и да помниш как твоят

Господ е казал:

“Божието царство не иде така щото да се забелязва; нито ще

рекат: Ето тук е! или Там е! защото, ето Божието царство е всред

вас...” 9

7 (Матея 6:9)
8 (Матея 6:10)
9 (Лука 17:20-21)
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И докато земните човеци никак не забелязват Царството в

сърцето ти или ти се присмиват, че си изгубил всичко за Царството,

ти знай, че Царството ще грабне оня, който на земята се е насилил

и е грабнал Царството. Защото на такъв животът се превръща в

Христов Темян, който търси да изпълни Чашата на Отца...”

“О, Святи Душе! Колко чудни и прекрасни са думите Ти! Колко дълбоки

и съкровени! Колко благоуханни и сладки! Аз наистина съм преизпълнен от

Тебе и всякога желая да чувам нашепването Ти!”

В отговор на думите ми, Святият Дух пак ми каза:

“Чуй отново Гласа на Исус, твоят Господ! Защото Неговото

повеление иде към сърцето ти!”

Погледнах към Исус, а Неговите устни настоятелно ми казваха:

“Докосни третата от седемте благоуханни нишки! И нека Святият

Дух истинно я потвърди в сърцето ти!”

Погледнал на разплетеното в самия си край въже, аз вече докосвах

третата от нишките му, когато Гласът на Спасителя отново докосваше

сърцето ми:

“Да бъде Твоята Воля, както на небето така и на земята...” 10

И ето, че от нишката се надигна вълна от благоухание, която се

стрелна към Небето, като мълния. И Святият Дух отново изпълваше сърцето

ми, като казваше:

“Работи за изпълнението на Божията Воля, слуго Мой! За тази

Воля, която както е на Небето, така трябва да бъде и на земята!

Защото твоят Отец е Благодатен Отец и най-същинското Му име е

Любов! Дай Неговата Благодат на човеците и покажи Неговата

Любов на целия свят! Защото само така правиш Волята Му на

Небето да е същата и на земята! Изпълни устните си с Небесния

Език на Любовта Му! Изпълни ръцете си с Небесните дарове на

Благодатта Му! И колкото повече даваш, толкова повече давай! И

колкото повече любиш, толкова повече възлюбвай! Докрай възлюби

Бога и човеците, за да се уподобиш във всичко на Исус! Защото

10 (Матея 6:10)
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само така делата и животът ти се превръщат в Господен Темян,

който пълни Златната Чаша на Божието Сърце!”

Братко мой! Макар премаляло от Съвършено изпълване и от всичките

благодатни потоци на Святия Дух, сърцето ми искаше от Него още, и още.

И аз, като се извърнах към Исус, чух Го да ми казва:

“Докосни четвъртата от седемте благоуханни нишки! И нека

Святият Дух истинно я потвърди в сърцето ти!”

Ето, че вече докосвах четвъртата от нишките, когато сладък аромат на

току-що изпечен Хляб нахлу в ноздрите ми и се издигна към Небето. А

Гласът на Господ отново казваше на сърцето ми:

“Дай ни днес ежедневния хляб...” 11

А тогава Огънят на Святия Дух възпламени цялото ми същество, тъй

щото Той ми казваше:

“Слуго Мой! Изпълвай сърцето си с Хляба Христос! И нека

вярата ти всякога бъде гладна за Този Хляб! Защото Исус е Хлябът,

Който слиза от Небето, за да възнася на Небето! Всеки, който яде от

Този Хляб, вкусва Вечния Живот и Вечната радост от Сион! Всеки,

който се изпълни с Този Хляб, обича Отца така, както Го обича

Христос! Всеки, който работи за получаването на Този Хляб, сам

става Господен Темян пред Лицето на Отца!”

Братко мой! Аз не зная дали си имал такова изпълване със Святия Дух,

в което да чувстваш дъха на Хляба Христос. Но сега искам да знаеш, че

Хлябът Христос е Огънят на Божието Слово и Словото на Божия Огън. Не

би имало благоухание, ако няма Огън! Но ако някъде гори Огънят, то

приносът, който изгаря в него, е Темянът, сиреч, Молитвата, която Сам

Исус изговаря от сърцата ни! А Този мой Господ, отново проговори на

сърцето ми, като ми казваше:

“Докосни петата от седемте благоуханни нишки! И нека Святият

Дух истинно я потвърди в сърцето ти!”

Ето, че ръката ми докосваше петата от благоуханните нишки на

Христовата Молитва. А с нея Гласът на Исус казваше:

11 (Матея 6:11)
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“...и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите

длъжници...” 12

Миг след думите на Спасителя, отсред самата нишка се издигна

благоухание на темян, което започна да изцежда всичките сълзи и

всичката останала скръб от сърцето ми. Така аз заплаках, а Святият Дух

ми проговори, като казваше:

“Бъди простителен, слуго Мой! И като изплачеш всичкото

нечестие, всичкото предателство и всичките злини от човеците, не

задържай греховете им, понеже са въжета, които теглят назад. А

вместо това гледай на Христовото въже, което иска да те изтегли

горе. Знай, че ако има причина много Божии човеци да изтърват

въжето на Христовото Възнасяне, то е поради непростените дългове,

които са ги държали с човешки връзки към земята.

Но на земята ли ви иска Исус или да пребъдвате с Него в

Небесните места?

Ето, днес е ден и сега е час на прощение!

Днес е ден и сега е час да се оставите от всичките дългове,

които ви дължат човеците, за да станете синове и дъщери на

Небесния Отец. Днес е ден, когато трябва да кажете за всичките си

противници на Небесния Отец:

“Прости им, Боже! Те не знаят какво вършат!”

Само след такава молитва ще се уподобите в Темяна на Исус и

ще станете Небесно благоухание пред Отца на светлините!”

Братко мой!

Знаеш ли колко често ние се оставяме да бъдем вързани от земните

въжета на всякаква непростителност и желание за възмездие? Знаеш ли

колко често губим тази Свята нишка на Христовото Възнасяне? И веднъж

развързани от Него, бързаме отново да се вържем с непростителност. Но

ето затова днес Господ е толкова изобилен към сърцето ми, и Святият Дух

толкова благодатен във всичките ми мисли. Защото Святите и благоуханни

нишки на Христовата Молитва не могат една без друга. Не можеш да се

покоряваш на една, а да отхвърляш друга. Те всички са сплетени във въже

12 (Матея 6:12)
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на извисяваща Молитва. Те всички са станали Дух от Духа, и Живот от

Живота на Исус. Затова и аз, като продължавах да копнея за нишките на

Господната Молитва, чух Господ отново да ми заповядва, казвайки:

“Докосни шестата от седемте благоуханни нишки! И нека Святият

Дух истинно я потвърди в сърцето ти!”

Ето, че отново протегнах ръцете си, хващайки шестата от нишките. А

тогава целите ми ръце се просветиха, сякаш че отсред самите им кости

светеше прожектор. И Гласът на Исус ми проговори, като казваше:

“...и не ни въвеждай в изкушение...” 13

В едно с думите на Исус, самата нишка се изпълни с благоухание,

което се въздигна нагоре. А ръцете ми продължаваха да светят, тъй щото с

всичките си помисли призовах Святия Дух, като Му казвах:

“О, Святи Душе! Какво сториха Христовите думи с ръцете на слугата

Ти?”

А тогава Духът ми отговори, като казваше:

“Исус зареди сърцето ти с Неговия копнеж – да си събираш

съкровища на Небето, гдето крадци не ги подкопават и крадат, нито

молец ги разваля и пояжда! И ето това е да не бъдеш въвеждан в

изкушение – да събираш съкровища на правилното място. Защото

където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. И ако

съкровището ти е горе, то и сърцето ти ще мисли за онова, което е

горе. Но ако съкровищата ти са долу, те сами биха привлекли

сърцето ти долу. А тогава биваш въвеждан в изкушение. Затова ти

казвам:

Не преставай да събираш съкровища на небесата!

Не преставай да вършиш дела, за които не желаеш да ти бъде

отплатено – нито с човешка почит, нито с човешка благодарност,

нито с човешка щедрост, нито с каквато и да било награда на

земята. Върши нещата в Името на Исус и заради Името на Исус и

простирай осветените си ръце нагоре! Защото така ставаш Темян

Господен, благоухание за Отца, Който е видял, че само Христос и

Царството са станали прицел на сърцето ти!”

13 (Матея 6:13)
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Боже мой!

Колко сладки, колко истински и благодатни бяха тези думи на Святия

Дух за сърцето ми! Те ме изпълниха с толкова искрена и завладяваща

радост, защото започнах да се смея като малко дете. Гледах осветените от

въжето си ръце и се смеех. Сълзите ми течаха и се смеех. Исках този миг

да не свършва, но да се превърне във вечност. И ето, че в един миг Исус

ме прегърна, като ми казваше:

“Не си ли станал Исаак пред твоя Господ?

Да казвам ти, станал си Исаак!

И смехът от сърцето ти е тържество за духа ти! Тържество,

понеже ти давам да вкусиш от неизказаната и преславна радост на

Сион, която скоро ще стане ваше настояще. Но ти сега простри

ръцете си и към последната от нишките на Моята Молитва. И нека

Святият Дух истинно я потвърди на сърцето ти...”

Отново протегнах ръце, за да докосна последната седма нишка от

Христовото въже. А тогава Гласът на Исус отново докосна сърцето ми,

казвайки:

“...но избави ни от лукавия, защото Царството е Твое, и силата

и славата, до вековете. Амин...” 14

Докато думите на Спасителя бликаха в сърцето ми, стана чудо със

самия мен. Защото последната седма нишка се превърна буквално на

мълния, която разтресе цялото ми същество. И ето, че докато мълнията ме

разтрисаше, гърдите ми мигом се покриха с бронен нагръдник, лицето ми –

с шлем, а кръста ми – с бял пояс. А Сам Господ постави Щит и Меч в

ръцете ми и Святият Му Дух нахлу в сърцето ми, като казваше:

“Слуго Мой! Разбирай последните думи от Молитвата на Исус не

само като своя лична защита от Отца, но като Съвършено призвание

да станеш защитник на Божиите люде. Защото, ето, Зрелостта на

Исус трепти в сърцето ти, и призванието на силен мъж укрепява

мишците ти! Бъди войн на Господа, който простира Меча Му и

съкрушава противниците Му! Защото мълния ще пада пред теб и

Огън ще пояжда след теб всичките Господни врагове! Защото Сам

14 (Матея 6:13)
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Господ върти Меча Си с ръцете ти и Неговите победи са Темян пред

Лицето на Отца! Благоухание, което възлиза през портите на Сион и

въздига Славата на Прославения и Знамето на Всемогъщия!”

Ето, че Святият Дух спря да ми говори. А Исус, като се усмихваше,

събра всичките седем нишки и съвършено ги сплете до самия им край. А

след това, като ги върза на кръста ми, с пропит от вълнение Глас ми каза:

“Златото на небесата наистина се преплете с темяна на земята!

И нека всички, които копнеят за въжето на Моята Молитва, се

възкачат в Галилея на Святия Дух. За да ги вържа така, както днес

вързах теб! А ти, слуго Господен, очаквай с радост следващото Ми

видение, в което ще пусна от Небето второто от въжетата на Моето

Възнасяне!”
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4. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩОТО СМИРЕНИЕ

“Нека Животът на небесата да се преплете със смъртта на

земята!”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако има върховно изпитание за нашата вяра в Бога, което ще действа

постоянно в живота ни, то това изпитание е равносилно на долното

съждение:

В нас да умре всичко човешко, за да оживее всичко божествено!

Самият свят на лукавия, управляван хиляди години от началствата и

властите на нечестието, е изградил пред очите на всичките земни човеци

едно криво огледало. Самото огледало, поставено сякаш на небето, кара

човеците да го гледат и да виждат в него възможно най-привлекателния

модел на човешкото битие. Модел, в който човешката амбиция, гордост и

превъзнасяне стават достойни за подражание. Модел, в който алчността,

користолюбието и кариеризмът, стават трамплини за изстрелване на

човешките съдби в един измислен рай на благоденствие, успех и завидно

щастие. Ето така това криво огледало на съблазънта удря с лъчите на

измамните си визии не хиляди или милиони, но милиарди човешки сърца.

И хората, увлечени от всеобщото засеняване на огледалото, бързат да

устроят съдбите си в съгласие с уродливия модел. Те не искат да приемат,

че има друг модел, който не е от този свят. Бащи и майки вдигат на ръце

чедата си и им сочат кривото огледало. А след това – проявили всичкото си

възможно усърдие – се молят потомството им да бъде изстреляно по-

високо, отколкото са успели те. И никой не иска да види, че зад измамните

лъчи на огледалото надничат тъмните зеници на Сатана. Никой не иска да

надскочи с вяра кривото огледало на дявола, за да види, че над него

царува и владее Небесният Бог и Цар. Бог и Цар, Който е направил стеснен

Пътят и тясна Портата към Спасението и Вечния Живот.

Аз не искам да плаша никого с тези разсъждения. Но аз съм длъжен да

предупредя всички, че от мига на раждането си до мига на умирането си

човек има правото на избор. Избор – да избере пътищата на целия свят,
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които приключват в ада, или да избере Пътят, Който слиза от Небето, за да

ни заведе в Небето. И тези (в най-добрия случай) тридесетина хиляди дни

са нашият кредит от Бог. Кредит, който можем да разпилеем, съзерцавайки

измамата на кривото дяволско огледало, или да подчиним на възможно

най-чудесната инвестиция, която се казва Спасение и Вечен Живот.

Но какво значи да инвестираме в Спасението и Вечния Живот? Това

значи с вяра в Исус да изживеем дните си така, щото всичките ни мисли,

думи и дела да бъдат записани в Книгата на Живота. Защото ще дойде ден,

когато Божият Агнец ще разтвори страниците на тази Книга и ще събере

възкресени при Себе Си всички, които са били записани в нея. И тогава за

едни ще има небивала радост, тържество и щастие, каквито нито са

сънували, нито на ум са им дохождали. А за други ще има ужас, наказание

и покъртителна печал, понеже в земните си дни не са намерили нито

причина, нито начин, нито повод и смисъл да се откажат от съблазънта на

кривото огледало.

В тази последна пророческа книга, с която Господ говори на сърцето

ми, аз пиша за едно светло въже, което слиза от Небето на хълма Галилея

и призовава всички ни да се завържем с него. А самото въже, разплетено

от пръстите на Божията Мъдрост, се превръща в други три въжета – всяко

с дълбоката и неизказана тайна на Христовото Възнасяне. Затова сега нека

да продължа с второто от въжетата, което Господ ми разкри във видение от

хълма на Галилея. Защото с това въже всички ние ще превъзмогнем над

кривото огледало и ще се намерим събрани около Исус. Подготвяйки

сърцето ми за второто въже, Спасителят отново ме въздигна до портите на

Небесния Ерусалим. И там, като бръкна в Мантията Си, Той извади второто

въже и го хвърли надолу, изричайки думите на Божията Мъдрост:

“Нека Животът на небесата да се преплете със смъртта на

земята!”

След тези изречени думи настъпи знамение. Защото отсред Сърцето на

Исус излезе лъч от Светлина, който разтегляше въжето и то ставаше все

по-дълго и по-дълго, докато накрая докосна хълма на Галилея. И ето, че

Господ започна да ми говори, като казваше:
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“Тези мисли за кривото огледало, които сподели с братята и

сестрите Ми, са наистина много навременни и съвършено точни.

Да, слуго Мой! Светът и човеците му наистина са запленени от

засеняващата съблазън на Сатана. Защото това е съблазън, която

тласка човеците към превъзнасяне. А ти как мислиш? Има ли

разлика от Възнасяне до превъзнасяне?”

“Да, Исусе! Такава разлика има. Защото Възнасянето е Твоето въздигане

в Небето, а превъзнасянето – болна сатанинска амбиция, която няма

никакво покритие от Истината. И самият факт, че на думата “възнасяне” е

поставена частицата “пре” е достатъчно свидетелство, че оня, който се

упражнява в духа на думата “превъзнасяне” търси със сърцето си сърцето

на Сатана. Защото кой друг да оспорва Божия Престол и да има амбиции,

че му подобава слава и величие като на Бога? Кой друг да въздига мислите

на сърцето си там, където не им подобава?”

“А какво биха избрали човеците на земята? Дали Възнасянето

на Христос или превъзнасянето на Сатана?”

“О, Господи мой! Дано всички биха избрали Твоето Възнасяне, а не

сатанинското превъзнасяне! Дано всички биха се вързали с Твоето Свято

въже, та да имат Вечен дял с Теб на небесата, а не дял от огън и жупел в

пъкъла!”

В следващия миг Гласът на моя Господ стана твърд и строг. И Той, с

огнени искри от очите Си, посочи въжето Си, което слизаше до хълма на

Галилея, като ми казваше:

“Ако някой иска да участва в Моето Възнасяне, то такъв нека се

приготви да издържи на Моите изпитания. И като ги издържи, да

бъде одобрен. И като бъде одобрен, да бъде вързан с въжето Ми. И

като бъде вързан, да бъде издигнат горе. Защото в това последно

време кривото огледало на дявола засенява многократно по-силно

от времето, когато създадох Моята Църква. И на многократно по-

силното засеняване трябва да има многократно по-голяма твърдост,

Святост и безкомпромисност. А именно тях ще придобиете, когато

се вържете с Моето въже, което сега хвърлих на хълма на Галилея.
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Затова нека двамата с теб слезем при хълма на Галилея. Защото

там ще ти дам да разбереш всичко...”

След тези последни думи Исус ме прегърна със силните Си ръце, тъй

щото двамата полетяхме надолу към земята, следвайки Светлината на

спуснатото въже. И ето, че скоро пред очите ми се появи хълмът на

Галилея. Така ние стъпихме на хълма, а Исус посочи въжето Си, като ми

казваше:

“Хайде, слуго Мой! Протегни ръцете си и хвани въжето, което

спуснах от Небето!”

С вълнение протегнах ръцете си, като хванах въжето. И ето, че то

просветля от Божията Светлина, а Святият Дух проговори на сърцето ми,

като казваше:

“Животът на небесата трябва непременно да се преплете със

смъртта на земята! Прояви усърдие, Стефане! Бъди усърден и Сам

Исус ще ти даде да разбереш всичко!”

Думите на Духа ме накараха да погледна към Исус и да Му кажа:

“О, Господи! Докоснах въжето Ти и Светлината на Духа го потвърди!

А Святият ми каза да проявя усърдие, за да разбера всичко!”

“Ами тогава прояви усърдие!” – каза отново Исус и продължи:

“Дръпни въжето Ми с всичката си сила! Дръж го така, сякаш, че

си удавник, който се бори за живота си!”

Думите на Спасителя ми дадоха огромно насърчение. И аз, хванал за

втори път въжето, го дръпнах с всичката си възможна сила. И като го

стиснах с пръстите си, опънах го докрай надолу. Тогава настъпи знамение.

Защото въжето се раздели на три нишки. И ако левицата ми държеше

първата нишка, а десницата – втората, то третата се спусна и влезе в

собственото ми сърце. Но знамението не свършваше дотук. Защото първата

нишка, държана от левицата ми, блесна от мълния, която се стрелна

нагоре. И Сам Отец от небесата, проговори на сърцето ми, като казваше:

“Аз, твоят Отец на Небето, държа тази нишка с ръката Си! И

Живот от Мене слиза към живота ти!”
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В този миг блесна втора мълния от нишката, държана от десницата ми.

И тази мълния вместо нагоре, се стрелна надолу, към дълбочините на

морето. И Сам Отец отново проговори на сърцето ми, като казваше:

“Аз, твоят Отец, от дълбочините на морето държа тази нишка с

ръката Си! И Смърт от Мене иде към смъртта ти!”

Докато се опитвах да проумея думите на Отца, трета мълния блесна

отсред третата нишка, като се стрелна в сърцето ми. И Сам Отец проговори

в блясъка на мълнията, като ми казваше:

“Аз, твоят Отец, от дълбочините на духа ти, държа сърцето ти с

ръката Си! Смири се пред Мене, слуго Мой, за да те възвися

своевременно!”

Едва бях преживял знамението, когато моят Господ ме хвана с ръцете

Си и ме събори да падна по гръб. А след това, като ме погледна със

съвършено внимание, каза ми:

“Животът на Отца Ми слиза отгоре! Смъртта от Отца Ми действа

отдолу! Ти, самият, си по средата! Затова предай сега себе си на

Смъртта отдолу, докато върху сърцето ти действа Животът отгоре!”

Братко мой! Исус говореше на сърцето ми, а аз усетих, че потъвам.

И колкото повече потъвах, толкова по-близо стоеше Животът отгоре, и

Смъртта отдолу. А в един момент нещата в мен, които не искаха да умрат,

се опитаха да се надигнат. Те крещяха, че не бива да умират. Те крещяха,

че Бог ме унижава. Те всячески искаха да оцелеят. Но Господ, натиснал ме

на хълма със силните Си ръце, никак не позволяваше моето надигане.

Напротив – гледаше ме с надежда, тъй щото между Неговите и моите

зеници се появи мост от Любов, която още не проумявах. И понеже

Смъртта отдолу стана страшно болезнена, аз изплаках пред Исус, като Му

казвах:

“О, Господи! Дай ми сила да се смиря, както Ти някога Си се смирил

под мощната ръка на Отца! Нека всичко мое умре, за да живее всичко

Твое!”

Думите ми усилиха Смъртта отдолу. Тя буквално ме захапваше и

разкъсваше всичко човешко в мене, като го умъртвяваше. А когато то

умреше, Животът отгоре го запълваше с божественото на Исус. И колкото
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повече Смъртта убиваше, толкова повече Животът обновяваше. До такава

степен, щото всяко следващо обновление в душата и духа ми идваха с

фонтан от радост и блаженство... Не зная колко продължи това преплитане

между Животът отгоре и Смъртта отдолу. Не зная и докога смирението на

сърцето ми отваряше нови места и територии за Смъртта отдолу и Животът

отгоре. Но със сигурност зная, че дойде миг, когато Исус отпусна ръцете

Си и вече не ме натискаше, защото в мен нямаше нищо, което да Му се

противи или да иска нещо друго, освен това, което иска Той. И ето, че

Исус ме изправи на нозете ми. И като взе първата нишка от левицата ми,

втората от десницата ми и третата – от самото ми сърце, отново ги сплете

до самия им край. А след това завърза с въжето Си кръста ми, като

казваше:

“Слуго Мой! Сега ти разбра какво е Смирението на Човешкия

Син, което възнася на небесата! Сега ти прие Смъртта на Бога, за

която Апостолът Ми писа:

“И тъй, братя, ние имаме длъжност, обаче, не към плътта, та да

живеем плътски. Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако

чрез Духа умъртвявате телесните действия, ще живеете...” 15

Сега прие Живота на Бога, за който Апостолът Ми продължава,

като казва:

“Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии

синове...” 16

Сега наистина беше докоснат от сестрата на Мъдростта, която е

Смиреността. Защото тази, която е най-долу, приготвя за Възнасяне

най-горе, за което писа и Апостолът Ми Петър:

“И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси

своевременно...” 17

Ето затова призовавам всичките Си братя и сестри!

И на всичките Божии чеда казвам:

Възлезте на хълма на Галилея и протегнете ръцете си към

въжето на Моето Смирение! Към Смъртта на Бога, която действа

15 (Римляни 8:12-13)
16 (Римляни 8:14)
17 (1 Петрово 5:6)
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отдолу и към Живота на Бога, който действа отгоре! Защото вашето

трябва да умре, за да живее Моето! Човешкото трябва да умре, за

да възкръсне божественото! Едва тогава, като Божии синове и

дъщери, вие се управлявате от Божия Дух и кривото огледало на

сатанинския свят няма никаква власт над сърцата ви!

И на всички, които искат докрай да Ме последват във виденията

от Галилея, казвам да Ме последват и да се вържат с последното от

въжетата на Моето Възнасяне! Въжето, при което дървото на

небесата се преплита с желязото на земята!”
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5. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩАТА ВЯРА

“Нека дървото от небесата да се преплете с желязото на

земята!”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Има много неща, които дават на човеците основание да се хвалят.

Един се хвали с колата си, друг се хвали с дома си, трети – с професията

си, четвърти – с късмета си. Но за всичките четиридесет години на моя

живот, аз се борих и все още се боря с всичката си сила, за да заслужа

превъзходната привилегия да се похваля с моя Господ Исус Христос. Да се

похваля така, както някога се е похвалил един чудесен Апостол в

посланието си, където е заявил:

“А далеч от мене да се хваля освен с кръста на нашия Господ

Исус Христос, чрез който светът за мене е разпнат, и аз за света...”
18

Виждаш ли, братко мой, когато си стигнал до превъзходната позиция

светът да е разпнат за тебе и ти да си разпнат за света, то тогава Небето

наистина е станало твърде реално пред сърцето ти. По-реално от света на

дявола. По-реално от всичко друго в живота ти. И в едно такова реално

Небе ти непременно би видял и реалното въже, което да те въздигне и

възнесе, за да живееш с вяра горе.

През всичките години на моето слугуване за Него, Исус ставаше все

по-реален и по-реален за мен. Той стана слънце, въздух и вода за сърцето

ми. Той освети всичките ми помисли, изпълни всяко кътче на сърцето ми,

обогати душата ми с всякакво знание и откровение за Него. Ето защо,

стигнал с Него до хълма на Галилея, аз смятам никога повече да не отстъпя

от това място, но да пребъдвам в него, каквото и да ми коства това. Защото

зная, че ще има ден, час от деня, минута от часа, секунда от минутата и

миг от секундата, когато Небето ще се отвори и Господ ще дойде в Облак

със Сила и голяма Слава. И тогава непременно ще се сбъдне ангелското

благовестие, изречено пред галилеяните:

18 (Галатяни 6:14)
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“Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус,

Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте

да отива на небето...” 19

И ако ти, братко, би се запитал как Исус се възнесе от галилеяните на

Небето, то значи, че изобщо не си прочел нито ред от тази пророческа

книга. Защото Исус се възнесе от Галилея с въже. И както се възнесе с

въже на Небето, така – с въже – ще дойде от Небето. Въпросът е:

Ще бъдат ли всички християни завързани с това въже, за да се

намерят възнесени при Него в Облака на Славата Му?

Бих искал да имам всички основания, за да отговоря с “да”. Но

последните връзки, с които дяволът завързва отстъпилите от Исус църкви,

ме карат да проявявам не сдържан или умерен, но огромен скептицизъм. И

ако някой би помислил, че този скептицизъм не приляга на Христов слуга,

то такъв нека вземе в предвид, че Сам Господ говори за умноженото

беззаконие на последното време. И в двадесет и четвърта глава на

“Евангелието от Матея” Спасителят не каза, че които устоят до край, те ще

се спасят, но:

“...който устои до край, той ще бъде спасен...” 20

Когато Господ е стигнал дотам, че да замени “които” (дума касаеща

мнозина) с “който” (дума, касаеща един), то това значи, че ние трябва да

бъдем пределно бдителни, пределно трезвени и пределно подготвени за

края на този свят. А да бъдем пределно бдителни, трезвени и подготвени,

не е друго, но наистина да очакваме грабването на правилното място. На

хълма на Галилея, вързани с въжето на Христовото Възнасяне. Това въже,

чиито две по-тънки въжета вече удивиха и разтърсиха сърцето ми. Но

истинското и съвършено удивление тепърва предстоеше за мен. Защото

моят Господ отново ме въздигна пред портите на Небесния Ерусалим. И

когато аз очаквах Той да хвърли към хълма на Галилея третото въже, Исус

ме изненада, казвайки:

“Зная, че очакваш да постъпя както първите два пъти. Но Аз,

слуго Мой, съм непредсказуем Бог и ще постъпя другояче.

Затова сега те питам:
19 (Деяния 1:11)
20 (Матея 24:13)
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Помниш ли думите, с които Мъдростта на Отца Ми положи

третото въже в ръцете Ми?”

“О, Исусе! Тези думи стоят живи в сърцето ми. Защото Мъдростта,

полагайки третото въже в ръцете Ти, каза:

“Нека дървото от небесата да се преплете с желязото на

земята!”

“Точно така е! Тези са думите на Мъдростта! И Аз сега

непременно искам да те заведа при Дървото на небесата. Защото

това е Дървото на Живота, Което расте от двете страни на Реката на

Живота...”

Думите на Исус искрено ме удивиха и аз с вълнение Го последвах.

Така, вървейки след Него, скоро стигнах до самото Дърво. А тогава Господ

вдигна ръка и посочи Дървото, като ми казваше:

“Виж това Дърво и си спомни какво Господ ти е говорил за

него!”

Не беше нужно дори да напрягам спомените си, понеже всичките

видения на Исус стоят всякога живи в сърцето ми. Ето защо отговорих на

моя Господ, казвайки:

“Исусе, Дървото на Живота е Вярата на Бога, която събира в себе си

Вярата в Бога! Ти Си Коренът на това Дърво! Ти Си и Плодът му!”

“А имаш ли ти вярата да приемеш, че където е Човешкият Син,

там е и Дървото Му?”

“Да, Господи мой! Имам тази вяра! Защото Сам Ти Си изрекъл в

Евангелието:

“Или направете дървото добро, и плода му добър; или направете

дървото лошо, и плода му лош; защото от плода се познава

дървото...” 21

И ако ние правим дървото добро и плодът му – добър, то непременно

сме дали на света свидетелството за Твоето Дърво!”

Слушайки думите ми, Исус се усмихна. А след това, изваждайки от

Мантията Си третото въже, отново ме попита:

“Как тогава би разбрал думите на Мъдростта, която казва:

21 (Матея 12:33)
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“Нека дървото от небесата да се преплете с желязото на

земята!”

“О, Исусе! Бих разбрал думите така, щото Дървото от небесата е

слязло на земята и там то се е преплело с желязото на земята!”

“Точно този отговор очаквах от тебе. Защото наистина Дървото

от небесата слезе на земята! И това Дърво беше Вярата на Човешкия

Син! Но ти сега си спомни думите Ми в Евангелието:

“Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на

земята?” 22

Каква вяра бих искал да намеря на земята? Земна и човешка

ли? Плътска и суетна ли? Блудна и демонична ли?”

“Не, Господи мой! Ти искаш, когато дойдеш, да намериш Твоята Вяра

на земята?”

“А как Аз ще намеря Моята Вяра на земята? Или нека те

попитам така: Как твоят Господ ще намери Дървото от небесата,

Което е слязло на земята?”

Отговорът просто блестеше в устните на Исус и затова Му отговорих,

казвайки:

“О, скъпоценни мой Спасителю! Взимайки в предвид думите на

Мъдростта, Ти ще намериш Дървото от небесата преплетено с желязото на

земята...”

“Последвай тогава твоят Господ, слуго Мой! Защото сега отново

ще слезем при хълма на Галилея. За да свидетелстваш на цялата

Ми Църква за третото въже на Моето Възнасяне...”

След последните Си думи Господ ме прегърна и заведе при портите на

Небесния Ерусалим. И там, като хвърли третото въже към земята, полетя с

мен след него, следвайки Светлината на Собственото Си Сърце...

Ето, че отново стоях с Исус на хълма на Галилея. А Господ, като

посочи въжето, ми заповяда, казвайки:

“Протегни ръцете си и хвани въжето Ми! И бъди усърден

докрай, за да го дръпнеш с всичката си сила!”

22 (Лука 18:8)
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Помнейки предишните две видения, аз протегнах ръцете си и хванах

въжето на Възнасянето, като го опънах с всичката си сила. А тогава

Божията Светлина изпълни цялото протежение на въжето. И Святият Дух

проговори на сърцето ми, казвайки:

“Слуго Господен! Дървото на небесата непременно ще се

преплете с желязото на земята! И твоето голямо усърдие сега вече

разплита въжето на трите му нишки...”

Докато Духът ми говореше, въжето наистина се разплете на три

нишки. Първата от тях беше твърде Свята и блестяща и в нея аз разпознах

Вярата на Господ Исус Христос! Втората беше желязна нишка, пълна с

остри шипове, способни да разкъсат ръката, която ги държи и в нея аз

разпознах яростта и злобата на дявола. А третата нишка, пропита от Кръв,

пропускаше през себе си божествени заряди на Опрощение, Освещение и

Спасение. И тя беше самата Жертва на Исус...

Докато гледах трите нишки, Господ ми проговори, като казваше:

“Последвай Ме, Стефане! Защото искам да ти покажа какво

сториха злите с Моята Вяра, сиреч, с Моето Дърво...”

Ето, че Исус слезе от хълма на Галилея в една дълбока и тъмна

долина. И като посочи напред с ръката Си, каза Ми:

“Аз дойдох от Небето, като Светлина на света! Дойдох да

намеря грешните, блудните, болните, наранените, отчаяните и

сърцесъкрушените! Дойдох като Вяра и Слово именно в долината

на човешкия грях и тъмнина, за да изведа всичките човеци към

Спасение. Но ти виж какво сториха злите с Вярата на Човешкия

Син!”

Отново гледах натам, накъдето сочеше показалецът на Господ. И

тогава видях как към Дървото на Живота, което беше Вярата на моя

Господ, се приближиха човеци с брадви, тесли, и триони. Те мигновено се

наведоха и започнаха да секат с брадвите и теслите Дървото в самия му

ствол. А когато го отсякоха, над него се наведоха човеците с трионите,

които започнаха да го разрязват на части. Така, разрязали ствола и самите

клони, те ги сковаха и превърнаха на дървени кръстове. И ето, че най-
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злите изправиха кръстовете и ги поставяха из цялата долина, като

крещяха заплашително:

“С това Дърво и с тази Вяра вече е свършено! Никак да не вярвате в

Дървото, и никак да не приемате да изповядате вяра, която князът на този

свят мрази! Защото, ако го сторите, тоз час ще ви приковем на Дървото, на

Което държите, и ще прободем Вярата, която изповядате!”

Колкото повече гледах страшната гледка, толкова по-голяма ревност

разпалваше сърцето ми. Така дойде миг, когато паднах в нозете на моя

Господ и извиках към Него с всичката си сила:

“О, Господи мой! Аз обичам Дървото Ти, защото е Дърво на Живот! Аз

обичам Вярата Ти, защото е Свята и Истинска! Моля Те от цялото си сърце!

Благоволи да ме пратиш при тези зли човеци, които с дух на Езавел, с дух

на Корей и с дух на Мамон разсякоха Дървото Ти и го превърнаха на

кръстове за сплашване! Аз не се плаша да се съразпна с Тебе, Исусе! Аз не

се плаша да изповядам Името Ти, което е над всяко друго име!”

С плувнали от сълзи зеници, Господ ме възправи от нозете Си. И като

посочи един от дървените кръстове, каза ми:

“Иди, слуго Мой! И покажи на всичките зли човеци, че Ме

обичаш и никак не си се отрекъл от Вярата Ми и от Името Ми!”

С огън на ревност, и със сълзи поради Христовото поругание, аз се

затичах към дървения кръст. И като застанах пред злите човеци, които

заплашваха с него, казах им:

“Ах, вие, дяволски чеда! Кой ви даде брадвите, теслите и трионите, та

да отсичате Святата Вяра на Исус и да лъжете човеците с гнусната вяра в

Сатана? Кой ви научи да вярвате за благата и богатствата на този лукав

свят, а никак да не помните блаженствата на Сион и съкровищата на

Небесния Ерусалим? Кой превърна устните ви в навуходоносорски пещи,

та да сплашвате малките във вярата и да всявате ужас и трепет по земята?

С теологията на Езавел ли ще уплашите слугата Господен, след като

на тази блудна чародейка кръвта й се разплиска по стената и кучетата

ядоха месата й при рова на Езраел? С насилието на Корей ли ще уплашите

слугата Господен, след като земята отвори устата си под чедата на този

вълк и адът ги погълна живи? С богатствата на Мамон ли ще искате да
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съблазните слугата Господен, след като Юда го сполетя обесване от

собствените му ръце и червата му изтекоха?

В Името Господно аз хвърлям Божията проклетия върху вас! Понеже

вие сте, които се поругахте с Вярата на Исус и с Дървото, което дава Вечен

Живот!”

Слушайки и невярвайки, че някой може да им говори с такъв Дух и с

такава ревност, дяволските слуги до един полудяха. И като ме хванаха,

завлякоха ме до дървения кръст, крещейки с дива ярост:

“Нека в тоз час го прободем! Нека в тоз час го низвергнем! Нека в тоз

час му въздадем от яростта на нашия княз, за да послужи за пример на

всичките инакомислещи!”

Така дяволските човеци наистина ме притиснаха до дървения кръст. И

като извадиха пирони, забиха ги в ръцете ми и нозете ми! А тогава самото

Дърво проговори на сърцето ми с Гласа на Исус, като казваше:

“Желязото от земята трябва да се впие в мене, Дървото от

небесата! Но ето, имам тебе като свидетел! Защото Жертвата е тази,

която застава на пътя на желязото и е готова да умре, за да запази

Чистата и Свята Вяра в Бога!

Проповядвай тази смърт, това разпъване и поругаване, слуго

Господен! Защото докато на земята има слуги, готови да умрат за

Исусовата Вяра, то и дотогава има надежда, че когато Човешкият

Син дойде отново, ще намери Вяра на земята!

Вяра, разпната, както Него Го разпнаха, но жива като Живота

на Бога, истинска като Истината на Бога и Свята като Святостта на

Бога! Вяра, която възвисява горе!

Ето, Господ Исус отново те въздигна на хълма Галилея! И като

сплита трите нишки на Своето Разпятие, Сам ще ти говори, както

Цар говори на слугата Си, и както Приятел говори на приятеля Си!”

След последните думи, изречени ми от Дървото, аз отново се намерих

на хълма на Галилея. И моят Господ, възрадван и усмихнат, ме прегърна

силно с двете Си ръце, като ми казваше:

“Дървото на небесата наистина се преплете с желязото на

земята! И сега какво повече да ти кажа, слуго Мой, освен това, че
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не те наричам вече слуга, но приятел. Защото знаеш плановете на

Спасителя и си вързан с трите въжета на Неговото Възнасяне!

Ето, Аз наистина ще събера Моите на хълма на Галилея!

И като ги вържа с въжето Си така, както вързах теб, ще им дам

да вкусят от всичката неизказана и преславна радост, с която да

свидетелстват за Мене!

Защото вие сте Моите последни галилеяни!

Свидетели и съучастници на Моята Молитва!

Свидетели и съучастници на Моето Смирение!

Свидетели и съучастници на Моята Разпната Вяра!

И Този Исус, Който някога се възнесе на небесата, днес ви посети

в дълбочините на сърцата ви!

Аз, Господ на Галилея, дадох тези видения на пророка Си!

Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”
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