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Скъпи ми приятелю!

Преди шест хилядолетия настъпи най-голямата трагедия на човешкия

род. Тогава от Едемската градина бяха изгонени първите човеци и от този

момент човешкият род беше духовно отделен от своя Създател.

Днес има една Блага Вест, идеща директно от Отца, за която малцина

знаят. И тази Блага Вест е, че Отец отново даде достъп до Едем на всички,

които вярват, следват и подражават на Неговия Син - Господ Исус Христос.

Пламенният Меч, който някога Отец постави на изток от Едемската градина,

все още се върти и пази Пътя към Дървото на Живота всред множества от

херувими. Тази книга ще ти покаже остриетата на този Меч! С нея Господ

ще ти даде Сила да стигнеш до Дървото на Живота! Изпитай себе си дали

наистина си така угоден на Отца, както е нашият Господ Исус!

Авторът
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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми приятелю! Цялото ми същество благославя Господ на Силите,

защото богатата Божия Милост и Благост ми отредиха привилегията да те

направя участник във виденията, дадени ми от Господ Исус Христос. Затова

те моля, преди да започнеш да четеш тази книга, да помолиш Святият Дух

да изпълни сърцето ти с благоговение и преклонение към Бога и Отца на

нашия Господ Исус.

Времето, в което живеем, е такова, че човешките сърца най-много

страдат от липса на чудо, от липсата на реално действащата и прекрасна

Сила на Бога. Сила, която е в състояние да издигне високо духа на човека

и да му даде да изживее състояния на блаженство, радост и мир.

Състояния, които нямат никакъв заместител в света и не могат да бъдат

открити никъде другаде, освен пред Трона на Отца.

Словото казва за нашия Отец:

“Ще ми изявиш пътя на живота; пред Твоето присъствие има

пълнота от радост, отдясно на Тебе - всякога веселие…” 1

Знаеш ли, че в тази изповед на псалмопевеца има съвършена надежда?

Знаеш ли, че Бог копнее именно за това - да ти изяви Пътя на Живота, да

те приближи до Себе Си и да те обгърне в Огъня на Своята Любов?

Този Божий копнеж днес е толкова реален и силен, щото всеки, който

отвори сърцето си за Божията пълнота, идеща чрез Пророческия Свят Дух,

непременно ще съпреживее всичко онова, което са преживявали и изпитали

в сърцата си угодните на Бога човеци.

Аз зная, че колкото повече наближава свършекът, толкова повече

Господ Исус ще ни разкрива ослепителната Светлина на Своето Спасение.

Вярно е, че светът е залят от гибелни ереси и бесовски учения. Вярно е, че

злобата, яростта и духът на отрицанието и заблудата ще намират все

повече и повече отворени врати. Но още по-вярно от всичко това е фактът,

че Божият верен остатък в това време ще заблести толкова по-силно,

колкото по-голяма става тъмнината. Изобщо, моля те да разбереш, че това

последно изливане на Святия Дух има за цел да те подготви за Вечността.

1 (Псалом 16:11)
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Бог иска да ни даде реалния и верен поглед върху тази Вечност, за да не

се окажем сред изненаданите, които твърде скоро ще останат във външната

тъмнина.

Вярвам, че тази книга ще извърши съдба в сърцето ти. Вярвам, че тя

ще бъде за теб онзи духовен тласък, който ще те направи да заживееш в

небесните места в реалното присъствие на Господ, в Неговия Вечен Живот.

Нека Отец ти даде помощ от светилището и да те подкрепи от Сион!

Амин и Амин!
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1. ПОСЛЕДНИЯТ АДАМ

“Ще ми изявиш пътя на живота; пред Твоето присъствие има

пълнота от радост, отдясно на Тебе - всякога веселие…” 2

Когато Господ Исус отново дойде към сърцето ми, аз бях хванал

именно стиховете на прекрасния псалом и ги повтарях в сърцето си. Тогава

се молех така:

“Господи мой! Скъпоценен мой Исусе! Моля Те да ми изявиш Пътя на

Живота! Моля Те да ме заведеш до Дървото на Живота! Моля Те да ми

покажеш стъпките, които трябва да направя, за да извървя Този Път и да

напълня сърцето си с Този Живот. Защото не искам повече да ме задушава

скръб от нещата на тази земя. Искам Твоята пълнота от радост! Искам

веселието, с което беше пълна душата на Давид, когато танцуваше пред

Тебе и пренасяше Ковчега на Завета в своя град...”

Тогава Господ ме чу. Той просто изпълни сърцето ми и аз отново Го

усещах много по-реален и близък, отколкото е самият въздух, който дишам.

И ето какви думи ми каза Той:

“Аз вложих в духа и сърцето ти да Ми се молиш така. Защото

Отец Ми има Слово, което иска да даде на Верния Си остатък.

Понеже всеки, който приема пророк в името на пророк, наградата

на пророк ще получи. Тази книга ще бъде наградата за всички,

които обичат изобличенията Ми и побързаха да се покаят и

изправят сърцата си пред Мен. Аз не мога по никакъв начин да ви

заведа в Моя Град, ако сърцата ви не са отворени за Словото, което

идва от Отца Ми. Защото Отец Ми е по-голям от Мен и ако някой

казва, че вярва в Мен, а не върши Волята на Отца Ми, то на такъв

вярата му е суетна. На такъв вярата му е слаба, земна и човешка и

той няма никога да промени съдбата си. Но днес е време, когато

малкото, които чуват Гласа на Отца Ми, непременно трябва да

поставят верния прицел пред сърцата си. Прицел с който ще дойдат

в Моя Град, за да им дам плодовете от Дървото на Живота, та да

2 (Псалом 16:11)
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ядат и живеят вечно. Затова от този миг до края на тази книга

гледай на Мен не само като на твой Господ, но и като на твой брат.

Защото Аз съм Последният Адам и Волята Ми днес е да спася и

възвърна мнозина към мястото, което изгуби първият Адам.

А ти готов ли си да последваш Последния Адам?”

Слушах Господ и сърцето ми се разтапяше от топлината на думите Му.

Слушах Господ и виждах как Любовта на Сион сияеше от Образа Му.

Затова Му казах:

“Господи Исусе! Аз изповядвам, че Ти Си мой брат, ако и да се

чувствам недостоен да се нарека Твой брат. Ти Си последният Адам, Който

днес иска да ми подари Светлината на Едем и Живота на Вечно Живия.

Затова Те моля! Заведи ме където поискаш и стори всичко, както искаш.

Направи ме да Те следвам с цялото си сърце и с всичкия си ум…”

Исус се усмихна и протегна ръка, с която докосна главата ми. Тогава

ме заля Светлината на Бога и само след миг двамата с Него стояхме на

място, което беше удивително по красотата си. Не знаех къде се намирам.

Знаех само, че Исус беше до мен и това ми беше достатъчно. Тогава Го

попитах:

“Господи! Къде се намираме? Та тук е просто прекрасно. Никога очите

ми не са виждали такова изобилие от красиви дървета, цветя и бистра

вода!”

Исус ме погледна и каза:

“Нали ти казах, че във всички видения в тази книга ще ти се

разкрия като Последният Адам? Сега се намираш на онова място,

което изгуби първият Адам. И това е Господната градина…”

“Защо ме доведе тук, Господи?” - попитах отново аз. А Исус каза:

“За разлика от човешката вяра, която няма смисъл, защото е

родена на земята и ще остане на земята, Моята Вяра има смисъл,

защото тя е Път, Истина и Живот. Ти нали така се молеше с думите

на псалома? Нали Ме помоли да ти изявя Пътя на Живота и да ти

покажа Дървото на Живота?”

“Да, Господи! Точно така се молех, но аз никога не съм имал точната

представа за това място. Не знаех, че е толкова красиво и толкова реално!”
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Тогава Господ продължи, като казваше:

“Ако толкова те впечатлява градината, то как ли ще реагираш,

когато видиш другото, което е истински впечатляващото?

Върви след Мене! Върви след Последния Адам, за да видиш

мястото, откъдето се влиза в тази градина…”

След думите Си Господ хвана ръката ми и ние тръгнахме сред величието

и вълшебството на Небесната красота.
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2. ПЛАМЕННИЯТ МЕЧ

Не зная колко вървяхме, но ето, че видях нещо като гигантски пламък,

който гореше и чиято светлина очите не можеха да издържат. Това не беше

пожар, какъвто несъмнено всеки е виждал. Защото пожарът се състои от

множество огнени езици, които се издигат нагоре. А тук огънят беше

концентриран в един единствен език, сякаш наблюдавах пламъка на свещ,

увеличен в гигантски размери. Тогава Господ ми каза:

“Ето мястото, откъдето трябва да премине всеки, който вярва в

Мен. Едни преминават това място, без дори да знаят за него, но

твърдо и докрай уповаващи на Мене. Други пък, които са имали

благоволение от Отца, са виждали откъде преминават. И един от

тях беше Апостолът Ми Петър. Спомни си тогава какви думи ви

написа той в своето първо послание. Думи за огън. Думи, пълни с

огън. Думи, подготвящи за огън…”

Нужно ли беше да си отварям библията, след като пред мен и сърцето

ми стоеше Той, Живата Библия на Отца? Разбира се, че не! Защото аз вече

имах стиховете на Петър в сърцето си. И затова казах:

“Господи Исусе! Апостолът Ти Петър писа думите:

“Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда

върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно; но

радвайте се загдето с това вие имате общение в страданията на

Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата

слава...” 3

И сега, като гледам този гигантски огън, се питам:

Това ли имаше предвид Апостолът?”

“Точно това имаше предвид!” - ми отговори Исус и продължи:

“Защото тук е мястото, където Отец Ми, Суверенният Бог,

раздели Своя Собствен Живот от живота на човеците. Тук е

мястото, откъдето можеш да влезеш в Живота на Бога, а също така

можеш и да излезеш от него. От всичко по цялото Небе, Отец Ми

най-много ревнува за това място. Ето защо тук са поставени най-

3 (I Петрово 4:12-13)
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силните стражи на Небето, поради които никой, който е с нечист

дух или нечисти помисли, не може да влезе в светлите селения на

Духа…”

След думите Си Господ така насочи погледа ми, щото аз забелязах

множества от херувими, стоящи край огнения пламък. А след това, когато

Исус ме приближи още по-близо, аз видях Пламенен Меч, вътре в самия

огън, който се въртеше. Изведнъж цялото откровение, в което ме водеше

Господ, заблестя пред очите ми. И затова от устните ми се изтръгна

възклицание:

“Господи мой! Това е видение, с което Ти ми показваш стиха от Книгата

Битие, където е писано за Бога:

“Така Той изпъди Адама; и постави на изток от Едемската

градина херувимите и пламенния меч, който се въртеше, за да

пазят пътя към дървото на живота…” 4

Исус ме погледна с такава любов и нежност в погледа Си, щото аз

почувствах как духът ми се разтваря в очите Му. А след това ме попита:

“Разбираш ли сега защо те доведох тук? Разбираш ли, че всеки,

който вярва в Мене, тръгва по Моите стъпки, по стъпките на

Последния Адам? А какво друго да извърши Последният Адам, освен

да мине по пътя, от който първият Адам се отдалечи от Бога? Понеже

Отец Ми изгони първите човеци и когато те напуснаха Едем,

започнаха бавно и продължително да се отдалечават от Небето. Но

Аз слязох от Небето, за да ви върна в Небето. Аз ви обещах Вечния

Живот, но този Живот се намира като Плод на Дървото на Живота. А

до Дървото на Живота стига само онзи, който издържи изпита на

Пламенния Меч, който се върти пред погледа на тези херувими.

Когато вие получите кръщението със Святия Дух, тогава пред вас е

отворен Пътят към Дървото на Живота. Но никой човек не стига до

Дървото на Живота, ако Пламенният Меч го порази. И ето това е

огнената изпитня - да позволиш на Пламенния въртящ се Меч да

премине с остриетата си през теб и да те намери одобрен…”

4 (Битие 3:24)
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Думите на Исус бяха твърде сериозни, но Любовта, която извираше от

очите Му - повече от достатъчна, за да не изгубя ума и дума пред онова,

което се разкриваше пред мен. И аз Го попитах:

“Искаш да кажеш, Господи, че ако някой е Твой, то непременно ще

издържи проверката на Пламенния Меч...”

“Какво разбираш под Мой? Защото всички християни по земята

се наричат Мои. Всеки християнин изповядва, че вярва в Исус, но

това не впечатлява особено Отец Ми. Защото истинската Вяра и

истинските Ми последователи се разбират именно тук, на това

място. Не е важно дали си християнин. Важно е дали си Христов.

Също така не е важно дали си човек. Важно е дали си от първите

или от вторите…”

“Какво имаш предвид, Господи?” - отново питах аз. А Господ каза:

“Първият човек е от земята, пръстен, вторият човек е от Небето.

Какъвто е пръстният, такива са и пръстните, и какъвто е небесният,

такива са и небесните. Виж сега това, което ще ти покажа…”

След думите Си Господ тръгна към гигантския пламък, като вървеше

фронтално срещу самия Пламенен въртящ се Меч. В един момент, докато

Го наблюдавах, изтръпнах, понеже забравих, че Той е Самият Господ. А

Пламенният Меч се въртеше така, щото, всеки, който преминеше през

гигантския огън, да бъде ударен и посечен. И ето, че острието на Меча

премина през Исус така, сякаш че Господ беше от въздух. То разряза Исус

веднъж, макар че Господ оставаше цял. След това Го разряза втори път, но

от друг ъгъл. Разрязването продължи трети път, а след това и четвърти.

Господ все така оставаше цял. След това Той напусна нажеженото място на

гигантския пламък и се приближи при Мен, като ми каза:

“Можеш ли да повториш това, което преди малко сторих?”

Бях като вцепенен от думите на Исус. И затова казах:

“Господи, аз съм грешен човек. Още отсега чувствам, че Мечът ще ме

посече!”

А Исус допълни:

“Даже и да те посече, този Меч не може да те убие. Той не е

направен, за да убива. Той е направен само затова, за да не те
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пусне до Дървото на Живота, ако вътре в теб има причини против

Святостта на Отца Ми. Пораженията от този Меч са изобличения,

които водят към Живот, а не към смърт. И както сам забелязваш,

Отец Ми върши Делото Си пред мнозина свидетели. Затова тук е

пълно с херувими. Тръгни към Меча и провери сърцето си…”

За първи път в живота ми Исус ме подлагаше на такова изпитание.

Въпреки видението вътре в мен се надигнаха гласове, които ме караха да

не тръгна. Но аз тръгнах, ако и самото видение да беше страшно. Тогава

забелязах, че отблизо Мечът поразяваше с още подробности. Той не беше

като обикновените мечове, които имат две режещи страни и остър връх.

Не! Този Меч имаше четири режещи страни и се въртеше така, че да те

пореже всяка от страните. Бях вече пред самия огън и това вътрешно ме

караше да се дръпна назад. Но точно тогава почувствах зад гърба си

ръката на Исус, Който ми казваше:

“За онзи, който е тръгнал да Ме следва, няма връщане или

обръщане назад…”

Така, самото докосване от Исус ми даде сила и аз влязох в огъня, а

Мечът беше пред самите ми очи. Пристъпих още и така получих първият

удар. Чудно, но не ме заболя изобщо. Мечът просто премина през мен,

така, както преди това през моя Господ. Пристъпих още една крачка напред

и получих втори удар. И този път също не ме заболя. Това ме одързости и

направих трета крачка. Тогава получих такъв удар от Меча, щото буквално

отхвръкнах назад и паднах от външната страна. Видях раната от Меча, а

вътре в нея бяха моите спомени, мисли и настроения. Бяха несмислените

ми думи към Господа, с които Го призовавах да въздаде над нечестивите,

според както аз искам, а не според както Той би решил. Чувствах се

недостоен и затова наведох главата си. Господ се приближи до мен и ми

подаде ръка да се изправя, а след това докосна мястото, където Мечът ме

беше поразил, като ми каза:

“Сега разбра ли, че все още има какво да очистваш в себе си?

Защото ти издържа първите две проверки на Меча, но на третата

той те удари…”
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“А какви са тези проверки, Господи Исусе!” - попитах аз. Тогава Исус

се усмихна и ми каза:

“Виж отново колко много херувими има около Пламенния Меч.

Знаеш ли защо Отец Ми е поставил тези херувими на това място?”

И понеже отговорът ме затрудняваше Господ отново каза:

“Тези херувими са свидетели на Пламенния Меч и самият Меч е

свидетел на херувимите. Затова нека сега те посветя в тайните на

Божия Суверенитет. В онези тайни, които липсват на Църквата Ми,

за да стане тя Невяста по Сърцето на Отца Ми…”
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3. ТАЙНИТЕ НА БОЖИЯ СУВЕРЕНИТЕТ

След последните Си думи Исус ме приближи до херувимите, чиито

крила при вида на Господ се разтваряха плавно и над самите тях просия

Небесна Светлина. Самите същества бяха най-величествените творения,

които Господ някога беше създавал. Те бяха точно такива, каквито ги описва

пророк Езекиил, но от непосредственото им въздействие върху мен, те

сякаш излъчваха Святостта на Божието Сърце. Тогава тихо попитах Исус:

“Господи, какви са тези славни същества?”

А Исус отговори:

“Сърцето на Отец Ми е бездна голяма. И няма създание, което

да Го познава напълно. Ето защо Отец Ми, Всемогъщият Йеова, е

създал херувимите, за да обитава всред тях и чрез тях да възвестява

тайните на Своята божествена промисъл и провидение. И както на

творението свидетелстват точно четири посоки, така и на Божия

Суверенитет свидетелстват четирите лица на херувимите…”

“Затова ли, Господи мои, Пламенният Меч имаше четири остри режещи

ръба?”

“Точно така е! Затова виж сега как изглеждат херувимите.

Колко лица имат те?”

“Господи, виждам, че те имат четири лица. Едното е лице на вол,

другото е лицето на лъв, третото е лицето на орел, а четвъртото е човешко

лице…”

“Помисли тогава, че всяко от тези лица, е изява на Духът на

Отца Ми, Негова съвършено изявена Воля за творенията. И за да

бъдат угодни на Сърцето Му, творенията трябва да издържат на

изпита на Твореца. Затова нека сега ти покажа изпитът, който Отец

Ми прави спрямо творенията чрез изявата на Своя Суверенитет…”

След последните Си думи Господ влезе всред гигантския огън и хвана

Пламенния Меч с ръцете Си. А след това застана пред мен и ми каза:

“Виж сега изпита на волското лице…”
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Тогава Исус замахна с Меча всред гигантския пламък и аз видях всред

пламъка нещо, подобно на видение. Там имаше волове, които дърпаха

тежки рала, забити в земята. Господ застана до видението и каза:

“Първият изпит от Отца Ми е усърдието за Неговото Царство и

Неговата Воля. Усърдие ще рече да отдадеш цялото си сърце в

служение за Него и да не преставаш никога да вършиш онова,

което Му е угодно. Най-верен олицетворител на усърдието е волът.

Той оре нивата с голямата си сила, за да благослови Отец Ми с

изобилие неговото усърдие. Днес Небето има нужда от усърдни

волове, които да вършеят. И Аз няма да стана явен в живота на

никой, който не Ме търси усърдно и не работи усърдно за Славата

на Отца Ми. В този изпит ти издържа и Пламенния Меч не намери

причини против твоето усърдие.

Но както има усърдие за Небето, така има и усърдие за земята.

И онзи паднал на земята херувим, е насочил лицето си на вол, за да

внушава и покварява с друго усърдие. С онова мерзостно усърдие,

с което Аарон изля златното теле и Израил се поклони на лукавия.

Затова кажи на братята и сестрите Ми да направят разлика от

усърдие до усърдие. Защото усърдие за Небесното ще рече да

станеш слуга на всички, докато усърдие за земното ще рече всички

да направиш свои слуги. Защото Моите пастири са усърдни волове

и юнци, предали живота си за Славата на Отца Ми. Докато пастирите

на лукавия са наемници, търсещи богатството далече по-долу.

Кажи на такива, че няма да преминат през Пламенния Меч, докато

не се отрекат от себе си и не умрат за всичко земно, за да спечелят

всичко небесно…”

След тези Си думи Господ отново замахна с Пламенния Меч, а в

огнения пламък се показа ново видение. Аз видях лъв, който тичаше в

царствен тръс с величествена и горда осанка. А Господ отново ми каза:

“Вторият изпит от Отца Ми са смелостта и безстрашието.

Смелост и безстрашие ще рече да се посветиш на благовестието и

да бъдеш ловец на човеци. Смелост и безстрашие ще рече да

запушиш устата на тиранията и деспотизма, да пригледваш малките
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във вярата и да пазиш сърцата им. Смелост и безстрашие ще рече

да заявиш на дявола, че е дявол и лъжец. Смелост и безстрашие ще

рече да кажеш на лъжата, че е лъжа, и да говориш Истината.

В свят, който лежи в лукавия, най-трудно се живее и казва

Истината. В свят, който лежи в лукавия, лъжата е заслон, който

печели благоволението на Луцифер и осигурява живот без гонение.

Аз съм Лъвът от Юдовото коляно и за да казва някой, че Ме има в

сърцето си, то такъв трябва никога да не преклони сърцето си пред

слугите на Вавилон, както и Аз не преклоних Сърцето Си, за да

угодя на Синедриона и религиозните му властници. Паднал херувим

като дявола всякога ще търси човеци, които да направи насилници

над сърцата ви. Паднал херувим като дявола всякога ще изпраща

Голиат против народа и обществото на Отца Ми. Но той, също така,

всякога ще получава пораженията си от мъже по сърцето на Отца

Ми, от лъвове, слезли да воюват за Сион и неговата възвишеност.

Вземете прашката на Давида и Името на Господа в сърцата си, за да

поразите онзи, който рикае и търси кого да погълне. Защото лъв се

възправя против лъв. В Святостта на Отца Си се заклевам, че

Пламенният Ми Меч ще порази всеки страхливец, всеки подлец,

всеки лицемер и чародей и за такива Пътят към Дървото на Живота

ще бъде мираж, както са миражи днес всичките им свидетелства за

смелост и безстрашие. И в този изпит Мечът те намери проверен и

верен. Но виж сега третото лице…”

След думите Си, Исус замахна отново с Пламенния Меч и в гигантския

огън се появи синьо небе и орел, разтворил широко крилете си. Той беше

толкова високо в това небе, че се виждаше как бели облаци плуваха под

крилата му. А тогава Господ ми каза:

“Третият изпит от Отца Ми са Смирението и Мъдростта. Смирение

и Мъдрост ще рече да коленичиш тогава, когато другите летят

високо. Смирение и Мъдрост ще рече да очакваш тихо спасението

си от Бога и да не надигаш сърцето си. Смирение и Мъдрост ще

рече да живееш с убеждението и призванието, че онова, което

дяволът върши против теб, го върши против Бога. Смирение и
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Мъдрост ще рече, когато всички около теб викат с възторг: “Ние

сме!” - да наведеш главата си и да кажеш тихо: “Той е!” Смирение и

Мъдрост ще рече да пребъдваш в такъв страх от Словото на Отца

Ми, щото да смяташ себе си за по-нисък от всички човеци. Смирение

и Мъдрост ще рече да вярваш, че когато всички са уловили

Спасението, ти все още не си го уловил. Смирение и Мъдрост ще

рече да вярваш, че когато всички пируват, понеже са станали като

Мене, ти да плачеш, понеже още не е станало явно какъв ще бъдеш.

В това отношение Мечът те удари, понеже забрави, че онова, което

вършат против теб, го вършат против Мен и Отца Ми и че Ние ще

въздадем над нечестивите във времето, когато Ние решим, а не във

времето, когато ти искаш. За паднал херувим като дявола орелът е

онова надигане на сърцето, онзи високомерен поглед, онези свити

устни, които викат “Алилуя” на Луцифер. Затова гордостта и

превъзнасянето ще бъдат делът на всички, които престанаха да

коленичат и си повярваха, че са бисери от короната Ми.

На такива Аз, Господ и Бог Исус Христос, казвам:

“Съблечете светлия висон от мръсните си души, защото сте

чеда на разбойници и крадци! Вие сте, които искате да се покажете

праведни и обичате всичките ласкателства и мили думи на човеците!

Вие сте, които искате да ви захвалят и които търсите първите

столове по конференциите си, но Отец Ми вижда лицемерието на

сърцата ви! Паднете пред Отец Ми в старите си дрипи, нежели Той

ви покаже Милост. Понеже осъждението ви ще е толкова по-голямо,

с колкото по-светъл висон сте облекли толкова по-грешните си

души…”

Пламенният Меч на Духа Ми, който варди Пътя към Дървото на

Живота, непременно ще посече и отхвърли във външната тъмнина

горделивите и тщеславните. И нека никой не се заблуждава, че

щом се е облякъл с обещанията на Словото Ми, то вече е чист и

праведен. Защото Пламенният Меч никога не се прицелва в Моето,

но във вашето. Моят светъл и чист висон той ще приеме, но дали ще

удържат на удара му душите, които са се облекли с него? Защото
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ако старото не е преминало и всичко не е станало ново, то тогава

старото се е облякло с новото, за да го омърси и поквари…”

Така, след последните Си думи, Господ за последен път замахна с

Меча. А в светлината на огнения пламък заблестя най-прекрасното видение,

което Той ми показваше. Виждах как една звезда се движеше по тъмен

свод, докато накрая се спря и светъл лъч от звездата се насочи надолу,

където освети ясла, а в нея видях Йосиф и Мария, държащи Младенеца.

Бях изумен от видението, а Господ, като се усмихваше, каза:

“Четвъртото лице на херувимите е като човешко лице. И ако

твоят Господ стана Човешкият Син, то е, за да знаеш Благата Вест

на Отца за твоето сърце и за сърцата на всичките Ми братя и

сестри. Благата Вест на Отца Ми е тази, че всеки, който приеме в

сърцето си усърдието на вола, безстрашието на лъва и смирението

на орела, непременно ще придобие и Моят Образ! Защото днес

Господ е вашият Вол, Който усърдно търси Своите Си и ги

благославя. Днес Господ е Лъвът от Юдовото коляно, Който търси и

намира ловци на човеци, за да ги направи като Себе Си. Днес

Господ е вашият Орел, Който ви пази с крилата Си и Неговата

Вярност е щит и закрила. Днес Аз съм Човешкият Син, Който скоро

ще дойде в Славата Си заедно със Своите Свети ангели! И блажени

са всички онези, които издържат на изпита на Пламенния Меч! Но

проклети са всички, които намериха и възлюбиха лицата на

падналия херувим, а не Лицето на Небесния Йеова. Защото те ще

придобият човешкото лице на падналия си херувим, който им стана

господ. Защото човекът на греха и синът на погибелта непременно

ще дойде и ще ги обладае и всички до един, които повярваха лъжа,

ще му се поклонят.

Аз искам да дадеш тези тайни на Божия Суверенитет на Моя

верен остатък в това смутно и жестоко време. И им кажи, че ги

чакам тук, при Дървото на Живота! Кажи им, че ще им дам Сила и

помазание, за да издържат изпита на Пламенния Меч! Кажи им

Верните Ми думи от Откровението, защото върху тях положих Духа

Си и чрез тях ви поръсвам с кръвта Си:
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“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…” 5

Който приеме Моя пророк в името на пророк, награда на

пророк ще получи! Аз го изговорих, Аз го изрекох!”

5 (Откровение 22:12-14)
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