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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ
Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
След много години на воюване с религиозните началства и власти на
Вавилон, аз вече чувствам тежката умора, дошла от непрекъснатото
изнуряване за изпълнението на Божия план в моя живот и служение за
Небето. Но и днес с радост бих повторил думите на Апостол Павел:
“За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява...”
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Защото Исус нито за миг не ме остави без подкрепа, но преумножаваше
Силата Си в сърцето ми. За да говоря Неговите думи и да изявявам Неговите
видения. Така, през последните дни на моето страдание и изтощение за
Него, Господ отново се сниши до сърцето ми. И Святият Дух на Неговата
изобилна Благост ме накара да гледам нагоре. А вътре в мен нахлу свежест
и прохлада на едно докосване, по-различно от предишните. Докосване, с
което Исус потвърждаваше на духа ми, че е време да приготвя сърцето си
за Вечното общение с Него. За Вечния Живот в Неговото Царство. За
блаженството, щастието и радостта, към които се стремих през всичките
години на моето слугуване към Царя.
Да, братко мой! Идва мигът да се приберем при Него! Идва мигът този
свят да избледнее и ние да се възкачим горе. Защото преди нас при Исус
са отишли мнозина други човеци. И въпреки, че е трябвало да преминат в
Божието измерение през вратата на физическата смърт, пак аз зная, че
Господ е бил Верен и Истинен да ги приюти и утеши относно всичкото зло,
което са преживели на земята.
За нас, като последно поколение, има една друга врата, един друг
жребий, едно друго преображение. Преображение, което ще настъпи при
Глас на Архангел и при Божия Тръба. Преображение, при което ще бъдем
грабнати да посрещнем Исус в облаците. Преображение, при което вярата
ни в Божиите обещания ще ни направи свидетели на Неговото Величие,
Слава и могъщество. Преображение, при което Небето ще отвори вратите
си, за да приеме последните победители над дявола и неговото религиозно
царство. Именно мислите за това Преображение и идещите отпосле пречудни
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(Филипяни 4:13)
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Божии дела започнаха да пламтят в сърцето ми при Господното снишаване
до мен. И аз, разбрал, че моят Господ носи ново послание към духа ми,
паднах на коленете си и Го призовах, като казвах:
“Скъпоценни Исусе! Прекланям сърцето си пред Тебе и Ти благодаря,
че отново Си намерил причина да посетиш слугата Си. Говори ми, Господи!
Дай ми да разбера защо Святият Дух нахлу като вятър в сърцето ми! Дай
ми да разбера защо такива прекрасни мисли започнаха да пламтят вътре в
мене...”
В отговор на думите ми Исус ме докосна с ръката Си, като ми казваше:
“Това не е обикновено докосване, момчето Ми. Това е божествен
полъх от Вечния Живот, който Отец Ми ще даде на всичките Си
Звани, Избрани и Верни. Затова сега ти казвам, че до сърцето ти
дойде полъх от Дървото на Живота, което расте всред Божия Рай.
Отец Ми отново те посочи с ръката Си. За да бъдеш въздигнат горе
и да свидетелстваш за Вечния дял, който всеки от вас ще получи от
Дървото на Живота. Защото, при все, че ти се дадоха стотици
видения от Светилището, Огън от Олтара и Миро от Божиите съдове,
пак не си бил въвеждан до Дървото на Живота, за да свидетелстваш
за него на Моята Църква. Но сега ти казвам, че у Моя Отец има
причина да те посочи за настойник на тайните Си и за съд на
помазанието Си. На тая причина ти посвети годините на младостта
си. За да се изпълни писаното:
“Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя
на всекиго, според каквито са делата му. Аз съм Алфа и Омега,
Първият и Последният, Началото и Краят. Блажени, които изперат
дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота, и да
влязат през портите на града...”
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Как мислиш тогава? Не се ли потруди достатъчно, за да
намериш съдбата си в тия пророчески стихове? Не стана ли твоят
Господ явен за сърцето ти като Алфа и Омега? Не станаха ли
блажени човеците, които изпраха дрехите си във водите на Божия
Пророчески Дух, за да имат право да дойдат при Дървото на Живота
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(Откровение 22:12-14)
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и да влязат през портите на Небесния Град? Разбираш ли сега, че
Аз и Отец Ми те виждаме в самия връх на пророческото ти избиране
и помазание? А какъв друг връх да има в живота на Божия пророк
от тоя:
Да яви на Божието домочадие Дървото на Живота и Вечния
дял, който трябва да спечелите с вяра!
Доволно дълго си размахвал Божия Меч против дявола! Доволно
дълго Господ е съкрушавал нечестивите с изобличително слово за
злите им дела! Доволно дълго Светлината е светила в мрака, а
мракът не е могъл да я схване! Днес Аз и Отец Ми ще те въздигнем
далече по-горе! За да свидетелстваш на Божия остатък на земята
как се взима Вечния дял от Дървото на Живота. Защото времето до
мига на грабването е кратко като въздишка.
Докато въздъхнете поради Злото, и ще се намерите изменени!
Докато въздъхнете поради ужаса, и той ще ви изгуби завинаги!
Защото идва времето Моите да се възрадват и стиховете на
Отца Ми да нахлуят като пролетен вятър в сърцата им. Тъй че до
един да се намерите в думите на пророка:
“А на вас, които се боите от Името Ми, ще изгрее Слънцето на
Правдата с изцеление в крилата Си; и ще излезете и ще се
разиграете като телци из обора. Ще стъпчете нечестивите; защото
те ще бъдат пепел под стъпалата на нозете ви в деня, който
определям, казва Господ на Силите...”
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А сега тръгни след Мене! За да покажа на сърцето ти Дървото,
което събира в себе си Вярата на всичките Божии дървета!”
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1. ВИДЕНИЕТО С ДЪРВОТО НА ЖИВОТА
Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Запленено от благодатните Му думи, сърцето ми последва Исус в едно
от най-живите и прекрасни видения, които някога съм получавал от Него.
Защото Спасителят ме прегърна с голямата Си нежност. И като ме възвиси
нагоре, скоро ми даде да гледам Небесния Ерусалим и на всичката му
Небесна красота. Така, стъпил след Исус на златните улици на града, аз не
можех да изговоря дори дума от възхищението и запленяването на всичките
ми помисли. А Исус, като посочи напред с ръката Си, вече ми казваше:
“Тръгни след Мене. Защото сега ще те заведа до Дървото на
Живота, което расте всред Божия Рай. Дърво, което всички Мои
трябва прекрасно да познават, за да имат дял от него и така да
участват във Вечния Живот на Царството...”
Господ тръгна, а аз Го последвах. Така вървяхме известно време,
когато забелязах как Светлината на Духа ставаше все по-лъчезарна, а
самото Небе отразяваше нежната игра на лъчите Му всред кристалните
води на Реката на Живота. Това бе една феерия, един танц на Любовта и
Красотата, който не може да се опише с думи, нито да се предаде във
видение. Накрая Исус се спря. И като посочи водите на Реката, вече ми
казваше:
“Гледай Дървото на Живота! Защото затова си извикан тука...”
С вълнение погледнах към Реката, когато забелязах как всред нея
беше издигнат Хълм, като малко островче. И на тоя Хълм очите ми видяха
Дърво, което простираше клоните си към двете страни на Реката. То беше
толкова могъщо и Свято, щото самите води на Реката отразяваха вълни от
всеки негов полъх и разклащане на клоните му. Самата гледка ме плени
дотолкова, щото не можех да откъсна погледа си от Дървото. Колкото
повече го гледах, толкова по-силно ставаше желанието ми да вляза във
водите на Реката и да се приближа до него. Така накрая дочух Господ да
говори зад мен, като ме питаше:
“Какво е това Дърво? Кога е поникнало? И кой го е посял, за да
спуща клоните си от двете страни на Реката?”
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Думите на Исус бяха пълни с неразгадана тайна. И аз, обръщайки
поглед към Него, тихо Му казах:
“Господи мой! Питаш сърцето ми за неща твърде пречудни и тайни. Та
откъде да зная аз какво е Дървото на Живота или как се е появило всред
Реката на Живота? Но сега, когато го видях, зная, че искам да имам дял от
него. Защото това Дърво е най-прекрасното творение на Бога всред самия
Рай! Не е ли така, Исусе?”
Господ се усмихна на думите ми, а след това продължи да ми говори,
като казваше:
“Това, че Дървото на Живота е най-прекрасното творение на
Моя Отец ти правилно си забелязал. Но сега ти предстои да видиш
неща, които Отец Ми никога не е давал на жив човек. Защото Аз ще
покажа на сърцето ти как се е появило това Дърво на Живота и
каква е дълбоката му тайна. Затова стой тук, на брега на Реката и
наблюдавай онова, което ще се открие пред очите ти. Понеже ще
върна времето назад. До мига, в който Отец Ми посади Дървото на
Живота...”
След последните думи на Исус видението пред очите ми се обгърна от
мъгла, а след това водите на Реката на Живота започнаха да се движат
подобно на гигантски бързеи. И ето, че самата мъгла се разсея, а очите ми
погледнаха към мястото, където трябваше да бъде самото Дърво. Но
Дървото го нямаше, а също така нямаше Хълм всред Реката. Това ме
накара да гледам с още по-голямо внимание. За да видя как всред самата
Река се появиха огнените ръце на Всемогъщия. И с Глас на прелели води
Отец вече казваше:
“Сине Мой! Слез на земята и дай Вяра на човешките чеда!
Защото праведният ще живее чрез Вяра! И Ти ще бъдеш Хълмът на
Вярата, Който водите на Святия Дух ще напояват и осветяват...”
В едно с думите на Отец всред Реката на Живота се появи Хълм, а
водите на Духа започнаха да се плискат върху него. Но тогава Гласът на
Отец за втори път прокънтя, като казваше:
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“Сине Мой! Слез на земята, като Семето на Нетленния! И научи
всички да вярват в Словото, което им давам! А там, гдето Семе се
вкорени в Словото с Вяра, нека се роди Дърво на Живот...”
В едно със Святите думи на Отца, огнените Му ръце се раздвижиха,
тъй че пръстите Му положиха Семе върху самия Хълм. А Семето, като се
вдълбочи в Хълма, придоби корени и започна да расте. Така то вдълбочи
корените си в самия Хълм, а краищата им вече пиеха от водите на Реката.
А тогава стана чудо. Защото върху самия Хълм се появи кълнът на Семето.
Той като започна да расте, превръщаше се във фиданка. А фиданката,
като усили растежа си, ставаше все по-голяма и силна. Така тя се уголеми
до Дърво. А самото Дърво, като продължаваше да расте и да развива
корените си, се изпълни с Божията Светлина и започна да развива клоните
си. Все повече и повече, докато дойде миг, когато върху клоните се развиха
листа, а под самите листа започнаха да се раждат плодове...
Точно в този миг настъпи ново знамение. Защото там, при Реката на
Живота, се яви моят Господ Исус, заобиколен от ангели и Светии.
Протегнал ръцете Си към Реката на Живота, Спасителят падна на коленете
Си пред нея, като казваше на Отца:
“Всемогъщи Отче! Аз прогласих Словото Ти на земята и станах
Хълм, на Който да прибягват угнетените и наскърбените. Аз научих
чедата Ти на Вярата, с която малкото синапово зърно се превръща
в Дърво, по чиито клони пеят Небесните птици! Аз дадох на всички
човешки чеда Избора да станат дървета на Твоята Правда, които
раждат плодовете на Твоя Живот!”
В отговор на думите на Исус всред Реката на Живота отново се появиха
огнените ръце на Отца. И Всемогъщият прокънтя с Гласа Си като казваше:
“Възлюбен Мой Сине! Твоята Вяра е Дърво на Живот за тия,
които я приемат! И от този миг това Дърво ще расте и ще се
уголемява. Защото То ще събира в себе си всичката Вяра по земята,
за да имат дял с Тебе всички, които са станали дървета на Живот,
както и Ти беше Дървото на Моя Живот на земята. В Живота Си се
заклех, че докато Духът Ми се движи на земята, за да въздига
човеците на Господния Хълм, то всякога на тоя Хълм ще растат
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дървета на Живот, чийто дял е в Дървото на Живота. Тъй че Святите
корени ще се съединят със Святия Корен. Святите стволове ще се
съединят със Святия Ствол. Святите клони ще се съединят със
Святия Клон. И Святите плодове ще се съединят със Святия Плод...”
След последните думи на Отца Духът отново ме накара да гледам към
Дървото на Живота. И отново водите на Реката станаха като гигантски
бързеи, но този път Дървото пред очите ми се преобразяваше от Слава в
Слава. Корените Му се уголемяваха, пластовете Му нарастваха, клоните Му
ставаха все по-големи и величествени. Докато дойде миг да си спомня, че
стоя на брега на Реката, а очите ми виждат най-прекрасното творение на
Отца… Точно тогава Исус докосна с ръка рамото ми, като ми казваше:
“Разбра ли сега тайната на Дървото? Разбра ли защо То е найпрекрасното творение на Моя Бог и Отец?”
“О, Спасителю! Сърцето ми разбра всичко. Защото това Дърво е Твоята
Свята Вяра в Твоето Свято Слово. Вярата, която Ти остави като Пример на
земята. За да гледаме на Тебе, като на Хълма Господен, като на Семето
Господно, като на Дървото Господно. И чрез Твоята Вяра да се съединим
завинаги в това Дърво и да имаме дял в Него...”
В отговор на думите ми Исус каза с твърде сериозен Глас:
“Праведният ще живее чрез Вяра. А когато дойде миг да се яви
пред Мен, то тогава Отец Ми ще прибави Вярата му към Моята Вяра,
примерът му - към Моя Пример и делата му - към Моите дела.
Защото тук, в Небето, ще Ме видите всички. И ако на земята сте
ходили с вярване, то в Небето ще ходите с виждане.
Как мислиш ти тогава? Не е ли Свято и право, прилично и
благоугодно, Отец Ми да събере всичката Си Вяра по земята и да я
съедини с Вярата на Сина Си за вечни векове?
Но ето това е Дървото на Живота:
Вярата на Бога, която събира в себе си Вярата в Бога!
И ако Моите наистина искат да имат дял от Дървото на Живота,
то тогава нека Ми позволят да ги опитам и претегля с всичките
Святи видения на тази Небесна книга. Защото ти казвам, че ти все
още гледаш Дървото на Живота отстрани. Но Аз непременно ще ти
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покажа Корена, Ствола, Клоните, Листата и Плодовете на това
Дърво. И едва когато се намерите съизмерими като дървета на
Живот с Дървото на Живота, Аз ще посоча всеки от вас и ще му
кажа:
“Възрадвай се, чедо на Сион! Защото имаш дял от Дървото на
Живота!”
А ти сега Ме последвай. За да разкрия на сърцето ти що ще
рече Коренът на Дървото на Живота...”
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2. ВИДЕНИЕТО С КОРЕНА НА ДЪРВОТО
Братко мой! Верни ми приятелю!
Готов ли си да отвориш сърцето си за всички Небесни откровения на
тази книга? Готов ли си да оставиш всичко земно и преходно, за да
полетиш с Вярата на Духа до Божиите обиталища?
Ето, казвам ти, че днес там има едно Дърво на Живот, което е готово
да приеме последното поколение на Сион и така Стволът Му да стане още
по-величествен, а клоните - още по-плодоносни.
За оня, който е посветил живота си на Бога, не е трудно да си
представи, че той самият става дърво на Божията Светлина и Благодат.
Защото къде другаде да бъдат корените на вярата ни, ако не в Евангелието
на Господ Исус Христос? Ако Живото Слово на Спасителя е станало почвата
на нашия дух, то непременно ще живеем с Дух от Духа и с Живот от
Живота на Бога. Видението, което Господ Исус показа на сърцето ми, за
сетен път ме убеди колко неизчерпаема и неизследима е Небесната Мъдрост.
Защото аз отново стоях до Него, а Той посочи към водите на Реката на
Живота, водещи към Дървото, като ми казваше:
“Тръгни след Мене! Защото сега ще ти покажа Коренът на
Дървото на Живота. Корен, Който всички вие трябва да познавате
прекрасно...”
След тези Свои думи Спасителят пристъпи с нозете Си във водите на
Реката, а аз Го последвах. Така, в съприкосновение с кристалната Благодат
на Духа, сърцето ми усети как започна да се изгубва във всичката пълнота
от щастие и блаженство. И ето, че накрая аз виждах Дървото на Живота
съвсем отблизо, понеже пристъпих след Исус на Хълма, където растеше то.
А тогава Исус отново започна да ми говори, като казваше:
“Наведи се до Мене. Защото Аз сега ще ти дам да разбереш що
ще рече пръстта на тоя Хълм, в който Дървото спуща Корена си...”
С вълнение се наведох до Господа, а Той вече загребваше от пръстта
на Хълма в ръката Си. И като протегна ръката Си към мене, каза ми:
“Вземи пръстта от Хълма. И нека Духът на Святия да я потвърди
истинно за сърцето ти...”
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Отворил събраните си шепи, аз вече гледах пръстта от Хълма върху
дланите си. А силата на тази пръст беше толкова голяма, щото тя притегли
не просто погледа ми, но сърцето ми. И стихове, стотици и хиляди стихове
от Вечното Слово на Бога, започнаха да запленяват цялото ми същество.
Това ме накара да наведа още повече очите си към шепите си, тъй че в
един миг видях лъч от собственото си сърце, който търсеше своя ниша
сред Вечното Слово на Бога. Така дойде миг да кажа на Исус:
“Господи мой! Колкото повече държа Този Свят Дух на Словото Ти в
дланите си, толкова повече сърцето ми се вкоренява в Него...”
“И не би могло да бъде другояче, момчето Ми! - отговори Исус и
продължи:
“Затова гледай сега на Мене и виж чудото, което ще сторя пред
очите ти...”
В следващия миг Господ коленичи на самия Хълм. И като протегна
двете Си ръце към пръстта на Хълма, направи така, че прегърна със
Светлината Си всичката възможна пръст. А след това, за моето пълно
изумление и възхищение, започна да се съединява с Вечното Слово на
Бога. Самата снага на Спасителя се изменяше по чуден начин, понеже
нозете Му слизаха надолу в пръстта на Хълма, а с тях и цялото Му тяло.
Исус все повече и повече ставаше като част от Дървото на Живота. Той
съединяваше Себе Си с него и постепенно се скриваше от очите ми. Така
дойде миг, когато аз вече не Го виждах и това ме накара да извикам:
“Къде Си, Господи! Говори на сърцето ми и ми дай да разбера чудото
на Преображението Ти при тоя Хълм!”
В отговор на викането ми, водите на Реката се раздвижиха. И Самият
Свят Дух прошепна на сърцето ми, като ми казваше:
“Влез във водите Ми! Защото Аз ще те приближа до Исус, Който
е Вечният Корен на Вярата...”
Останал без дъх, аз нагазих в кристалните води и усетих, че започвам
да потъвам. Така водите ме покриха, а Духът обърна погледа на сърцето
ми към основата на Хълма в дъното на Реката.
Там бе моят Господ Исус Христос! Бял и пречист Корен, Който изпиваше
в Себе Си всичката Благодат, Светлина и Живот на Бога! Бял и пречист
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Корен, Който бе готов да дари с Небесно блаженство и щастие всяко сърце,
което би уповало на Него! Бял и пречист Корен, Който изпращаше към
ствола на Дървото всичката Сила на Своята могъща и Свята Любов! Бял и
пречист Корен, Който провеждаше през Себе Си потоци от божествена
Мъдрост и Разум, а пръстта около Него мигновено се просветляваше и
изпълваше с Небесно плодородие и щедрост. Не знаещ що да кажа, аз
заплувах към основата на Корена, сиреч, към нозете на моя Господ. И като
ги прегърнах всред самите води на Духа, едвам успях да кажа:
“Святи Корене на Бога и Отца! Вкорени и мене в тази най-чудесна и
плодоносна почва! Направи ме да пребъдвам в нея, като Тебе! Направи ме
да дарявам Любов и Светлина като Тебе! Направи ме пълен с Мъдрост и
Разум като Тебе!”
В отговор на думите ми Исус протегна ръцете Си и ме погали, като ми
казваше:
“Аз съм Коренът и Потомъкът Давидов! И ако някой вярва в
Мене, реки от жива вода ще бликнат из утробата му, за да се
вкорени в Духа и Словото Божие така, както се вкоренявам Аз. Но
ти сега Ми кажи защо извика към Мене, когато стоеше на Хълма?
Какво се случи, та да се наложи да Ме извикаш?”
“О, Исусе! Ти протегна ръцете Си и прегърна пръстта на Хълма. А след
това нозете Ти и цялото Ти тяло започнаха да потъват през самия Хълм и
да стават съединени с Дървото на Живота. Тъй че аз Те изгубих от погледа
си и пожелах отново да Те намеря...”
“А как Ме намери и къде Ме намери?”
“Господи мой! Послушал Гласа от водите на Духа, аз нагазих в Реката
на Живота. А когато водите ме покриха и потънах, то тогава Те видях като
Корен...”
Исус се усмихна нежно на отговора ми, а след това продължи да ми
говори, като казваше:
“Искам да предадеш на всичките Ми братя и сестри, че измежду
тях има посочени от Мене и Отца Ми, които ще имат съдбата да
бъдат корени. А силата на един корен става явна тогава, когато той
не се вижда, понеже е дълбоко скрит в Словото и водите на Святия
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Дух. Затова Аз повелявам с божествена ревност на всичките Си
слуги:
Станете корени, за да ви виждат не човеците, но Коренът
Давидов! Защото ето това, да потънете дълбоко в Духа, ще рече да
приемете Моето Смирение в сърцата си. Смирение, с което ще
отдавате всичката Слава на Небесния Отец, и ще дадете Живот и
Светлина на мнозина. Понеже няма корен на плодоносно дърво,
който да иска да виждат него, когато трябва да виждат резултата от
делата му.
А колко от вас са способни на това? Колко от вас ще Ме
послушат, за да потънат с Мене? Колко от вас ще се скрият от
всичкото човешко ласкателство, както и от всяко себевеличаене и
ръкопляскане?
Ето, казвам ви, че служителите, станали корени, са найвеликите в Небесното Царство! Защото не би имало Дърво на
Живот, ако Го няма Коренът Давидов! И на земята не би имало
дървета Господни, ако Отец Ми не им даваше живителните сокове и
влага чрез Своите смирени корени. Но ти сега виж следващото
знамение, което ще разкрия на сърцето ти...”
След последните Си думи Исус протегна ръката Си всред водите на
Духа, сякаш че призоваваше нещо или пък някого. А тогава водите
мигновено се развълнуваха, тъй че блясък от Светлина мина през тях. А до
мен и Исус се приближи остра и лъскава сребърна брадва. И ето, че Господ
протегна ръцете Си и хвана брадвата, като ми казваше:
“Как мислиш момчето Ми? Всякакви корени ли ще пребъдват до
Корена Давидов?”
“Не, Исусе! До Тебе ще пребъдват само онези корени, които са били
насадени и вкоренени по намерението на Небесния Отец...”
“А не казах ли Аз, че:
“Всяко растение, което Моят небесен Отец не е насадил, ще се
изкорени...”

4

И не предупреди ли Йоан Кръстител, казвайки:
4

(Матея 15:13)
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“А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй всяко
дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огъня се хвърля...”

5

Ето, Аз съм Коренът на дърветата! И острата и Свята брадва на
Моя Отец е в ръцете Ми! Аз ще отсека с нея всички корени на
съблазън и нечестие, лицемерие и търговия. За да останат с Мене и
в Мене само тези, които принасят плодове и прославят Отец Ми,
Който е на небесата! Затова ти предупреди всичките Ми чеда да
внимават и да изпитват словото и делата на човеците, които им
говорят в Моето Име! Човек, който говори Моето Слово, но не
върши Моите дела, няма Моя Корен и брадвата Ми непременно ще
отсече такъв!
А какви са делата Ми, Църкво Моя? Какви са плодовете, които
Човешкият Син остави като пример на Невястата Си? Бях ли Аз
наемник, за да ръкопляскате на наемници? Бях ли Аз търговец, за
да обогатявате търговци? Бях ли Аз грабител, за да се покорявате
на грабители? Бях ли Аз книжник на буквата или законник на
религията, за да търпите теолозите и доктринерите?
Не, люде Мои!
Аз бях Коренът, Който дава Живот на Дървото!
Живот на Моята Маслина!
Живот на Моята Смоковница!
Живот на Моята Лоза!
Живот на Моята Палма!
И ако вие искате да познаете този Живот и да се посветите на
него, то станете скрити и невидими, за да стане Бог открит и видим!
Станете корени, скрити в Духа, за да се явят един ден делата ви
пред Бога! Корен, който не е скрит, не е от Моите корени, нито
пребъдва в дълбочините на Духа Ми! Такъв корен няма да нахрани,
но ще убие! Такъв корен няма да даде Живот, но ще погуби със
смърт!”

5
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Колкото повече Исус говореше на сърцето ми, толкова по-излъскана и
Свята ставаше брадвата в ръцете Му. А аз, пленен за сетен път от всичкото
Му обаяние и Светлина, отново паднах в нозете Му, като казвах:
“Боже мой! Даже до старост и бели коси не ми позволявай да бъда
нищо друго, освен корен до Корена.
Нека остана скрит! Нека остана невидим за света, докато с Твоето
Слово и Пример възрастяват всички Господни дървета! Тази нека да бъде
съдбата ми от Тебе и този нека да бъде Кръстът на всичкото ми слугуване!
Аз искам Твоето иго върху себе си и Твоето бреме за живот на сърцето си!
Защото Твоето иго е благо и бремето Ти - леко!”
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3. ВИДЕНИЕТО СЪС СТВОЛА НА ДЪРВОТО
Братко мой! Верни ми приятелю!
Аз вярвам, че видението с Корена Давидов е силно да промени целия ти
живот и всичките ти възгледи. Защото мнозина от нас са се впечатлявали
от всякакви други корени, но не и от Корена на Истинската и Свята Вяра.
Такива са били готови да се прехласват и съблазняват от тщеславни
корени, които повече от всичко искат да бъдат виждани и забелязвани,
хвалени и превъзнасяни. А жертвите на такива тщеславни корени никак не
са се замисляли върху сериозните думи в посланието на Апостол Павел:
“А ако първото от тестото е свято, то и цялото засяване е свято;
и ако коренът е свят, то и клоните са святи...”
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Виждаш ли, че всичко започва от Корена? И разбираш ли, че не е
голямо нещо да слушаш как някой платен проповедник ти говори за
Христос, ако на такъв коренът му не е в Божието Слово и във водите на
Духа? Защото, за да казва първият от псалмите в Библията, че праведният
“ще бъде като дърво, посадено при потоци води”, то в Духа на
божественото откровение коренът на такъв човек е в любовна прегръдка с
Корена Исус. А както можеш да предполагаш, там, където е Коренът Исус,
ще се яви и Стволът Исус. Защото второто след корена на едно дърво, е
неговият ствол.
Когато Господ започна да ми говори за Ствола на Дървото на Живота,
Той бе необикновено развълнуван в Духа Си. Бих казал, че моят Спасител
твърде дълго бе подготвял сърцето ми, за да мога да понеса всичката
мъдрост на божественото Му откровение. Така Той отново ме приближи до
Дървото на Живота. И като прокара с нежност дланите Си по кората на
Дървото, започна да ми говори, като казваше:
“Ела и виж как изглежда Стволът на Дървото. Приближи се и
съзерцавай онова, което може да се види само на Небето...”
Послушал Исус, аз се приближих до Него, като почнах да гледам
Ствола на Дървото и най-вече – кората му. А тогава очите ми видяха стотици
и хиляди нарязвания и убождания по самата кора, които бяха станали
6

(Римляни 11:16)
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причина върху тях да избие смола. А тия нарязвания и убождания се
намираха по протежението на целия Ствол, тъй че нямаше видимо място
по Ствола, на което да нямаше белези от тях. Това ме накара да вдигна
поглед към Исус и да Го попитам:
“Какво ми даваш да видя, Господи? Та очите ми гледат на тоя Ствол и
виждат, че той е нараняван твърде много...”
“И не би могло да бъде другояче!” - ми каза Исус и продължи:
“Но Аз сега искам да ти разкрия тайната на тоя Ствол, защото
тя е съдбоносна за Моите братя и сестри. А ти като начало Ми кажи:
Забеляза ли колко много смола е избила по протежението на
целия Ствол на Дървото?”
“Да, Исусе! Забелязах, че на всяко нарязано или прободено място е
избила смола. Затова си мисля, че Ти ми показваш сълзите на това Дърво,
дошли от всичкото гонение и зло, което то е получило на земята...”
“А имаш ли вярата да приемеш, че в Дървото на Живота Отец
Ми е събрал за свидетелство всичкото гонение и омраза, които
Моите са преживели заради Името Ми?”
“Да, Исусе! Имам тази вяра!” - отговорих аз:
“Защото във всяко от хилядите убождания и нарязвания аз виждам по
една човешка съдба, свързана завинаги с Тебе...”
“А кое е предпазило Стволът на Дървото никак да не изсъхне,
но въпреки нарязванията и убожданията да остане цял? Не е ли
това смолата?”
“Точно тя е, Господи!”
След последният ми отговор Исус отново докосна с ръка Ствола, а по
пръстите Му се появи смола. Така Той гледаше смолата с твърде мъдър и
съкровен поглед, а накрая отново ми проговори, като казваше:
“Колкото и да гледаш Ствола на Дървото, никога не би разбрал
тайната му, ако Аз не съм до теб, за да ти я разкрия. А сега ти
казвам, че това е Стволът на последното гоферово Дърво, с което
последният Ной въздига последния Си ковчег на земята. А ти какво
помниш от Словото Ми за първото гоферово дърво, за да разбереш
тайната и на последното?”
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“О, Исусе! Отец заповяда на Ной да направи ковчега от гоферово
дърво!”
“А не заповяда ли Той също така на Ной да измаже стените на
ковчега със смола отвътре и отвън? Сега разбираш ли, че последният
Ноев ковчег също ще бъде измазан със смола отвътре и отвън?”
Можех ли да не разбера Исус, след като очите ми съзерцаваха Ствола
на Дървото, по който се стичаше смолата? А това ме накара с огромно
вълнение да кажа на Господ:
“Спасителю мой! Да разбирам ли, че именно тая смола е причината да
се явим пред Тебе без порок и неповредени от духа на света? Защото
именно със смолата някога Ной направи ковчега да не пропуска вода...”
“Точно така е! И нека Моите внимателно забележат, че ковчегът
беше измазан не само отвън, но и отвътре. Но кой би познал какво
е тук смолата, ако не бих ви говорил чрез пророка Си?”
След тези думи Исус протегна ръката Си към мен, като ми казваше:
“Вкуси от смолата, момчето Ми! Защото тя сама ще свидетелства
за себе си...”
Послушал Господ аз взех от смолата на пръстите Му, като я вкусих.
Тогава през сърцето ми мина страшна болка. Болка от ужасно нараняване
от зли и остри думи. Но тая болка мигом се успокои от самия дъх на
смолата, който покори цялото ми същество. Разбрах, че смолата беше
незлобието и кротостта на Господ и затова побързах да Му кажа:
“О, Исусе! Ти ни искаш като кротки и незлобиви дървета. Ти ни искаш
именно дървета, Господи! Защото няма дърво, което да е порязало, след
като е било порязано или да прободе, след като е било прободено! Докато
стои в почвата и уповава на Корена, то ще покрие раните си с незлобие и
кротост, тъй че смолата ще опази духа и сърцето му...”
“Точно така е! Незлобие и Кротост - ето такава е смолата от
Ствола на Дървото! Затова знайте, че ковчегът на последният Ной
ще бъде измазан със смолата от Дървото на Живота. Не само отвън,
но и отвътре, сиреч, Незлобие и Кротост не само спрямо вашите
противници и гонители от света, но Незлобие и Кротост и спрямо
човеците в Църквата, които не са достигнали до познаването на
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Корена. Не говореше ли именно с такива думи Апостолът Ми Павел
на младия Тимотей? И не написа ли в посланието си:
“А Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде
кротък към всичките, способен да поучава, търпелив; с кротост да
увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да
познаят истината и да изтрезнеят, като се избавят от примката на
дявола, (от когото са уловени живи), за да вършат Божията воля...”

7

и още:
“Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци; Господ е
близо...”

8

И ето, питам ви:
Увещавате ли с Кротост противниците? Става ли вашата Кротост
позната на всички човеци? Проумявате ли, че ако някога строежът
на Ноевия ковчег стана познат на всичките човеци, то така ще е и
при строежа на последния. Защото именно смолата по Ствола е
свидетелството, че сълзите на Дървото са по-силни от дъха на
злобата, нечестието и отмъщението.
Затова Господ днес говори на цялата Си Църква. И на всички
Мои казвам:
Оставете се от възмездието и забравете отмъщението! Не
бъдете зли, като злите, които ви гонят! Не бъдете остри и жлъчни,
като жлъчните и острите, които ви пробождат!
Погледнете нагоре към Ствола на Дървото на Живота!
Погледнете нагоре - към гоферовото Дърво на последния Ной и
смолата, с която сте измазани отвътре и отвън! Защото на Отец Ми
принадлежи възмездието и отмъщението, Гнева и яростта! И Той е,
Който ще излее чашата на Гнева Си върху рода на нечестивите!”
Братко мой! Аз не помня да съм имал толкова съкровено и Свято
докосване от Бога. Възможно е да съм имал, понеже виденията ми от Исус
станаха много. Но точно сега ти казвам, че от дъха на смолата сълзите ми
рукнаха, а сърцето ми прекомерно се развълнува, преди докрай да се

7
8

(2 Тимотей 2:24-26)
(Филипяни 4:5)
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утеши. И аз, като прострях ръце към незлобливия и кротък Ствол на
Дървото, извиках към Исус, като Му казвах:
“Скъпоценни мой Спасителю! Ти, Който бидейки охулван, хула не
отвръщаше, Ти, Който бидейки нараняван, благославяше, бидейки хулен,
благодареше - научи ни да бъдем като смола от Ствола Ти! Научи ни да
претърпяваме с любов на всичкото зло, за да намерим дела си и съдбите
си, като белези от тоя Ствол. Белези, покрити от смола! Гонение, покрито
от Кротост и Незлобие! За да бъдем Твоите последни люде в Твоя последен
Ковчег! Амин и Амин!”
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4. ВИДЕНИЕТО С КЛОНИТЕ НА ДЪРВОТО
Братко мой! Верни ми приятелю!
Иска ми се виденията в тази пророческа книга да те накарат още
повече да се влюбиш в Исус. Защото именно Той е нашият Вечен дял от
Дървото на Живота. Оня, който е имал изобилие от Присъствието Му на
земята, ще има изобилие от Присъствието Му и на Небето.
Времето, в което живеем е такова, щото дяволът е подложил на
ужасно гонение и притеснение всички сърца, в които живее Присъствието
на Исус. А самото гонение и притеснение е такова, щото дяволът натрапва
на очите ни богатата вавилонска блудница и шепне лъжи на мислите ни,
като казва:
“Не бъди от поколението на бедните и неблагословените! Не бъди
клон от дърво, което вече изсъхва! Промени вярата си! Потърси благата на
земята и заложи в сърцето си на тях. Виж църквите, които се промениха и
приеми новото движение на духа…”
Мнозина не могат да устоят на подобно гонение и притеснение в мислите
си. И те, забравили, че са били изкупени със скъпоценната Христова Кръв,
бързат да отидат всред свърталището на мерзостта, та да станат клони и
пръчки от едно друго дърво, което не е Дървото на Живота. А когато
станат части от другото дърво, те вече получават соковете си от друг корен
и вярата си от друга почва. За да се сбъднат в съдбите им категоричните
думи на Спасителя:
“Всяко растение, което Моят небесен Отец не е насадил, ще се
изкорени…”

9

Как мислиш, братко мой? Няма ли последното време да ни направи
участници в един жесток духовен сблъсък, който е сблъсък между различни
поколения? Няма ли поколението на пръстния да враждува на поколението
на Небесния? Няма ли клоните на земния просперитет да намразят и
преследват клоните на Небесното блаженство? Как тогава трябва да стоим
в Словото на Бога, за да не се смутим, нито да изгубим прицелната точка?

9

(Матея 15:13)
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Истината е, че ни е нужно Личното водителство на Исус, сиреч, Онзи
Свят Дух на Небесно Присъствие и Помазание, Който всякога да ни
потвърждава, че оставаме Верни свидетели на Господ.
Именно заради Своите Верни свидетели Исус отново ме заведе при
Дървото на Живота и започна да ми говори, като казваше:
“Ето, Стефане! Виж сега Клоните на Дървото на Живота!
Защото ти казвам, че щом Коренът е Свят, то и Клоните са Святи.
Затова нека да те заведа до тях, та да видиш отблизо в какво се
състои самата Святост на Клоните…”
Така Господ ме приближи под самото Дърво и сред самите му Клони.
След това, протегнал ръце, Той хвана един от Клоните, като ми казваше:
“Докосни този Клон, момчето Ми! И сам разбери в какво се
състои Святостта му…”
С вълнение протегнах ръцете си, като хванах Клона. А тогава
почувствах нещо твърде странно. Защото ставаше така, че не аз държах
Клона, но той ме държеше. Нещо повече – през сърцето ми премина
толкова силно Божие Присъствие, щото усетих как цялото ми същество
започна да омеква. Едни огнени и Святи думи на Отца започнаха да
пулсират в сърцето ми и да вършат в духа ми необратима промяна. С тези
думи Всемогъщият превръщаше в Живот стиховете на пророка Си Езекиил:
“Защото ще ви взема изсред народите, и ще ви събера от
всичките страни, и ще ви доведа в земята ви. Тогава ще поръся
върху вас чиста вода, и ще се очистите; от всичките ви нечистотии
и от всичките ви идоли ще ви очистя. Ще ви дам и ново сърце, и нов
дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от
плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа Духа Си вътре във
вас, и ще ви направя да ходите в повеленията Ми, да пазите
съдбите Ми, и да ги извършвате…”

10

И докато аз преживявах докосването от Клона, Исус застана пред мен
и докосна с ръка сърцето ми, като ме питаше:
“Усети ли мекотата? Усети ли как през този Клон премина
всичката мекота, с която Отец иска да обнови и промени духа ти?”
10

(Езекиил 36:24:27)
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“Да, Исусе!” – отговорих аз и продължих:
“Усетих как Отец ме е поръсил с чистите води от Реката на Живота. И
като е отнел старото ми каменно сърце, дал ми е ново и меко сърце. Меко,
като тоя Клон, който сега ръцете ми докосват с толкова голямо щастие и
блаженство…”
“Знай тогава, че именно мекотата на Клона е свидетелство за
неговата Святост. А за да разбереш още по-добре що ще рече тая
мекота, то дръж все така Клона и виж знамението, което ще изявя
пред очите ти…”
Държейки Клона, аз погледнах на моя Господ, Който се отдалечи от
Дървото на Живота, като нагази в Реката. Така Той застана на един от
бреговете на Реката и протегна ръката Си напред, като казваше:
“Слушайте Ме, Святи Клони! Погледнете натам, накъдето Аз
искам!”
В следващия миг всред самите Клони се появи Святият Дух, уподобен
на Вятър от Светлина. И когато Исус обърна главата Си да гледа, накъдето
Той иска, то самият Вятър задуха с лъчите Си в Клоните, а те се извърнаха
в същата посока, в която гледаше Господ. Така и Клонът, който аз държах,
или по-скоро ме държеше той, също се извърна. В тоя миг Господ обърна
главата Си в друга посока, а Вятърът отново докосна Клоните със Светлина
и те отново се обърнаха натам, накъдето искаше Исус. Ставаше така, че
Клоните на Дървото винаги следваха движението на Исусовата глава и на
Господния поглед. А това беше най-прекрасно потвърждение за дълбоката
и неразривна духовна връзка между Корена и Клоните. Защото Клоните
следваха Волята на Корена, Който е Исус. И всичко това ме накара да
извикам с възторг към Господ:
“О, скъпоценни Исусе! Сърцето ми е толкова щастливо, че Си го
направил меко и податливо на Духа. Тъй че да гледам натам, накъдето Ти
искаш и така да бъда угоден на Тебе и Отца. Това е прекрасно, Господи!”
В отговор на думите ми Исус отново се приближи до Дървото, като ми
казваше:
“Това е не просто прекрасно! Това е Святостта, която Отец Ми
дава на всичките Клони, на които Коренът съм Аз. Защото на
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земята има доволно много дървета и клони, които са замръзнали и
сковани от ледените ветрове на лукавия. Но тук, в Сион, има само
едно Дърво на Живот. И неговите Клони са готови да се извърнат
натам, накъдето го насочи Вятърът на Святия Дух.
Нека тогава всичките Ми братя и сестри да си спомнят думите
Ми! Нека цялата Ми Църква Ме последва в Евангелието. Защото на
всички ви Аз казах:
“А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече
омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така и
вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при
вратата. Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле
не се сбъдне всичко това…”

11

Ето, питам ви! Омекнаха ли клоните ви? Омекнахте ли в
сърцата си, за да следвате Гласа на Духа и всякога да вършите
онова, което е угодно на Отца Ми? Не закорави ли дяволът много
клони в бунт и непокорство? Не замръзнаха ли много църкви в
ледове на традиции, доктрини, догми и човешки учения? И може ли
клони, сковани от религия, да имат дял от Дървото на Живота? И
може ли човеци, замръзнали от коравосърдечие, да покажат Благост
и Милост на сиромаха, тъй че на клоните им да се роди Плодът?
Ето, Коренът Давидов отваря устата Си и за сетен път пророкува
от Сион, като казва на меките и Святите:
Благословени от Отца Ми вие, които се намерихте като меки
Клони в края на дните! Защото не извърнахте главите си от плача
на вдовицата, нито задържахте милосърдието към просещото сираче!
Благословени от Отца Ми вие, които се намерихте като Святи
Клони, родени от Святия Корен! Защото не стъпихте в почви на
сребролюбие и алчност, нито пуснахте в сърцата си отровите на
Езавел и гнилотата на Ахаав!
Аз непременно ще ви утвърдя и въздигна!
Ето, Коренът Давидов отваря устата Си и за сетен път пророкува
от Сион, като казва на коравосърдечните и извратените:
11

(Матея 24:32-34)
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Проклети до века от Отца Ми вие, които останахте като корави
клони, напоени от злобните сокове на нечестивия и от всичката
немилост на сърцето му. Защото извърнахте главите си от плача на
вдовицата и плюхте с презрение в ръката на просещото сираче!
Проклети до века от Отца Ми вие, които до един се намерихте като
извратени клони, родени от извратения корен! Защото се насадихте
в нивата Акелдама и корен на сърцата ви стана старовременната
змия, която е дявол и Сатана! Аз няма още много да ви търпя, но ще
изпълня писаното над сърцата ви. Вие непременно ще сте огромна
купчина от отрязани дървета в Тофет, и Божието въздаяние ще
навали върху вас поглъщащ огън и сяра…”
Братко мой! Верни ми приятелю! Внимавай с цялото си сърце, когато
от Небето пророкува Коренът Давидов! И като извърнеш сърцето си от
всички пътища и почви на нечестивия, намери Евангелието и Духа на Вечния
Живот. Защото само с Вяра в Евангелието Отец ще отнеме каменното ти
сърце, за да ти даде меко сърце. А там, където Святият Дух води меките
сърца, се намират и меките Клони – Святото поколение, родено от Святия
Корен! Нему да бъде Слава, почит и благодарение – отсега и довека!

27

5. ВИДЕНИЕТО С ЛИСТАТА НА ДЪРВОТО
Братко мой! Верни ми приятелю!
Съдейки по присъствието, с което Святият Дух изпълва сърцето ми, аз
днес ти казвам, че го отдавам на всичката Благост и Милост, която Отец
има за нас. Защото това послание за Вечния дял от Дървото на Живота е
като сгъстено Евангелие, като твърда храна, приготвена свише за духовния
човек.
Аз зная, че докато има раждане от Духа, то дотогава ще има и
младенци. И на тия младенци някой ще трябва да дава мляко, а не твърда
храна. Но сега смея да твърдя, че оня, който е общувал с Исус и е приел в
сърцето си последните сто пророчески книги от Хълма Мория, в никакъв
случай не е останал младенец. Напротив - като е израснал духовно, е
пожелал все повече и повече да бъде утвърждаван и извисяван в
познаването на Отца и Сина. Ето такъв пораснал и извисен в познанието
човек нека се посвети на младенците, за които Господ е престанал да ми
дава Слово и поучения. Да, казвам ти това, понеже напоследък получавам
все повече писма, в които мои братя ми задават въпроси, касаещи живота
на младенците.
“Отговори ни братко на това и това!” – умоляват Божиите хора.
О, мили приятели! Та нима не намерихте отговор в сто пророчески
книги, дадени от Единия Пастир в последните седем години? Нима не
намирате отговор и в тази последна книга? А станахте ли вие Святи корени,
покорни до смърт на Бога и Отца, та да направи Бог да произрастяват
плодовете на вашата правда? Ако в някоя нива коренът е станал Свят, то
няма ли самата Божия Святост да изгони плевелите и нечестието? Няма ли
Божието Свято Присъствие да бъде най-прекрасната почва, където наймалкото синапово семе ще порасне до голямо дърво?
Ето, Бог ми заповядва да кажа на всички, които чакат отговор на
въпросите си, че все още не са изразходвали всичките си сили и резерви,
за да бъдат отдадени до смърт на Божието дело. А когато това се случи (и
то непременно ще се случи, защото е Верен и Истинен Онзи, Който го
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изявява) то тогава в живота на всеки от Божиите проповедници и свидетели,
ще се сбъдне писаното:
“Коренът ми е прострян към водите; и росата намокря цяла нощ
клоните ми. Славата ми зеленее още в мене; и лъкът ми се
укрепява в ръката ми. Човеците чакаха да ме слушат, и мълчаха, за
да чуят съветите ми. Подир моите думи те не притуряха нищо;
словото ми капеше върху тях; за мене очакваха като за дъжд, и
устата им зееха като за пролетен дъжд. Усмихвах се на тях, когато
бяха в отчаяние; и те не можаха да потъмнят светлостта на лицето
ми. Избирах пътя към тях, и седях пръв помежду им, и живеех като
цар всред войската, като онзи, който утешава наскърбените…”
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Да, братя мои! Има Божия Слава, която се зеленее в свидетелите на
Исус! Има Листа на Дървото, които не повяхват, но служат по прекрасен
начин на Бога. Именно тези Листа и скритата в тях Божия Сила Господ ми
показа във видение пред Дървото на Живота. Затова нека ти предам какви
бяха думите на Исус, когато Той отново ме постави пред Дървото на
Живота. Ето какво ми каза Господ:
“Искам от теб да не пропуснеш нищо от онова, което ще ти
кажа и покажа. Защото сега сърцето ти ще види Листата от
Дървото на Вечния Живот. Листа, които според написаното, ще
служат за изцеление на народите. Листа, които правят Дървото да
зеленее в Божията Слава, а всеки един от Божиите свидетели да
бъде като Давид в стиховете на псалома:
“А аз съм като маслина, която зеленее в Божия дом; уповавам
на Божията милост от века до века...”
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Как мислиш тогава? Нужни ли са Листата на Дървото на
Живота?”
“О, Исусе! Разбира се, че са нужни! Та нали именно с тези Листа Бог
прослави Дървото на Живота по цялата земя…”
Исус се усмихна на отговора ми, а след това посочи напред, като ми
казваше:
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(Псалом 52:8)
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“Нека да те заведа под самото Дърво и сред самите му листа.
Защото там ще разбереш онова, което искам да кажа и покажа на
Моята Църква…”
Така Господ тръгна към Дървото, а аз Го последвах. А когато двамата с
Него бяхме сред самите клони и листа, Той протегна ръката Си и наведе
един от клоните, като ми казваше:
“Докосни с ръката си някое от листата. И проумей каква е
Съвършената Воля на Моя Отец за Листата на Дървото…”
Без всякакво бавене аз протегнах ръка и вече докосвах едно от
листата. Така през ръката ми премина Божията Сила. Тя беше толкова
огромна, щото усетих пръстите си като разтърсени от електрически ток. А
сърцето ми чу Гласа на Бог Отец, Който ми казваше:
“Иди с тази Моя Сила и намери болните. За да ги изцеля. Намери
прегърбените. За да ги изправя. Намери сърцесъкрушените. За да
ги утеша. Намери всички, които са в нужда. Защото Аз съм Отговорът
на всичките им нужди!”
Думите на Всемогъщия бяха толкова живи и завладяващи, че побързах
да кажа на Исус:
“Господи мой! Усетих великата Божия Сила да преминава през
пръстите ми. И сега повече от всичко искам Ти да докосваш чрез мене…”
В отговор Господ погали главата ми, като ми казваше:
“Ето, че наистина си внимавал и разбрал всичко от допира на
Моето листо. Точно така е! Чрез Листата Коренът Давидов иска да
докосне всички, които имат нужда от Него. Но ти сега помисли
върху верните и истинни думи, записани в Откровението за Листата
на Дървото на Живота, а именно, че те служат за изцеление на
народите. Кажи Ми тогава – кой има нужда от изцеление?”
“О, Исусе! Болният има нужда от изцеление. А това значи, че именно
болните имат нужда от Твоите Листа!”
“Точно така е, момчето Ми. Здравите нямат нужда от лекар, а
болните. А какво е Съвършеното изцеление, което един болен би
получил от Мен? Или кое е най-боледуващото нещо в един човек?”
“Господи мой! Не мога да не си спомня думите на Отец към Еремия:
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“Сърцето е измамливо повече от всичко, и е страшно болно;
кой може да го познае?”

14

“Значи, както сам се убеждаваш, повече от всичко друго Отец
Ми иска да изцели човешките сърца. А не са ли тия сърца болни от
болестта на греха? И когато Отец Ми влезе с Духа Си, за да изцели
сърцето, Той само Листа ли би донесъл в него?”
“Не, Исусе! Отец би посетил човешкото сърце не само, за да го изцели,
но и да роди Плодът Си в него…”
“Сега разбират ли Моите, че Листата на Дървото имат едно найвелико назначение, а именно:
Да способстват чрез Божията Сила, тъй че да се роди Плодът!
Нека тогава да те заведа долу на самата земя. За да видиш найголямото зло, с което дяволът излъга много църкви, за да ги
направи безплодни…”
Думите на Исус ме учудиха, но Той беше твърде категоричен в
решението Си. Така, без всякакво бавене, Господ ме прегърна и двамата с
Него съвсем скоро се намерихме в земните места. А там Спасителят посочи
с ръка напред, като ми казваше:
“Виж сега колко много църкви има по земята. И всички до една
изглеждат така, сякаш, че са били посадени в Божия Рай…”
Погледнах натам, накъдето посочваше Господ и се убедих в правотата
на думите Му. Защото очите ми видяха стотици хиляди зеленеещи дървета.
Това ме накара да Го попитам:
“Не е ли чудесно това, Исусе? Та очите ми сега виждат толкова много
зелени дървета…”
В отговор на думите ми Господ тъжно се усмихна. А след това отново
ми проговори, като казваше:
“На това ли да се радвам? Ето, казвам ти, че ако някъде има
дърво, то е, защото Отец Ми Земеделецът го е посадил на земята
във времето за садене и го е поливал с Духа Си във времето за
растене. Но Аз сега ти казвам, че саденето и растенето биха били
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(Еремия 17:9)
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напразни, ако дърветата не родят плодовете си. А ти си спомни
думите Ми в Евангелието:
“И когато наближи времето на плодовете (Отец Ми) изпрати
слугите Си до земеделците да приберат плодовете му…”
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Затова нека сега да те приближа до едно от тия зелени
дървета. За да видиш всичкото зло, което дяволът е силен да му
стори с лукавството си…”
След последните Си думи Господ ме приближи до едно от дърветата.
Така видях как под самото дърво стоеше проповедник. И като късаше от
листата му, викаше с удоволствие:
“Алелуя! Приближете се до зелените листа на нашата смоковница!
Защото тук пророкуваме в Неговото Име! Тук изгонваме бесове в Неговото
Име! Тук в Неговото Име ние извършваме много велики дела!”
Думите на проповедника ми се сториха много познати. Ето защо се
обърнах към Господ като Го попитах:
“Исусе! Не ми ли даваш сега да видя именно изпълнението на Твоите
пророчески думи, с които Ти ни предупреди, като каза:
“Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля
в огън. И тъй, от плодовете им ще ги познаете. Не всеки, който Ми
казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който
върши волята на Отца Ми, Който е на небесата. В онзи ден мнозина
ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме,
не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име
направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: Аз никога
не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите
беззаконие…”
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“Точно така е, момчето Ми. Ти правилно си спомняш именно
тия Мои думи. Но Аз не ти дадох това видение само, за да си
спомниш думите Ми. Аз го давам на цялата Ми Църква, за да
разберат всички в какво се състои беззаконието. А ти сега отново
погледни към проповедника и Ми кажи:
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(Матея 21:34)
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Какво твърди той, за да привлича хората при дървото си?”
“О, Исусе! Той твърди, че пророкува в Твоето Име. Че изгонва бесове в
Твоето Име. Че върши велики дела в Твоето Име!”
Тук погледът на Исус стана страшен, а Гласът Му – гневен. И Той, като
посочи към дървото на проповедника, отново ме попита:
“На какво от това дърво ти би дал Моето Име? И изобщо на
какво Небесният ви Баща би дал Име?”
“О, Господи мой! Отец би дал Името Ти само тогава, когато види
Плодът, роден на някое от дърветата. Защото Плодът е доказателството, че
Ти Си се родил някъде. Там, където Ти се раждаш, идва Твоето Име. Като
Небесен Печат и свидетелство от Отца, че дървото е родило плодовете
си…”
“А кое дава право на тоя проповедник да пророкува в Моето
Име, след като дървото му има само листа, но не и плодове? Кое му
дава право да гони бесове в Името на Исус, след като Исус не е бил
роден, нито Името Му – подпечатано от Отца? Кое му дава право да
върши велики дела в Името на Исус, след като в сърцето си такъв
презира Плода и не иска да Го роди?
Но ти виж и още по-страшната част на беззаконието. Защото в
такива църкви, където не се ражда Плодът, повяхват и самите
листа…”
И действително, че след думите на Исус Святият Дух се въздигна от
дървото и проповедника. Тогава листата му се измениха, понеже изгубиха
зеленината си и станаха кафяви. Но това никак не трогна проповедника.
Защото той продължаваше да вика и призовава човеците да отидат под
дървото му. И от самите повехнали листа започна да излиза сатанинска
сила, която започна да върши лъжливи знамения. Тя беше твърде
примамлива, за да събере под дървото наивни човеци. И като изгони от
сърцата им слабите демони и бесове, докарали болести в телата им, ги
заплени с могъщите демони на Вавилон, докарващи същинската поквара
на гордостта, тщеславието и сребролюбието. А Господ с още по-гневен
Глас отново ми казваше:
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“Разбират ли сега Моите братя и сестри що ще рекат думите Ми,
че нечистият дух излиза, но идва отпосле със седем по-зли духове?
Не е ли излязъл нечестивия дух поради действието на зелените
листа, които отговарят на Божията Сила? И ако отпосле тоя дух се е
върнал със седем по-зли, то не е ли станало, понеже дървото не е
искало да роди плодовете си, а така е изгубило и листата си?
Ето, най-строго предупреждавам цялата Си Църква, че найсъдбоносният изпит на последното време, е изпитът с Плода! Изпит,
заради който ви заповядах да научите притчата от смоковницата.
Защото днес Господ вашият Бог е Коренът, Който изпитва всичките
дървета на земята. И като ходи всред смоковниците, протяга ръка
да намери Плода, но най-често намира само едни листа. Листа,
които карат пастири-наемници гордо да заявяват, че пророкуват в
Името на Исус, че гонят демони в Името на Исус, че вършат велики
дела в Името на Исус.
Лъжете, наемници! Коренът Давидов ви заявява, че лъжете и
вършите беззаконие! Защото да вършите дела в Името на Исус ще
рече да се подвизавате така, щото да се роди Плодът.
Защото Името Исус се дава на Плодът Исус!
Но когато в църквите ви има търговия и пресметливост, а няма
Благост и Милост, Смирение и Покаяние, Щедрост и Милосърдие,
Святост и Любов, то напусто сте уповавали на Листата, когато Аз
съм ви направил да изсъхнете от Корен. Тъй че нито пророкуването,
нито изгонването на бесове, нито вършенето на велики дела няма
никак да ви ползва! Понеже, било че пророкувахте, правехте го за
пари и лична слава! Било, че бесове изгонихте, то го сторихте, за
да приготвите вътрешните стаички на човеците за по-страшни и зли
духове! Било, че извършихте велики дела – сторихте го, за да се
изпълни писаното, че Отец Ми е видял блудницата като “великий
Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята”…”
След тези огнени и ревниви думи Исус ме прегърна. И като посочи
нагоре, към Небесния Си Град, тихо каза:
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“Нека те върна горе, при Моето Дърво на Живот! Защото ти
казвам, че разумните ще разберат всичките Ми думи, а никой от
нечестивите няма никак да ги разбере. И на всеки, който слуша
Гласа Ми и иска Вечния дял от Дървото на Живота, Аз сега ще му
покажа що ще рече Плодът. Защото в Плода е всичката Слава,
Святост и Небесно благоволение…”
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6. ВИДЕНИЕТО С ПЛОДА НА ДЪРВОТО
Братко мой! Верни ми приятелю!
Паднал на колене пред моя Господ аз се моля думите Му от тази
пророческа книга да не се върнат празни, но да благоуспеят и да Го
възцарят във всяко сърце. Защото едно дърво със зелени листа е добро
място за човешкото сърце.
Но колко по-прекрасно е мястото, където клоните са натежали от Плод?
Колко по-прекрасно е да се намерим в пророческите стихове, дадени от
Отец на Захария:
“В оня ден, казва Господ на Силите, ще поканите всеки
ближния си под лозата си и под смоковницата си…” (Захария 3:10)
Защото именно там ближният би вкусил Плода ни и би прославил Отец,
Който е на небесата.
Днес мнозина до такава степен са объркали духовните си понятия и
представи, щото за тях проявленията, свързани с дарбите на Святия Дух са
едва ли не всичко, с което могат да определят духовния живот и духовното
общение. Истината на Исус обаче е друга. Истината Му е такава, че ако
някой презира Плода, то такъв ще изгуби и листата. Нека Апостол Павел ти
напомни какъв е Плодът на Духа:
“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение,
благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание;
против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, разпнали
са плътта заедно със страстите и похотите й. Ако по Духа живеем,
по Духа и да ходим. Да не ставаме тщеславни, един друг да се не
дразним и да си не завиждаме един на друг…”

17

“Да не ставаме тщеславни…” – това ни предупреди Христовият
Апостол. Защото и на него Исус беше показал как много дървета ще
изсъхнат от Корен, за да впечатляват света с измамливо благовестие, а не
с Плода на Духа. “Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим…” – ето
такава е Волята на Исус за всеки от нас. Защото ходещият по Духа
непременно ще бъде издигнат от Господ в небесните места. За да види
17

(Галатяни 5:22-26)
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Дървото на Живота и да познае в сърцето си, че Вечен дял от това Дърво
имат плодоносните, а не безплодните.
Аз никак не се притеснявам, че църквите на Вавилон ще отхвърлят и
тази книга, която е Божият призив за покаяние и очистване. Нещо повече
– ужилени в сърцата си мнозина няма да преглътнат факта, че Исус ще ги
намери беззаконни в Неговия ден. Но такива нека просто да си отворят
библиите на посланието на Апостол Павел. И тогава да прочетат, че могат
с вярата си и планини да преместват, но когато нямат Плодът на Духа, то
напусто е била всичката им демонстрация. Затова нека отново те направя
свидетел на последното Свято видение от Дървото на Живота, което
Господ показа на сърцето ми. Ето какво ми каза Той, миг преди видението:
“Всичката Вяра и Пример, които ви оставих на земята служат
именно за това:
Да се роди Плодът!
И ако има Небесен ултиматум, който веднъж съм изговорил, но
отново ще повторя на всичките човеци, то това са думите Ми в
Евангелието:
“Или направете дървото добро, и плода му добър; или направете
дървото лошо, и плода му лош; защото от плода се познава
дървото…”
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Забелязваш ли колко крайни са думите Ми? Забелязваш ли, че
в тях няма място за лавиране, сиреч, за полу-добро дърво с полудобър плод или за полу-зло дърво с полу-зъл плод?”
“Да, Исусе! Аз забелязвам тая Твоя Небесна категоричност и зная, че
тя е съдбоносна…”
“Нещо повече, момчето Ми. Тая Моя категоричност е първото и
последното благовестие на Корена Давидов. Тъй че ако първите
направиха Дървото добро и Плода Му добър, то същото ще сторят и
последните. Но днес Аз говоря на последните. И на всички тях
казвам, че е останало твърде малко време за раждането на Плода.
И ако Плодът на едни е бил малък, то такива малки ще се нарекат в
Божието Царство, но ако Плодът им е бил велик, то такива ще се
18
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нарекат велики в Божието Царство. Затова нека сега те приближа
до Дървото на Живота и да разкрия на сърцето ти тайната на
библейските стихове, които гласят:
“И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което
раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец…”
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След тези Свои думи Исус отново ме приближи до Дървото на Живота.
А тогава забелязах, че всред клоните му блестеше Небесен Плод. Вътре в
сърцето си знаех, че това е възможно най-прекрасният и чуден Плод,
Който Исус ми даваше да видя. Но учудването на сърцето ми идваше от
друго, а именно от факта, че на Дървото имаше един единствен Плод. Това
ме накара да попитам моя Господ:
“Исусе! Защо Дървото е родило един единствен Плод? Аз имах вярата,
че ще видя Дърво, отрупано с плодове?”
В отговор на въпроса ми Исус посочи с ръка Плода, като ми казваше:
“Ти го виждаш като един единствен Плод! Но сега ти казвам, че
това Дърво на Живота е Вярата на Бога, която събира в себе си
всичката Вяра в Бога. Така Плодът, Който виждаш, е изстрадан и
износен не от един човек или от една църква. Но тук Аз ти давам да
видиш Плодът, Който е роден и износен от едно цяло поколение на
Святия Дух. И на това Дърво винаги се ражда Плодът, Който се
изстрадва и износва от последното поколение на земята. Докосни
тогава Плодът и виж какво е коствало на Божиите хора, за да Го
родят и износят…”
В следващия миг Господ наведе най-високият клон, на който се беше
родил Плодът. А аз, с треперещи от благоговение и почуда ръце, вече Го
докосвах. Точно тогава в дълбочините на сърцето ми просия. И аз, обърнат
към собственото си сърце, видях в него Образ на моя Господ. И ето, че тоя
Образ започна да ми говори, като казваше:
“Ти и всеки от Моите Ме родихте в най-тежкото време на
земята. Време, в което мнозинството не искаше да ражда Плод, но
всеки от това мнозинство искаше да яде от Плода. Време, когато
никой от мнозинството не искаше да става жертва, но всеки от
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мнозинството искаше да се жертват за него. Време, когато никой от
мнозинството не искаше да обича, но всеки от мнозинството
искаше да бъде обичан.
В такова време вие трябваше да преглътнете болката, скръбта
и хулите, за да се закрепите в Корена. В такова време вие трябваше
да благославяте, когато ви хулят, да благодарите, когато ви мразят,
да хвалите Бога, когато понасяте зло заради Името Му, за да се
закрепите в Ствола. В такова време вие трябваше да оставате меки
въпреки жестокостта и неблагодарността на човеците, за да се
закрепите в Клоните. А така соковете на Живота тръгнаха от
Корена, преминаха в Ствола, изпълниха Клоните и накрая родиха
Плода. И ето, че Плодът ви се яви на Дървото на Живота. И като
започна да расте, накара цялото Небе да тържествува поради
Вярата ви и да състрадава поради сълзите ви.
Люде Мои! Какво друго да ви кажа и как да ви утеша, относно
злото, което преживяхте? Какво друго да ви кажа, ако не истинните
Ми думи, че отсега нататък ще ви облажават мнозина на Небето.
Защото Аз ви родих в Духа Си в най-злото време на земята, когато
вие прославихте Отец Ми повече от мнозина древни. И ето, Плодът
ще свидетелства за вас, както и вие свидетелствахте за Плода!”
Докато сърцето ми се разтапяше от думите на Христовия Образ, Сам
Господ ме докосна с ръка, като ми казваше:
“Отпусни ръката си от Плода! Защото ти казвам, че Той още
много има да расте, преди Отец Ми да ви даде сетнината да Го
получите в сърцата си. Но сега виж голямото знамение в Дървото
на Живота, което Отец Ми ще направи да се яви при грабването на
Църквата. Защото това знамение ще продължава месец след месец,
година след година и век след век. И Аз ще дам на всички Мои да го
видят и проумеят…”
След тези Свои думи Господ ме отдалечи от Дървото на Живота, за да
гледам отдалеч на знамението. А Сам Той застана на брега на Реката на
Живота. И като падна на нозете Си, простря ръцете Си към върха на Хълма
Сион, като казваше на Отца:
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“Всемогъщи Мой Отче! Дай на всичките Си Верни и прославени
чеда да вкусват всякога от Плода, Който са носили поколенията
преди тях или поколенията след тях. Нека всяко от чедата Ти в
Небесното Царство да познае Плода, Който са раждали Твоите
предишни и Твоите послешни поколения…”
В отговор на Исусовите думи при Дървото на Живота се появиха
огнените ръце на Всемогъщия. И с Глас като прелели води Отец казваше
на Сина Си:
“От новолуние до пълнолуние Аз издирвах Плода Ти, възлюбен
Мой Сине! От новолуние до пълнолуние Дървото на Живота ще ражда
отново и отново Плода на Вярата, с която Моите чеда прославиха
Името Ми!
Вие последни, ще ядете Плода на първите! Вие, първи, ще ядете
Плода на последните! Вие, чеда от средата, ще ядете Плода на
първите и последните! И от новолуние до пълнолуние Дървото ще
ражда Плод – всеки в месеца си – до вечни векове!”
Ето, че пред сърцето ми, разтърсено както никога, Дървото на Живота
започна да ражда Плода Си. А водите от Реката на Живота, развълнувани
от Гласа на Отца, издирваха поколение след поколение. И като предаваха
всичката му Вяра и Пример чрез Корена, правеха всред клоните всякога да
се ражда Плод на Живот. А Исус, като се изправи и приближи до мен, каза:
“Ти получи от Мен най-благодатните видения в живота си!
Виденията от Дървото на Живота, което расте всред Божия Рай!
Иди и кажи на всичките Ми чеда да принасят Плод!
Иди и кажи на всичките Ми чеда да любят, да любят, да любят!
Иди и кажи на всичките Ми чеда всякога да преизобилват в
Господното дело! Защото трудът ви в Господа не е напразен! Той
ще се възкачи с водите на Духа и ще направи всеки от вас щастлив
и богат с най-великото от всичките блаженства на Небето –
Вечният дял от Дървото на Живота!
Аз, Коренът и Потомъкът Давидов, осветих Името Си с виденията,
дадени на пророка Ми! Блажени и Святи човеците, които Ме
познават, за да родят Плода Ми! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

