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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми, братко! Цялото ми същество се прекланя и благоговее пред

Бога и Отца на Светлините, пред Неговата Святост и Могъщество, пред

Неговите Съвършени съдби. През всичките години на моята вяра в Господ

Исус Христос аз съм пристъпвал плахо към моя Баща, без дори да зная

колко Превъзвишен и Велик е Той. През всичките години на потапяне в

Неговото Вечно Слово Той ми е давал по една мъничка част от Сърцето Си,

по един малък щрих от Святия Му Лик. И всеки път, когато Бог Отец ме е

приближавал до Себе Си, аз съм мислил, че това е било най-важната

стъпка в живота ми и най-силното благоволение върху служението ми за

Него. Всъщност - чак сега разбирам, че единствената дума, с която мога да

определя моето приближаване до Бог и Неговото разкриване пред сърцето

ми, е Вечността. Защото дори Вечност не би ми стигнала, за да се разкрие

пред очите ми цялата привлекателност и превъзходство на Господ. Понеже

колкото по-голям би ставал кръгът на моето познание за Него, толкова по-

голяма ще стане и границата на моето незнание.

Преди две хилядолетия Апостол Йоан написа едно от Евангелията. И

накрая, преди да сгъне скъпоценните пергаментови свитъци, подбуден от

Духа Господен, той написа думите:

“Има още и много други дела, които извърши Исус; но ако се

напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят не щеше да

побере написаните книги. [Амин]...” 1

Много пъти, когато четях тези Апостолски думи, аз си мислех, че Йоан

преувеличава. Какво пък толкоз? Не е ли казано в Библията всичко? Не се

ли събира тази Свята Книга на един малък рафт в библиотеката?

По-късно щях да разбера, че Свещеното Писание е основата, която Бог

полага в сърцата на чедата Си. Но самата сграда и самият строеж зависи от

нашата вяра в Бога, от нашето усърдие и молитвен живот, от нашето

духовно постоянство и смирение. По-късно щях да разбера, че с Дух на

Мъдрост и на Откровение Живите Води на Святото Божие Слово могат да

бъдат за едни - капка, за други - извор, за трети - река, а за четвърти -

1 (Йоан 21:25)
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море. И докато едни щяха да свикнат с капката, други щяха да пият от

извора, трети - да се къпят в реката, а четвърти - да се потопят в морето.

Ти сам прецени в коя от Божиите пълноти искаш да пребъдваш. Защото

капката може да се изпари и изворът да пресъхне. Но реката и морето

няма да се изпарят или пресъхнат. Реката и морето ще те направят да се

наслаждаваш на онази Божия пълнота и онова благоволение, с които

стават явни прекрасните библейски стихове. Ето стиховете за реката:

“Бог е нам прибежище и сила, винаги изпитана помощ в

напасти, затова няма да се уплашим, ако би се и земята поклатила,

и планините се преместили всред моретата, ако и да бучат и се

вълнуват водите им, и планините да се тресат от надигането им.

(Села) Има една река, чиито води веселят Божия град, Святото

място, гдето обитава Всевишният. Бог е всред него; той няма да се

поклати. Бог ще му помогне и то при зазоряване…” 2

Вземеш ли стиховете за тази Божия Река, то непременно ти самият ще

плуваш в нея. Тя ще стане твоя Река, Река на твоето сърце. Защото тази

Река не е друга, но Реката на Живота всред Божия Рай. И нима можеш да

забравиш, че Спасителят ти се обеща в Евангелието в Същия Дух на пълнота

и благоволение:

“Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от

утробата му, както рече писанието. А това каза за Духа, който

вярващите в Него щяха да приемат…” 3

Как мислиш тогава? Каква е съдбата на една река? Или каква е съдбата

на всичките реки? Какво би станало, ако дойде ден, когато всичките реки,

които Святият Дух е направил да текат в сърцата на християните, се излеят

на едно място, за да образуват съвършената пълнота?

Виж стиховете от “Еклесиаст”, за да разбереш отговора:

“Всичките реки се вливат в морето. И пак морето не се напълня;

на мястото, гдето отиват реките, там те непрестанно отиват...” 4

Всичките реки се вливат в морето. Така говори този стих. Ето защо и

реките от Жива Вода, които Спасителят Христос е положил в сърцето ти,

2 (Псалом 46:1-5)
3 (Йоан 7:38-39)
4 (Еклесиаст 1:7)
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също ще се влеят в едно море, което е пророчески изявено от Бога към

Неговата Църква. Воден именно от това Божие откровение, аз последвах

Гласа на Святия Дух, а Господ Исус отново дойде към сърцето ми, за да ми

даде дълбоките тайни за това море, в което се вливат реките на Божията

Благодат. Тогава сърцето ми вкуси тайни, никога невкусвани. Видя Светлина,

никога невиждана. Запя Песен, никога незапявана. И аз преживях онова

Божие докосване и изпълване, с които се роди тази книга - докосването и

изпълването от Духа и Силата на Моисей, с които Всемогъщият Отец ще

призове при Себе Си всичките реки от жива вода, за да ги превърне в море

на Божията Святост и Любов.

Моля те в Името на Исус Христос - приеми Духа на тази книга! Защото

чрез нея Бог ще те извика при Себе Си, за да влееш всичките Живи Води

на сърцето си в Неговото Величие и Могъщество. Моля те в Името на Исус

Христос - приеми Пророческия Дух на Отца! Защото Този е Духът, с Който

започва и приключва всичко! Този е Духът на Съвършената изява на Отца,

с Който Сам Бог ревниво върши писаното:

“Наистина Господ Йеова няма да направи нищо без да открие

Своето намерение на слугите Си пророците...” 5

Амин и Амин!

5 (Амос 3:7)
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1. ВИДЕНИЕТО СЪС СТЪКЛЕНОТО МОРЕ

Скъпи ми братко! Както вече ти говорих в предговора на тази книга,

познаването на Бога отговаря на онези реки от Жива Вода, които Святият

Дух е направил да текат в утробата на твоето сърце. И както всичко идва

от Бога, за да се върне у Бога, така и Водите на Святия Дух идват от

Престола на Отца, за да се върнат при Престола на Отца. Блажен и Свят

всеки, който е умрял за водите на този свят, за да е жив за Водите на

Святостта и Правдата.

Нека сега ти разкрия какво бе преживяването ми, когато Спасителят

ми даде видение, с което напълно ми разкри как ще се съберат всички

Води на Святия Дух в последното време. Той дойде при мен и докосна

сърцето ми, като каза:

“Аз искам да ти дам онзи чист духовен поглед, който днес е

така нужен на Моите братя и сестри. Погледът, с който те ще

разберат, че скоро ще ги събера при Себе Си. Погледът, с който ще

разберат, че ако Аз съм Началото и Краят, то непременно има

Начало и Край на Спасението. И ако Началото беше като водопад,

то Краят ще е като море…”

“Как да Те разбирам, Господи?” - попитах аз. А Исус се усмихна и

каза:

“Разбирай Ме така, че когато Творецът оттегли Святия Дух към

Себе Си, то тогава всички, които са се намерили в Святия Дух,

непременно ще се явят преобразени пред Престола на Отца, за да

им се даде Вечното Царство на Правдата, Мира и Любовта. И всеки,

който е победил образа на звяра и числото на името му, непременно

ще пребъде на едно Свято място, за което говорят и пророческите

стихове на “Откровението”.

А ти знаеш ли кое е това място?”

“Да, Господи! Защото, подбуден от Святия Дух вече знам, че Ти ще ми

разкриеш тайната на стъкленото море, където ще се съберат Званите,

Избраните и Верните...”
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“Виж тогава писаното, момчето Ми. Виж как Апостолът Ми е

видял този триумф на Светлината и Любовта. Защото Йоан записа

за поколенията едни от най-прекрасните стихове на целия Ми Нов

Завет. Стихове, които гласят:

“И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия,

които бяха победили звяра и образа му и числото на името му,

стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи. И пееха

песента на Божия слуга Моисея и песента на Агнето, казвайки:

Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи;

праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете. Кой няма

да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти

Си свят; понеже всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред

Тебе, защото се явиха Твоите праведни съдби…” 6

Как мислиш? Може ли някой да стои при стъкленото море, ако

няма вярата и истинското знание какво представлява това море?

Може ли някой да бъде с Мен и Моисея, ако не знае каква песен

пеем ние? Понеже, момчето Ми, тази песен, която Моите пеят при

стъкленото море, няма да я намериш в нито един псалтир. Понеже

тази песен не е написана просто да се изпее. Тя е написана, за да

се живее. Но за всичко това ще ти говоря по-нататък.

А сега виж самото стъклено море, което ти давам да видиш…”

След последните Си думи Господ протегна ръка и я постави над очите

ми. Така духът ми се покри от ослепителна светлина и само след миг

сърцето ми гледаше най-удивителната и прекрасна картина, която някога

се беше разкривала пред мен. Аз виждах едно огромно стъклено море, в

чиято вътрешност проблясваха огнени искри. Самото море беше над земята,

подобно на огромен облак, който покриваше цялата планета. Това море не

се вълнуваше, а беше застинало, като гигантски кристал, разперен над

всичките краища на Небето. Единствено вътре в самото море блещукаха с

огнено сияние милиони искри. Тогава Господ хвана духа ми и двамата с

Него се издигнахме над самото море, за да го видим отгоре. Така аз видях,

че наистина там се бяха събрали човеци в светли дрехи, които държаха

6 (Откровение 15:2-4)
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арфи и пееха. А песента им излизаше от сърцата им като светло сияние,

което се издигаше нагоре, към Отца. Самото светло сияние се подсилваше

от факта, че беше образувано от прекрасни ореоли, които невидима ръка

издигаше високо и същевременно ги разширяваше в огромни светли кръгове.

Тогава Исус ми каза:

“Запиши това видение на книга и запечатай, като най-дълбоко

знание за нещата, които сега ще ти кажа. Защото никой не би

държал арфа в ръката си и не би пял Песента на Агнето и Моисея,

ако не е участвал в създаването на това море. Защото това море, е

Святият Дух, Който е извисил и утвърдил в Съвършена пълнота

Моите свидетели и последователи. Когато Отец заповяда грабването

на Църквата, то тогава всичките Живи Води на Святия Дух ще се

съединят помежду си, за да виждаш именно това стъклено море,

размесено с огън…”

“А защо морето е като стъклено, Господи?” – попитах аз, като не можех

да откъсна очите си от прекрасната гледка. Тогава Исус ми каза:

“Няма нищо по-важно за християнина в това последно време от

познаването на Личността на Святия Дух. Който познава Святия

Дух, той непременно ще разбере защо морето е като стъклено. Но

никой не би разбрал защо Святият Дух е като море, ако не е видял

Духът Ми като река. Понеже реката е по-малка от морето и тече в

сърцето. А морето събира в себе си всичките реки...”

Думите на Господ бяха повече от дълбоки. Това бяха проникновени

думи, заредени с такова помазание, което караше духът ми да плува от

допира с благословените устни на Царя. Тогава погледнах към моя Господ

с умоляващ поглед, като Му казах:

“Господи, смили се над мен. Смили се над всички, които ще прочетат

тази книга. Понеже какво сме ние без Твоята Мъдрост? Какво сме ние без

Твоята Вярност? Какво сме ние без Съвършеното Ти водителство?

Моля Те, кажи ми как да разбирам Святият Ти Дух като река! Ти Си ми

дал да Го познавам като Реката на Живота всред Божия Рай. Ти Си ми дал

да Го познавам и като горчивите води на Мера. Но при всичкото знание,
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което съм получил от Теб, пак оставам по човешки слаб и не мога да

разбера дълбоките Ти думи...”

Господ ме погледна и аз видях как от очите Му извираше Небесна Любов

и Милост. Тогава Той отново простря ръката Си към мен и само след миг ми

показа ново видение. Аз виждах Святият Дух като Река. Това бе прекрасна

Река, в чиито Води бликаше изобилие от Живот и Любов. Отстрани, по

бреговете й, имаше величествени кедри и дъбове, които бяха надвесени

над самата вода на Утешителя. Самата прозрачност на Реката бе такава, че

ясно се виждаше как великите дървета бяха пуснали всичките си корени

дълбоко в чистите Води и оттам Водите влизаха в корените като снопове от

Светлина и се разнасяха нагоре по яките стволове на дърветата. Там Исус ми

каза:

“Ето Го Святият Дух! Ето най-прекрасната Река, в Чиито води

ще намериш всичкото щастие и смисъл на живота си. Когато

познаеш Святият Дух като Река, то тогава непременно Той Сам ще

ти разкрие всичките тайни на Живота на Бога, за да пребъдеш

докрай във Волята Му. Но нека сега двамата с теб да тръгнем нагоре

по Реката, защото имам да ти покажа неща, които не си виждал…”

Така Исус тръгна, а аз след Него. Докато вървяхме аз видях, че Реката

започна да променя вида си. От дълбочините в нейните води започнаха да

се мяркат пламъци и това искрено ме учуди. Не можех да си представя как

огънят може да гори вътре в самата вода, но това беше факт. И колкото

по-нагоре се изкачвахме, толкова повече пламъци горяха в самата Река...

В един момент не издържах и извиках към Господа:

“Исусе, какво става? Та ето, че Реката започна да се пълни с пламъци?

Как да разбирам това?”

А Исус се разсмя, като ми каза:

“Скоро ще разбереш всичко...”

Само след няколко крачки аз вече виждах, че Реката беше не просто

загряла, но завряла от Огъня вътре в нея. Тогава водите на Реката започнаха

да се изпаряват, а парата отиваше нагоре към Небето. И в този миг Исус ми

заповяда:
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“Влез на това място в Реката и наблюдавай какво ще се случи с

теб...”

Така аз влязох в Реката и само след миг усетих Огъня. Това не беше

просто Огън. Това бе Любов. Толкова силна и завладяваща, толкова мощна

и издигаща, колкото нищо друго. Огънят навлезе в жилите ми и само след

миг запали цялото ми сърце. Така Живите Води вътре в моето сърце също

се загряха и завряха. Тогава усетих в себе си чудно странно преображение.

Понеже живите води вътре в мен също станаха на пара и се издигнаха

нагоре, а заедно с тях започнах да се издигам и аз. Това беше прекрасно

вълнение, защото сърцето се разтапяше от блаженство и пълнота. Само

след миг видях Исус до себе си, Който също се издигаше и ме гледаше

много внимателно. А после ме попита:

“Още ли се чудиш какво преживяваш? Не казва ли Словото Ми,

че Аз ще ви кръстя със Святия Дух и с Огън? И ако Святият Дух е

Реката от Жива Вода в сърцето ти, а Огънят е Любовта на Отца, то

няма ли Огънят да направи така, че Водите да загреят и скоро да се

превърнат на пара, която отива към Небето? Сега разбираш ли, че

всеки, който люби Бога и ближните, непременно се издига нагоре,

за да стигне до Престола на Отца Ми? И какви други да са Моите

свидетели и помазаници? Какво друго да е Моето Второ Пришествие,

освен онова, за което ви и казах:

“И тогава ще видят Човешкия Син, идещ в облак със сила и

голяма слава. А когато почне да става това, изправете се и

подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава...” 7

Не са ли този облак онези десетки хиляди Мои Светии, за които

напомни и Апостолът Ми Юда:

“Ето Господ иде с десетки хиляди Свои светии, да извърши

съдба над всички, и да обяви за виновни всичките нечестивци за

всичките нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всичките

жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против

Него...” 8

7 (Лука 21:27-28)
8 (Юдово 14-15 ст.)
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Сега разбираш ли, момчето Ми, че пътят до Святостта, преминава

през Любовта? Понеже Божията Любов в сърцето ти е Огън, който

прави водите на Духа да те издигнат нагоре. А когато мнозина

любещи Бога се свържат във Вечния Му Дух, то тогава непременно

в Светлите селения на Отца се движи облакът на Святостта. И ето

това, което ти показах във видението, отговаря на най-високите

места на Святия Дух. Височини, които се постигат с Любов. Води,

които се издигат нагоре чрез Огън. Но нека сега ти покажа другата,

още по-голяма тайна на Святия Дух, защото с нея ще разбереш и

видението със стъкленото море…”

След като изговори думите Си Господ хвана ръката ми и двамата с

Него тръгнахме надолу. Така отново видях същата Река и величествените

дървета, пуснали корените си в самото й дъно. Но ние все така

продължавахме да вървим и твърде скоро аз видях как Реката на Святия

Дух вече слизаше от Небесните в земните места. Тогава и самият климат

край Реката се промени. Започна да духа силен северен вятър и аз усещах,

че ставаше все по-студено и студено. В един момент студът вече беше

непоносим и само това, че държах ръката на Господ, ми даваше топлина и

сила да вървя с Него. Вятърът ставаше все по-противен, а ние с Исус

слизахме все по-надолу по протежението на Реката. Така, твърде скоро, аз

вече имах усещането, че съм на експедиция на Северния полюс. А тогава

Исус ми каза:

“Виж сега как изглежда Реката на това студено и ужасно

място!”

Погледнах към Реката и видях, че водите й се бяха смръзнали, така че

наблюдавах един чист и прозрачен кристал, подобен на стъкло. Тогава Исус

посочи с ръка встрани от Реката и ми каза:

“Виждаш ли колко остри скали и ръбове стоят встрани от

Реката?

Те не обичат тази Река. Те са закоравени за нея. Те отговарят в

пълна степен на каменни сърца, на които всичко чисто и Свято им е

чуждо. Затова виж какво ще направи северният вятър с тези остри

скали и ръбове...”
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Докато Господ ми говореше се изви страшна вихрушка, която

разкъртваше острите скали, вдигаше ги във въздуха и с ярост ги

запокитваше към Реката. Така острите камъни удряха по ледения кристал

и отхвърчаха настрана. Беше много страшно и вълнуващо. Защото при

вида на тези забиващи се в ледовете на Реката камъни аз изтръпнах и се

обърнах към Исус. Чудно, но Той стоеше и гледаше твърде невъзмутимо на

самата гледка. А след това простря ръка към вихрушката и направи така,

че тя престана. Тогава ми каза:

“Ела сега и внимателно разгледай повърхността на Реката, за

да видиш какви поражения са й нанесли острите камъни...”

Пристъпих към Реката и протегнах ръка, за да погаля стъклената й

повърхност. Изумително, но по гладката повърхност на Реката нямаше

дори следа от драскотина. Така разбрах, че ако ледените води са били

като стъкло, то стъклото е било като диамант. Тогава погледнах встрани от

Реката, защото Господ подбуди сърцето ми. И всички онези остри скали и

камъни бяха станали раздробени като чакъл от съприкосновението със

замръзналите води на Духа. Гледах всичко това и паднах на коленете си

пред Исус, като Му казах:

“Господи, повърхността на Реката е Съвършена като гладко огледало.

Няма дори следа от драскотина, въпреки, че вихрушката стовари цялата си

ярост върху Реката...”

А Исус, като се усмихна, ми каза:

“Сега разбираш ли защо е стъклено морето? Сега разбираш ли,

че Святият Дух е Този, Който ти дава твърдост, за да издържиш в

това най-ужасно време, когато вихрушките на дявола атакуват със

закоравени сърца хиляди Мои братя и сестри. И кой друг да

извърши делото си съвършено вътре в теб, ако не Водите на Святия

Дух, които се втвърдяват против атаките на Сатана и при тежкия му

духовен климат, дошъл на земята?”

Слушайки Господ, аз извиках:

“Исусе, сам Апостол Яков пише в посланието си, като казва именно за

тези води:
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“А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете

съвършени и цели, без никакъв недостатък...” 9

Тук Исус продължи, като каза:

“А ти откри ли недостатък върху повърхността на Реката след

яростните атаки на вихрушката?”

“Не, Господи мой! Нямаше дори и драскотина...”

“Ето така и върху вас няма да има дори и драскотина от атаките

на дявола, ако се стремите не само да четете, но да живеете

Словото Ми. Защото Аз казах на всички ви, но мнозина нямаха уши

да слушат, нито сърца, та да изпълняват:

“И ще бъдете мразени от всички, поради Моето Име. Но и косъм

от главата ви няма да загине. Чрез твърдостта си ще придобиете

душите си...” 10

Когато съм казал, че ще бъдете мразени, то съм имал именно

това в предвид, че дяволът ще ви гони, заради Живите Води на

Духа в сърцата ви. И неговият мраз всякога ще иска и ще търси

достъп вътре във вас. Но ако Водите на Духа са ви по-скъпи от

водите на нечестието, то тогава непременно поради студа ще бъдете

втвърдени и няма да се огънете. Тогава нито едно оръжие, скроено

против вас, няма да успее. Тогава дори дяволът да впрегне

всичките си скали, пак съдбата му ще бъде да събере дребния си

чакъл и да павира с него пътищата си към ада.

Колкото до същинското откровение от видението със стъкленото

море, то виж и забележи, че тези, които стоят пред това море, пеят

Песента на Моисея и Песента на Агнето. Някога великият пророк на

Отца Ми, в мига след Изхода на Израил, когато водите на Червеното

море се затвориха и издавиха всичките египтяни, изпя Песен, която

бе поклонението на сърцето му пред Сърцето на Отца Ми. Понеже

чрез жезъла на Пророческия Дух в ръката на Моисей Отец Ми обяви

война на Фараон и всички елитни сили на Луцифер. Така и днес,

чрез жезъла на Пророческия Дух, който Отец е дал и на теб да носиш

в ръката си, отново е обявена война на всички сили на Злото.
9 (Яков 1:4)
10 (Лука 21:17-19)
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Как мислиш? Кой ще победи в тази война? И как ще победи?”

“Господи Исусе! Ти, Отец и Святият Дух ще победите. А с Вас ще

победят онези, които са Звани, Избрани и Верни...”

“А как Ние ще победим? Какво използва Отец Ми във време на

война?”

“Исусе! Когато Отец се разкриваше на слугата Си Йов в съвършената

Си пълнота, Той му каза едни думи, които напълно обясняват стъкленото

море и всичките тайни на видението с Реката. Понеже Отец каза на Йова:

“Влизал ли си в съкровищниците за снега, или виждал ли си

съкровищниците за градушката, които пазя за време на скръб, за

ден на бой и на война?” 11

Сега разбирам, че тази градушка напълно отговаря на онези осветени

и утвърдени в Святия Дух сърца, които устояват в твърдост на всяко гонение

и така възвеличават Отца и съкрушават силата на дявола...”

Слушайки думите ми Господ добави:

“Който има Реките от Жива Вода, той ще и да пребъде пред

стъкленото море. Но никой не може да пребъдва пред стъкленото

море, ако няма в сърцето си Песента на Моисей и Агнето. Ето защо

Аз ще те вдъхновя да разкриеш на Моите братя и сестри, че Песента

на Моисея не е нищо друго, освен свидетелството на сърцата, че са

били докоснати, осветени, преобразени и утвърдени от Божия

Пророчески Дух. Последното време на земята е време на пророците

и лъжепророците. В това време Слово ще застане против слово,

Меч против меч, Сила против сила, Жезъл против жезъл. Блажени и

Святи онези, които с отворени сърца приемат великата Песен на

Моисея при излизането на Израил от Червеното море.

Блажени и Святи онези, които разберат, че ако Аз съм Началото

и Края, то Отец Ми е преди Началото и след Края! Блажени и Святи

онези, които се събудят и намерят себе си във възвишените думи

на онзи псалом, който ясно показва пътя към стъкленото море:

11 (Йов 38:22-23)



15

“Видя се шествието Ти, Боже, шествието на моя Бог, на моя

Цар, за в светилището. Напред вървяха певците, подир тях

свирещите с инструменти всред девици биещи тъпанчета...” 12

Ако някой до днес си е мислил, че Моето шествие към

Светилището на Отца ще е просто песен от хилядите песни, които

се пеят по църквите, то такъв никога не е разбрал, че ако най-

отпред вървят певците, то е понеже те са водени от Пророческия

Дух и призвани да пеят Песента на Моисей и на Агнето. И ако при

Изхода най-отпред вървеше Моисей и нозете му чертаеха пътя на

Израил, то и днес при Изхода на Моята Църква от духа на погиващия

свят най-отпред ще стоят водените от Пророческия Дух на Отца Ми,

Моите пророци, между които си и ти.

“Чрез пророк Господ възведе Израиля от Египет; и чрез пророк

той биде опазен…” 13

Така и Аз чрез пророци мъдри и посветени, ще изведа Църквата

Си от властта на светския дух. И чрез пророци ще я опазя. Затова

свидетелствам на всеки, който се потапя в дълбочините на тази

пророческа книга, че тя не е написана от човек, та да се чете по

човешки. Тя е Моят Личен Глас и Моята Лична Заповед до всеки,

който иска да бъде спасен. Тя е програмата на Святият Ми Дух до

свършека на времето и до пълното възмездие и въздаяние над

всичките нечестиви.

Който има ухо да слуша, нека слуша що говори Духът към

църквите:

Излезте из Вавилон и облечете в твърдост сърцата си, за да се

намерите пред стъкленото море! Направете сърцата си податливи,

като струните на Божия Арфа, и така непременно вътре във вас ще

зазвъни Песента на Моисей и Агнето! Издигнете се до Мен, за да ви

утвърдя и направя непоколебими. Защото Словото Ми няма да се

наруши и най-отпред винаги ще вървят пророците на Отца Ми!

12 (Псалом 68:24-25)
13 (Осия 12:13)
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Който приеме певец в името на певец, песента на певеца ще

получи! Който приеме пророк в името на пророк, той приема не

него, а Онзи, Който го е пратил!

А сега, нека Аз да утвърдя сърцето ти в пълното разбиране на

Песента на Моисей и на Агнето…”

След последните думи на Исус виденията се прекъснаха и аз седнах да

запиша всичките скъпоценни думи на моя Спасител, за да бъде насърчено

и просветено твоето сърце, братко мой. Виж сега Песента на Моисея и на

Агнето и нека тя стане твоето истинско хваление пред Святите олтари на

Вечния Цар и Бог. Амин и Амин!
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2. ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ

Скъпи ми братко! Аз вярвам, че началните думи на Господ в тази книга

са насърчили и благословили сърцето ти. Вярвай ми, няма нищо по-

превъзходно от това да направиш Исус Господ на цялото си сърце и Сила

на целия си живот. Ние твърде често държим Исус, като гостенин в сърцата

си, когато Той трябва да бъде Съвършеният Стопанин. А знаеш ли колко

хубаво и прекрасно е, когато оставиш един такъв Стопанин да сложи ред в

духа и душата ти? Той ще изхвърли твоите неща, но ще донесе Неговите. А

Неговите са по-желателни от всичко на този свят.

Искам да ти кажа, че от мига, когато поканих Исус в сърцето си, стана

така, че започнах да забелязвам как с всеки изминал ден Той донасяше по

нещо Свое и изхвърляше нещо мое. Така дойде миг, когато една невидима,

но прекрасна хармония зазвъня в сърцето ми. Тя беше като напев на

осмострунна арфа. Тази хармония ме караше да пея тогава, когато Господ

докосваше струните на сърцето ми. И от пеенето се родиха благословени

книги. Книги, които подарявам на всички, които обичат Исус, а и на други,

за които имам ревност, че ще Го обикнат.

Както забеляза в първата глава на тази книга, на няколко пъти Исус

ми говореше, че там, при стъкленото море, хвалителите пеят не само

Песента на Моисей, но и на Агнето. Нека никой не те кара да правиш

разделение между Песента на Моисей и Песента на Агнето. Защото това е

една и съща Песен, изпята както от Моисей, така и от Исус, Който живее в

сърцата ни. И има дълбоко скрита причина в Делото на Божия Пророчески

Дух, която напълно обяснява защо Песента на Моисей е и Песен на Агнето.

Като начало погледни, че “Моисей” ще рече “извлечен из водата”. И

ако се абстрахираш от земното обяснение, че Фараоновата дъщеря намери

ковчежето с малкото бебе, и погледнеш духовно на името на пророка, то

непременно ще видиш, че има прекрасни сходства между Исус и Моисей.

Понеже единият дойде чрез водата, и беше утвърден от жена си Сепфора

чрез кръв, но и Другият също дойде чрез водата и кръвта:
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“Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само

чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта; и Духът е, Който

свидетелства, понеже Духът е истината…” 14

На единия свидетелстваше Духът на Отца, и на Другия свидетелстваше

Духът на Отца. Единият беше пророк на Йеова, но ревностно заяви пред

Израил за Другия:

“Господ твоят Бог ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти,

Пророк както е въздигнал мене; Него слушайте…” 15

Отец въздигна Моисей в Египет, но и от Египет повика Сина Си, според

както бе писано за стореното от Йосиф:

“И тъй, той стана, взе детето и майка Му през нощта и отиде в

Египет, където остана до Иродовата смърт; за да се сбъдне реченото

от Господа чрез пророка, който казва: “От Египет повиках Сина

Си”...” 16

Ето тук, братко, има една дълбока тайна, която напълно ще ти разкрие

защо Песента на Моисей е Песен и на Агнето. Аз ще те помоля отново да

видиш писаното. Защото, за да казва Словото, че Отец е повикал из Египет

Сина Си, то това става, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророк

Осия. Години наред аз четях този стих като слепец, понеже в неговото

четене не ме беше водил Исус. Но ето, че при размислите и подготовката

за тази книга Исус дойде при мен и ми каза:

“Стефане, не е достатъчно само да търсиш сходства между Мен

и Моисей, та да разбереш дълбоките води на Пророческия Дух.

Нещо друго трябва да сториш, а именно:

Да се замислиш защо именно от Египет Отец извиква Сина Си…”

Слушах Исус и в следващия момент бях готов да изрека голяма глупост,

а именно, че Отец е извикал Исус от Египет, понеже преди това Йосиф Го е

завел там. Но в този момент Господ ме гледаше и аз знаех, че нямам право

на грешен отговор. И понеже се бавех с отговора си, Исус отново ме запита:

“Трудно ли ти е да следваш мисълта Ми?

14 (1 Йоаново 5:6-7)
15 (Второзаконие 18:15)
16 (Матея 2:14-15)
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Нека да ти помогна. Помисли не върху географския, но върху

духовния Египет и ще разбереш защо именно от Египет Отец извиква

Сина Си…”

Наистина съм бил сляп, братко мой. Защото докато Господ ми задаваше

въпроса Си, аз вече бях получил отговора в думите Му. Затова Му казах:

“Исусе, Египет олицетворява духа на този свят, от който Отец иска да

ни освободи. Когато Ти Си Младенец в сърцата ни, тогава всички ние

живеем в Египет, просто защото сме деца, блъскани и завличани от всеки

вятър на учение. За децата е нормално да живеят в Египет, понеже не са

пораснали в съвършеното познаване на Бога и нямат водителството на

Святия Дух. Но когато Ти пораснеш в нас, та Отец да погледне на нас и да

види в сърцата ни не Исус Младенецът, но Исус Синът, то тогава се сбъдва

писаното:

“От Египет повиках Сина Си…”

“Кажи Ми тогава, след като вече ясно улавяш лъчите на Святия

Дух, остана ли Синът в Египет или побърза да се върне в Израил?”

“Господи, аз зная, че още на дванадесет години Ти вече стоеше в

Храма на Отца и поучаваше книжниците и мъдреците...”

“Сега разбираш ли, че за всички, чиито Младенци са в Египет,

непременно е нужен един Моисей, който да ги поведе и изведе до

обещаната земя?

Защото този Моисей стана Божий човек, когато в живота му се

сбъдна писаното:

“С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича

син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите

люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като

разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските

съкровища; защото гледаше на бъдещата награда...” 17

И ако Моисей порасна, то е защото вътре в него Младенецът бе

станал Син и укорът заради Този Син от света на Египет, бе за

пророка по-голямо богатство от всичките египетски съкровища. И

ето това, момчето Ми, е дълбокото познаване на пророческия стих:

17 (Евреи 11:24-26)
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“От Египет повиках Сина Си…”

Защото Отец Ми може да извика при Себе Си само синовете Си,

докато младенците остават в Египет, докато пораснат и се покорят

на Пророческия Дух.

Виж тогава следващия белег за духовната връзка между Мен и

Моисей. Понеже неслучайно в “Откровението” се казва, че излезлите

пред стъкленото море пеят Песента на Моисей и на Агнето.

Ако тази пророческа книга говори за Мен, като за Агне, то имаше

ли знамения с такова Агне и при Изхода от Египет?”

“Да, Господи! Защото Отец заповяда на Моисея да бъдат белязани с

кръвта на агне всички еврейски къщи, докато трае Господното минаване…”

Исус се усмихна и ме погали по главата. А после каза:

“Също така днес, миг преди Господното минаване над нечестивия

свят, Господ твоят Бог заповядва на слугите Си, пророците, да

извикат Силата на Моята Кръв в сърцата на всички Божии люде. И

онези, в които Кръвта Ми е жива, непременно ще последват гласа

на пророка и посочването на жезъла му. Такива няма да останат и

да се радват на египетското нечестие, нито пък някога ще обърнат

главите си назад.

Става ли ти вече ясно защо Песента на Моисея е и Песента на

Агнето?”

“Да, Господи! Защото Песента на Моисей е всъщност Песен на Оня,

Който живее в сърцето му. И аз зная, че Ти непременно искаш да изпееш

Песента Си...”

“Аз вече я пея, Стефане! Понеже събудените от Пророческия

Дух на Отца чрез Словото, което ти давам, наистина се изправиха и

заявиха на Египет, че е Египет. Колкото до другите, които все така

слушат Фараон и предпочитат сянката на църковните си пирамиди,

то върху такива в пълна степен ще се стоварят всички Божии язви

и цялото възмездие на Небето, което се разкрива в Песента на

Моисея.

Затова нека последователно ти разкрия всичките стъпки на

Божието въздаяние над княза на света, който е Фараон и над
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неговите горди поклонници, скрити в измамния уют на тщеславните

пирамиди…”

След последните Си думи Господ насочи погледа на сърцето ми към

песента на Божия слуга Моисей и така пред мен се разкри най-великата

панорама на духовната война - Божиите въздаяния над Вавилон - царството

на всички тщеславни църкви по земята.
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3. БОЖИИТЕ ВЪЗДАЯНИЯ В ПЕСЕНТА НА МОИСЕЙ

Скъпи ми братко! Аз се моля на Господ Исус така да докосне и освети

сърцето ти, че непременно да се намериш пред Него със сълзи на покаяние

и себеочистване, с огън на ревност и усърдие, с трепет на ожидане и

страх. Съдбите на Господ са начертани с такъв велик размах и с такава

сила, щото те са като ураган, преминаващ през вековете, за да извърши

само и единствено Волята на Божието Сърце. Всевишният Бог твърде много

ревнува за Словото, излязло чрез устата на пророците Му, колко повече -

когато Песента на Божия пророк Моисей започва своя духовен път от

времето на Изхода и стига до времето след Грабването на Църквата. Това

непременно трябва да те убеди, че ако имаш пример за вдъхновение и

съвършено екипиране, то трябва да потърсиш този пример именно в онези

Вечни белези, които Бог е потвърдил с Печата Си и ги е направил да бъдат

както камък за стъпване, така и камък за препъване.

Няма защо да ти казвам, че днешното поколение от християни отдавна

е просмукано от един мръсен дух, сложил уродливото си клеймо върху

цялостното осмисляне и разбиране на Библията. Това е духът на теологията.

Дух, който затвори Стария Завет тогава, когато всички ние трябваше да го

отворим и видим, че ако Господ Исус е Словото, станало плът, то никой не

може да Го затваря и с лека ръка да покрива под пластовете на историята

Вечно живите думи на Божия Пророчески Дух. Духът на теологията, който

накара мнозина да стъпчат и презрат думите на Апостол Петър, който в

посланието си писа:

“Ето възлюбени, пиша ви това второ послание; и в двете

събуждам чрез напомняне вашия чист разум, за да помните думите,

изговорени по-напред от светите пророци и заповедта на Господа

Спасителя, дадена чрез изпратените вам апостоли...” 18

Ако Отец говореше чрез Святите Си пророци, то не е ли Моисей най-

святият измежду Святите слуги на Отца? Не стои ли той днес пред златния

светилник на Бога, като украшение на Божието Сърце? И какво друго да

иска дяволът, освен именно това - Храмът да се пълни със сребролюбиви

18 (2 Петрово 3:1-2)
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книжници, поругали чистия разум и развели от амвоните евтиния блясък

на дипломите си, та да измамят всички, които искат да вярват на лъжа?

Но било, че вярват или не вярват, било че коленичат пред измамниците

или не коленичат, пак никой няма да помръдне нито един стих от Словото,

нито пък ще осуети Божията Воля.

Когато Господ Исус започна духовно да ми разкрива дълбочините в

Песента на Моисея, аз разбрах, че няма друг пророк в Свещеното Писание,

който да е изострил толкова много меча си, щото със самото замахване да

унищожи цялата сила на дявола. Песента на Моисей е именно този изострен

меч, с който в последното време Сам Господ Исус ще порази Вавилон. Ето

думите, които Господ говори на сърцето ми, миг преди да ме посвети в

цялостното разкриване на Песента на Моисея:

“Както вече се убеди, всички, които Аз и Отец Ми ще намерим

за Звани, Избрани и Верни, непременно ще се съберат при

стъкленото море и ще пеят Песента на МоисеЙ и на Агнето. Но това

не е всичко. Защото във времето на великия сблъсък между Мен и

Антихрист, Аз пръв ще запея Песента на Моисея.

Кажи Ми тогава, ти обичаш ли да пееш?”

“Господи, от разбирането, което Ти положи в духа ми, разбирам, че не

всяка песен е песен и не всяко пеене е пеене. Но аз обичам да пея и да Те

хваля за Твоите велики дела...”

“Така и Аз обичам да пея! И когато пея непременно отварям

устата Си! Кажи Ми тогава как твоят Господ ще унищожи Антихрист

и цялото му войнство?”

“Господи, Апостол Павел говори в посланието към Солунците, като

казва за Антихрист:

“...и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще

убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието

Си...” 19

Така разбирам, Господи, че Ти с Дъха на устата Си и с явлението на

Пришествието Си ще изтребиш Антихрист и цялото му войнство...”

19 (2 Солунци 2:8)
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“А какво друго да е песента, освен дъх из устата ти? Ако Господ

пее Песента на Моисея, а тя му е Словото на Божия Пророчески

Дух, то няма ли Дъхът Господен освен песен да бъде и Меч?”

“Исусе! Дали ще нарека песента на Моисея Меч или Дъх Господен за

мен е все едно. Защото “Откровението” говори за Теб, като казва:

“Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него

народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина

на лютия гняв на Бога Всемогъщий. И на дрехата и на бедрото Му

имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите...” 20

Ако Ти, Господи, пееш с устата Си Песента на Моисея, а едновременно

с това от устата Ти излиза остър меч, то не остава друго, освен дълбоката

истина, че именно Песента на Моисей е острият Меч, с който Ти въздаваш

на звяра и на неговите поклонници…”

“Точно така е, момчето Ми. Защото пред Престола на Отца Ми

има двама свидетели - Моисей и Илия. И тези двамата непременно

ще бъдат до твоя Господ във времето на Божието въздаяние и Гняв

над Вавилон. И ако на пророк Илия беше дадено да извърви Пътя

до Небето, на Моисей се даде да изпее Песента. А Волята на Отца

Ми за последният Му жив остатък на земята е да знаят както Пътя,

така и Песента. Понеже в Пътя е Волята Му, но в Песента е Силата

Му. И когато изчезне Неговото благоволение, идва Неговото

негодувание. Тогава този Вавилон, който се е уголемявал пред

очите на Отца Ми, ще бъде съборен в един миг. И в един миг ще

дойдат язвите му и опустошението му. А когато искаш да отсечеш

такава демонична власт с един удар, то непременно ще ти е нужен

не какъв да е меч, но Мечът, Който излиза из устата Ми. Мечът на

Пророческия Дух, с който твоят Господ ще изпее над Вавилон

Песента на Моисея. А заедно с Мен тази Песен ще изпеят всички, за

които живите думи на Господ техния Бог, идещи чрез пророка Му,

струват повече от всичките шумни възгласи по конференциите на

Вавилон.

20 (Откровение 19:15-16)
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Виж тогава Песента на Моисея чрез Моето водителство и дай на

братята и сестрите си острия Меч, Който излиза из устата Ми…”

Докато Исус ми говореше аз видях как от устата Му наистина се появи

остър Меч, който блестеше като слънцето. Господ го хвана с ръцете Си, и

го развъртя над главата Си, тъй че по цялото Небе отекна музика.  Небесни

ангели, хиляди по хиляди, закръжаха над Главата на Исус и пееха песента

на Моисея, която гласеше:

“Ще пея Господу, защото славно възтържествува; коня и

ездача му хвърли в морето. Господ е сила моя, песен моя. И стана

ми Спасител; Той ми е Бог, и ще Го прославя, бащиният ми Бог, и

ще Го превъзвиша. Господ е силен Воевател; Името Му е Йеова.

Колесниците Фараонови и войската му хвърли в морето; отборните

му пълководци потънаха в Червеното море. Дълбочините ги покриха;

като камък слязоха в бездните. Десницата Ти, Господи, се прослави

в сила; Десницата Ти, Господи, смаза неприятеля. С превъзходното

Си величие изтребил си противниците Си; пратил си гнева Си, и

пояде ги като слама. От духането на ноздрите Ти водите се струпаха

на куп, вълните застанаха като грамада. Бездните се сгъстиха всред

морето. Неприятелят рече: Ще погна, ще стигна, ще разделя

користите; похотта ми ще се насити върху тях; ще изтръгна ножа

си, ръката ми ще ги погуби. Подухнал си с вятъра Си, и морето ги

покри; потънаха като олово в силните води. Кой е подобен на Тебе,

Господи, между боговете? Кой е подобен на Тебе, Славен в Святост,

дивен та да Те възпяват, правещ чудеса? Прострял си десницата Си,

и земята ги погълна. С милостта Си водил си людете, които си

откупил; упътил си ги със силата Си към Святото Си обиталище.

Племената ще чуят и ще затреперят; ужас ще обладае филистимските

жители, тогава ще се уплашат едомските началници; трепет ще

обземе моавските силни; всичките жители на Ханаан ще се стопят.

Страх и трепет ще нападне на тях; чрез великата Ти мишца ще

станат неподвижни като камък. Догде заминат людете Ти, Господи,

догде заминат людете, които си придобил. Ще ги въведеш и

насадиш в хълма - Твоето наследство, на мястото, Господи, което си
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приготвил за Свое обиталище, в светилището, Господи, което

ръцете Ти утвърдиха. Господ ще царува до вечни векове…” 21

Това беше най-великата и прекрасна Песен, която слушаха ушите ми.

Тя бе съпроводена от звука на Божии тръби и сякаш, че цялата Вселена

отекваше от тяхната мелодия. Това беше величествен марш, който караше

сърцето ми да триумфира и тържествува премного. Понеже със самото

слушане на Песента сърцето ми се издигаше и издигаше, сякаш, че беше

балон, пълен с хелий. Тогава разбрах дълбокото от видението, което ми

даваше Господ. Разбрах, че Господ ще унищожи дявола именно като изпее

най-великата от Песните на Словото Си. Защото, вярвай ми, братко мой,

всяко църковно хваление бледнее пред хвалението, с което Сам Святият

Дух ще издигне високо Божиите поклонници и последователи. И когато в

едно такова хваление се включат хиляди по хиляди Небесни ангели, а

заедно с това се развърти и Мечът на Пророческия Дух, то всяка човешка

представа ще е безсилна да пресъздаде Величието и Славата, отдадени на

Бога и Отца.

Ти искаш ли да обитаваш всред такова Величие и такава Слава?

Тогава се приготви да приемеш Песента на Пророческия Дух. Приготви

се да приемеш онзи остър Меч, който днес порязва, за да спаси, но утре

ще се стовари, за да възмезди над нечестивите за всичките жестоки думи,

които говорят против слугите на Отца, за всичката измамна гордост, с

която се противят на Божия призив за Покаяние, за всичкото зло, което в

нечестие са сторили, за всичкото блудство с духа на този свят.

Бъди сигурен, че когато издържиш проверката на този Меч, тогава

непременно Господ ще те направи да си един от онези, които вървят след

Него на бели коне, за да участват в битката над всички битки, като изпеят

Песента над всичките песни. Амин и Амин!

21 (Изход 15:1-18)
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4. ГНЕВЪТ НАД КОНЕТЕ И ЕЗДАЧИТЕ НА ВАВИЛОН

Братко мой! Аз вече започвам духовния поглед върху Песента на

Моисей. Както вече разбра от предишната глава, Господ Исус ми разкри,

че Песента на Моисей е не просто песен. Тя е острието на Божия Пророчески

Дух. А едно такова острие непременно ще бъде насочено против всички

врагове на Божия народ. Още в самото начало на песента си Моисей казва:

“Ще пея Господу, защото славно възтържествува; коня и

ездача му хвърли в морето…”

Така се убеждаваш, че ако при свършека Божиите хора държат арфи и

пеят Песента на Моисей и Агнето, то непременно е имало Божий Гняв и

въздаяние над коне и над ездачи. И ти вероятно би се учудил за какви

коне и ездачи ти говори Библията, след като живееш в началото на третото

хилядолетие, когато всички хора предпочитат многократно по-бързите

автомобили.

За какви коне и ездачи наистина става дума?

Отговорът на този въпрос не е труден, ако познаваш Духа на Божието

Слово. Защото, ако се върнеш на Книгата Изход, непременно ще забележиш,

че Фараон побесня от ярост и като вдигна ръка и посочи към Червеното

море, заповяда на всичките си военачалници да настигнат Израил със

своите коне и колесници. И те го послушаха и се впуснаха след Израил.

Как обаче да направиш духовната съпоставка на онова древно време с

днешното последно време? Нито повече, нито по-малко - като отвориш

сърцето си, за да ти говори Сам Господ. Защото тази Песен на Моисей е

Негова. И Той има превъзходните отговори за разбирането на всеки ред и

стих от нея. Ето как Исус просветли сърцето ми относно последните коне и

ездачи на Вавилон. Той ми каза:

“Стефане, направи внимателно сърцето си, за да слуша и

запомни всяка Моя дума относно конете и ездачите на Вавилон.

Защото, за да започва тази пророческа песен именно с въздаяние

над коне и над ездачи, то пред Божия поглед тяхното нечестие е

било най-голямо.

Като начало помисли как гледам Аз на Моята Църква…”
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“Господи, Ти гледаш на Църквата Си като на Твоята Невяста и като на

Твое духовно Тяло на земята. Така говорят всички Апостолски послания…”

“Правилно, така е! Църквата наистина е Моята Невяста и Моето

Тяло. Но Аз съм я видял и с много други образи и символи. Аз съм я

видял и като смоковница, и като съвършена гълъбица. Но когато

четеш Песента на Моисея ще трябва да потърсиш в Словото Ми

онези символи, които употребява пророкът на Отца Ми. Защото най-

големият враг на Божия народ в онова време беше Фараон. Най-

големия враг на Божия народ днес също е Фараон. Зад древния

Фараон стоеше дяволът. И зад днешния Фараон отново стои дяволът.

Древният Фараон се опита да сътвори зло с коне и колесници. И

днешният Фараон се опитва да сътвори зло с коне и колесници.

Помисли тогава твърде внимателно върху стиховете от Соломоновата

“Песен на песните”, с които Аз видях Църквата Си. Понеже

разглеждаш Песента на Моисея, а за нея ще са ти необходими

ключовете на мъдростта, скрити в Соломоновата “Песен на песните”.

Какво казах там Аз за Моята Църква? Как я уподобих?”

“Господи, Ти там казваш:

“Уподобих те, любезна моя, на конете от Фараоновите

колесници…” 22

“Не ти ли звучи странно такова подобие? Как може твоят

Господ да уподобява Църквата Си като конете от Фараоновите

колесници, след като Божият Гняв въздаде над всичките коне и

колесници на Фараон? Защо, при все, че конете бяха Фараоново

притежание, пак Аз уподобих Църквата Си с тях? Конете на Фараон

ли бяха противни на Отца Ми или онези, които ги насочиха против

народа Му?”

Отговорих:

“Господи, Отец е Творецът на всяка твар. Ето защо даже конете да са

били на Фараон, те преди всичко са притежание на Бога. Защото Господна

е земята и всичко що има в нея. А конят е такова прекрасно животно, щото

не е никак чудно да оприличаваш Църквата Си с конете от Фараоновите

22 (Песен на песните 1:9)
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колесници. На много места в Библията пророците на Отца говорят за това,

че конят въплъщава онези прекрасни качества, нужни на Божия народ.

Качества като сила, смелост, издръжливост, вярност...”

Тогава Господ ми каза:

“Погледни отново Песента на Моисей и виж, че Господ хвърля в

морето коня и ездача му. А след това се върни и отново виж Моето

уподобяване на Църквата Ми, като коне от Фараоновите колесници.

Прави ли ти впечатление, че в Песента на Моисея има нещо повече

от коне?”

“Да, Господи! Моисей говори, че Бог хвърля в морето не само коня, но

и ездача...”

“Значи този кон, който е станал така противен в очите на Отца

Ми, вече си има и ездач. А в Моето уподобяване на Църквата Ми с

коне ездачи липсват. Помисли тогава какво прави ездачът с един

кон…”

“Господи, ездачът се качва на коня, за да го язди накъдето си поиска.

Слага му юзда на главата и седло на гърба, а след това просто потегля с

коня…”

“Представи си тогава църкви, които са коне, понеже Словото

Ми ги е видяло като коне. Но тези коне отдавна не са волни и

свободни, понеже върху тях са се качили опитни ездачи, пълни с

всякаква хитрост и лукавство.

Какво ще се случи с коне, които не са яздени от Господ твоя

Бог, а от други господари? Няма ли другите ездачи да подкарат

конете в погрешна посока?”

“Господи, ако правилно съм Те разбрал, днес е времето, когато много

църкви биват като коне с чужди юзди, понеже са обладани от ездачите на

дявола. Аз мисля, че такива ездачи нямат друга задача, освен да закарат

всичките коне в Египет, тоест, да покорят всички църкви на властта на

светския дух...”

“Точно така е, момчето Ми! И ето тук, в духа на това откровение

е най-голямата трагедия на тщеславните църкви. Понеже те отказаха

да приемат пратените от Отца Ми пророци и не се покаяха, нито пък
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се покориха на пророческите видения, дадени от Небето. Кажи Ми

тогава какво се случва там, където няма пророческо видение?”

Въпросът на Исус беше така зададен, щото без всякакво усилие в ума

ми изплува стиха от “Притчи Соломонови”. Затова казах на Господ:

“Исусе, ако някъде няма пророческо видение, то непременно ще дойде

лъжепророческо видение. А стихът от Словото Ти казва, че:

“Където няма пророческо видение людете се разюздават, а

който пази закона е блажен…” 23

“Виж тогава, че стихът ти говори за разюздаване. Не ще ли да

рече разюздаването именно това, че от конете е свалена вярната

юзда, за да им се сложи лъжлива? И чудно ли ти е тогава, че

острието на Божия Гняв чрез Песента на Моисей взима като първи

прицел именно църквите, които са се поклонили на лъжепророка и

са се явили, като послушни коне за неговите опитни ездачи?

Такива църкви са забравили, че даже и Господ да уподобява

Църквата Си като превъзходни коне, пак това не е причина конете

да гледат самовлюбено голямата си сила. Затова кажи на всичките

Ми братя и сестри да запомнят, че силата не е в коня, а в юздата и

онзи, който го язди! И най-яките коне са обречени да загинат, ако

имат на себе си неверните юзди! Днес е именно времето, когато

става пълната подмяна на юздите. Време, за което Апостолът Ми

Павел предупреди, но малцина го разбраха:

“А колкото до пришествието на нашия Господ Исус Христос и

нашето събиране при Него молим ви, братя, да не се поклащате

лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било

от слово, или послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е

настъпил денят на Господа. Никой да не ви измами по никой начин;

защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението, и

не се яви човекът на греха, синът на погибелта...” 24

Кой от вас разбра, че поклащането от здравия разсъдък е

именно слагането на другата юзда? Кой от вас разбра, че когато

хиляди коне по земята се обърнат кръгом и тръгнат към Египет, то
23 (Притчи 29:18)
24 (2 Солунци 2:1-3)
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това ще да рече отстъплението? Защото Моите коне имаха една

задача, един прицел, едно призвание. Но духът на света измами

мнозина, за да им предложи по-съблазнителната юзда. Юздата на

просперитета и на блясъка, на тщеславието и политиката, на властта

и търговията.

Помисли тогава, че ако Аз дойдох да ви кръстя със Святия Дух и

с Огън, то не трябваше ли вие да сте Моите коне, които носят

белезите на Моето кръщение? Какви стават конете, чиито юзди са

кръщението със Святия Дух и с Огън?”

“Господи, би трябвало тези коне да станат Святи и огнени!”

“Святи и огнени, Стефане! Именно Святи и огнени коне! Кажи

Ми тогава какво могат да сторят едни Святи и огнени коне, имащи

верните юзди на Пророческия Дух?”

“Господи мой! Никога досега не съм мислил за Църквата Ти като

Църква от Святи и огнени коне. Но аз вярвам, че едни Святи огнени коне

биха вършили великите знамения от живота на пророк Илия. Защото

докато Илия ходеше с Елисей, явиха се огнени коне и ги разделиха един от

друг, така че Илия се възнесе с вихрушка в Небето...”

“Ето така, момчето Ми, днес в Силата и Огъня на Святия Дух ще

се явят огнени коне. И те ще бъдат Моята последна Църква. Те ще

ходят в Духа и Силата на Илия и в Духа и Силата на Моисей. Тези

огнени коне ще вдигнат високо в областите на Божия Слава и

Святост всички, които са Звани, Избрани и Верни. Тези огнени коне

ще извършат последната жетва на Пророческия Дух, за да сбъднат

писаното от пророк Йоил:

“Идат люде много и силни, подобни на които не е имало от

века, нито подир тях ще има до годините на много поколения. Огън

пояжда пред тях, и пламък опаля подир тях; земята пред тях е като

Едемската градина, а зад тях гола пустиня; да! Нищо не е избегнало

от тях. Видът им е като вида на коне; и тичат като конници. Като

тропот от колесници се чува като скачат по върховете на бърдата,

като пращене на огнен пламък, който пояжда тръстика, като шум
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на силни люде, опълчени на бой. Пред тях племената се измъчват,

всичките лица побледняват...” 25

Кажи Ми тогава как ще се чувстват от служението на Божиите

пророци онези църкви, които отдавна не са огнени коне на Господ,

но расови кобили за демонично обяздване? И ако Йоил ти говори,

че племената се измъчват пред огнените коне на Господа, то трудно

ли ще ти бъде да видиш, че тези коне са движени именно от Духа и

Силата на Илия и Духа и Силата на Моисея?”

“Не, Господи! Никак няма да ми е трудно. Понеже “Откровението”

говори, че когато звярът излезе из бездната и убие свидетелите на Отца,

то тогава:

“...земните жители ще се зарадват за тях, ще се развеселят, и

един на друг ще си пратят подаръци, защото тия двама пророка са

мъчили жителите на земята. А след трите и половина дни влезе в

тях жизнено дишане от Бога, и те се изправиха на нозете си; и

голям страх обзе ония, които ги гледаха...” 26

“Ето така и днес Словото на Божия Пророчески Дух измъчва

светските и тщеславните църкви. Понеже те не искат и не могат да

се освободят от юздите, които сами са сложили на вратовете си.

А когато огнените Ми коне им кажат:

Тръгнете нагоре! Издигнете се в Славата на Отца! Пригответе се

за сватбата на Царя!

- то такива бързат да претеглят Вечния Огън през здравите

юзди на лукавия, с които са вързани. И като не могат да се

освободят, намират причина против Божиите пратеници, като ги

оскърбяват и хулят с цялото безсрамие на сърцата си.

Но ето, казвам, и праведни думи излизат из устата Ми:

Който иска да посрещне Господ своя Бог във въздуха, той нека

се покае и отрече от духа на Египет, за да може огнените Ми коне

да го издигнат горе!

Колкото до тези, на които им е скъпа юздата на дявола, то

такива ще бъдат прицел на Божието проклятие и въздаяние. Защото
25 (Йоил 2:2-6)
26 (Откровение 11:10-11)
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за коне и ездачи, противни на Волята Му, Отец Ми е заповядал

съдба още в древността. И тази съдба днес е настигнала както

конете, така и ездачите…”

“Каква е тази съдба, Господи?” - попитах аз. А Исус продължи, като ми

каза:

“Виж видението, което сега ти давам. Понеже в него днес се

оглеждат всички тщеславни църкви на земята…”

След думите на Господ пред очите ми се появи видение. Аз виждах

една поляна, където имаше кон и ездач на гърба му. Ездачът имаше черна

мантия и държеше здраво юздите на коня. Тогава видях, как пред ездача и

коня, в самата зелена трева, пропълзя огромна египетска кобра. Тя издигна

нагоре люспестата си глава и след това се стрелна, като ухапа петите на

коня. Ужасеното животно вдигна предните си крака нагоре, а след това

изгуби равновесие и така конят и ездачът паднаха назад, върху самата

трева. Видението от Исус беше така изявено пред сърцето ми, щото гледах

на случилото се, като при забавен кадър. Виждах атаката на кобрата, а

след това уплахата на коня. Виждах и падането по гръб, както на коня, така

и на ездача. Тогава Исус направи видението да се прекрати, като ми каза:

“Ти видя онова свидетелство, което ти разкрива демоничните

знамения на Вавилон, които днес разтърсват църквите. И това не е

друго, но Божието въздаяние над всички, които днес се явяват като

Дановото племе. Понеже това племе на Дан е лишено от Божието

подпечатване и няма дял от Дървото на Живота. И този дух на Дан,

който днес се подвизава в тщеславните църкви, изпълнява именно

писаното:

“Дан ще бъде змия на пътя, ехидна на пътеката, която хапе

петите на коня, тъй че ездачът му пада назад…” 27

Има ли днес събрание или конференция на Вавилон, където

конете и ездачите им да не падат назад? Не излизат ли ездачи,

пълни с духа на Дан, да полагат ръце, тъй, че всички да падат назад?

А самото падане назад и по гръб не е ли знамението, с което

27 (Битие 49:17)
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дяволът облада църквите? Може ли Божии хора да падат назад и по

гръб?”

“Не, Господи Исусе! Защото цялото Ти Слово говори, че когато Божията

Слава и Сила е докосвала човеците, то тогава те са падали по лице, а не

по гръб. Моисей и Аарон, заедно с целия Израил паднаха по лице, според

както е писано:

“И Моисей и Аарон, като влязоха в шатъра за срещане, при

излизането си благословиха людете; и Господната слава се яви на

всичките люде. И огън излезе отпред Господ и пояде всеизгарянето

и тлъстините върху олтара; и като видяха това, всичките люде

нададоха силен вик и паднаха на лице...” 28

Исус Навин падна на лицето си, според както е писано:

“И Исус падна с лицето си на земята и се поклони; и рече му:

Що заповядва Господарят ми на слугата Си?” 29

Сам Ти, Господи, падна на Лицето Си, когато се молеше на Отца в

Гетсиманската градина:

“И като пристъпи малко напред, падна на лицето Си, и се

молеше, казвайки: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази

чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш...” 30

 А и Апостол Павел в посланието си пише, че когато някой влезе в

събрание, където се пророкува, то тогава:

“...той се обвинява от всички, и се осъжда от всички; тайните

на сърцето му стават явни; и тъй, той ще падне на лицето си, ще се

поклони Богу и ще изповяда, че наистина Бог е между вас...” 31

Слушайки думите ми, Господ с твърд и суров Глас каза:

“Какво друго да е тогава падането по гръб, освен свидетелство,

че змията на Дан хапе петите на коня, та и конят и ездачът падат

назад? Не са ли църквите, падащи по гръб, онези блудници, които

са готови да легнат с дявола в името на всяка корист и богатство?

Днес, когато Аз очаквам дух на покаяние и себеотричане, дух на

28 (Левит 9:23-24)
29 (Исус Навин 5:14)
30 (Матея 26:39)
31 (1 Коринтяни 14:24-25)
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ридание и ходатайство, дух на хора, които падат на лицата си, та

дано възвърнат Божието благоволение, то очите Ми виждат дух на

веселба и кикотене. Дух на онези, уловени от Дан, които в пълна

степен изпълняват пророческите знамения, за да бъдат осъдени и

отсечени именно от Песента на Моисея. Защото конят и ездачът

непременно ще бъдат хвърлени в морето. И днес в племето на Дан

влизат всички, за които важат думите Ми:

“Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас, и

ще се даде на народ, който принася плодовете му…” 32

Църкви, в които не се проповядва Покаяние, не са от Моите

коне! Църкви, в които людете не падат на лицата си в ридание, а се

заливат от смях по гръб, в пълна степен са сменили Божията юзда

със сатанинска, а пастирите на такива църкви са станали най-

представителните жокеи на Вавилон.

Затова заповядвам и който има ухо да чуе, нека Ме чуе:

Напуснете църквите, чиито юзди са фалшивите доктрини от

лъжепророка! Напуснете онези коне, които са допуснали да ги

яздят земни ездачи! Издигнете се при Мен с огнените коне, които

днес изпращам от Небето! Понеже в такива Отец Ми положи Волята

Си и Силата Си!”

След последните думи на Исус видението се прекъсна и аз вече

прекрасно разбирах защо Господ ще хвърли коня и ездача в морето.

Вярвам, че и ти, братко мой, си разбрал дълбоката поука от този първи

прицел на Божия Гняв. Моля се на Господ, ако си бил изобличен, да имаш

силата да се покаеш и да напуснеш властта на това нечестиво племе, което

днес е змия на пътя и ехидна на пътеката, за да ражда змии и рожби на

ехидна.

А сега нека да продължа, за да видиш следващия прицел на Божия

Гняв, който се открива в Песента на Моисей и Агнето. Амин и Амин!

32 (Матея 21:43)
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5. ТРЪШНАТИЯТ КАМЪК НА СЪБЛАЗЪНТА

Съществуват много беззакония пред очите на Господ. За шест хиляди

години дяволът наистина успя не само да разврати света, но така да

усъвършенства лостовете на своята измама, щото да накара мнозина да

желаят с цялата сила на сърцето си да му бъдат поклонници и слуги. И

понеже краят на всичко е не просто наближил, но почти приключил, то

затова нека в тази тема да ти разкрия онова беззаконие, което по степен

на злина и разрушение превишава многократно всички други беззакония.

Това е беззаконието на съблазънта. Беззаконие, за което някога Господ

Исус предупреди, като каза:

“Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да

дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта

дохожда!” 33

Моля те да си представиш, че ако в думите на Господ има такава

сериозност и твърдост, то непременно в свършека на времето Божият Гняв

над съблазнителите ще бъде толкова лют и силен, щото няма да се намери

място във Вселената, където да избегнат Неговото възмездие.

Една от постоянните болки на сърцето ми, с която трябваше да живея

години наред и все още живея с нея, беше болката да гледам как се

съблазняват малките във вярата. То е същото, като да си представиш, че

зъл човек отива при малко момиченце, което го гледа искрено и доверчиво.

След това с мръсните си пръсти започва да го опипва с желание да го

изнасили и да му се поругае. Малкото детенце дори не подозира, че зад

привидната усмивка и гальовен шепот се е скрил дух на смърт и ужас.

Малкото детенце е чисто и научено да вярва само в Доброто. То все още не

познава колко жесток и ужасен може да бъде светът на Злото. Същото е и с

малките във вярата християни. Те влизат в Църквата с едно едничко желание

- да познаят Исус като своя Господ, да хванат ръката Му и да тръгнат след

Него, за да грабнат Вечния Живот и наградата в идещото Му Царство. Но

когато Исус Го няма на амвона, то тогава е дошъл златният час за всички

сили на Злото. Дошъл е часът на съблазънта. Часът на онова измамно

33 (Матея 18:7)



37

доверие и взаимност, при които в отвореното сърце на малкото дете може

да влезе змия.

Когато Господ Исус ми разкри следващите стихове от Песента на

Моисей, аз видях каква е съдбата на съблазнителите. Понеже стиховете за

Божието въздаяние над тях започват с думите:

“Колесниците Фараонови и войската му хвърли в морето;

отборните му пълководци потънаха в Червеното море. Дълбочините

ги покриха; като камък слязоха в бездните...” 34

Виждаш ли, братко, че днес духовната ситуация е абсолютно същата?

Виждаш ли, че е пълно с колесници на Фараон, с хиляди светски служения,

основани на търговия и бизнес, на теология и просперитет, на всякакви

човешки учения, но не и върху Канарата Христос?

Виж тогава и проумей, че както Верните на Бога и Отца се събират при

стъкленото море, държейки Божии арфи, за да пеят песента на Моисей и

Агнето, така и отстъпниците се събират при своето си море. И това е

Червеното море. Аз ще те помоля да оставиш настрана всякаква географска

нагласа, та да мислиш, че това Червено море е до територията на

Йордания и Израел. Не за такова море говори пророческата песен на

Моисей. Едно друго море създават Божиите отстъпници. Едно друго море

си правят потомците на Юда. Ти ще разбереш защо това море е червено,

като се досетиш кой в Стария Завет продаде първородството си само за

едно червено ястие.

Не беше ли това Исав?

Ето така днес, подбудени от духа на Исав, мнозина губят живите води

на Святия Дух, за да влезе в сърцата им червеното ястие на лъжепророка.

И когато мнозина Исавовци почнат да отправят възлиянията си към княза

на този свят, който богато ги е възнаградил, то тогава от многото червени

ручейчета на милиони сърца ще се образува едно друго Червено море.

Морето на съблазънта. Морето на Вавилон.

Морето на мръсния тщеславен дух, който няма друга цел, освен да

убива вярата в Исус и да я подменя с вяра в дявола.

34 (Изход 15:4-5)
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Виж отново стиховете от Песента на Моисея. Защото там Божият пророк

ти казва, че отборните пълководци на нечестието потъват в Червеното

море. Нещо повече - стихът многозначително продължава с думите:

“...като камък слязоха в бездните…”

Ти, братко, хвърлял ли си камък във водата?

И забелязал ли си колко бързо потъва той?

Ето така бързо и категорично в собствената си измама и нечестие ще

потънат всички, които станаха съблазнители чрез светския дух, та да

служат на княза на този свят. Аз искам да те убедя в това, понеже Божието

помазание в сърцето ми, докато разсъждавах над тази тема, беше много

силно. Исус беше превъзходно реален над мен. Тогава Той ми каза:

“Има точна причина Божиите врагове да потънат като камък в

бездните. Има причина Отец Ми да мрази отборните пълководци на

дявола. Понеже те напълно попадат под духа на онези нечестиви и

извратени човеци, за които Апостолът Ми Петър писа:

“...люде, които считат за удоволствие да разкошестват денем.

Те са петна и позор; наслаждават се с примамките си, когато са на

угощение при вас; очите им са пълни с блудство и с непрестанен

грях; подмамват неутвърдени души; сърцето им е научено на

лакомство; те са предадени на проклетия...” 35

Знаеш ли ти какво ще рече някой да подмамва неутвърдена

душа?”

“Господи мой! Това ще рече преди още Ти да Си станал явен в живота

на тази душа, да й се предложи един фалшив образ, така че тази душа, без

изобщо някога да Те е познала, да се отдаде в блудство със самия дявол...”

“Ето така погиват малките! Децата, които са имали нещастната

съдба да попаднат сред вълци и хищни зверове. Виж тогава отново

какво е въздаянието от Отца Ми в Песента на Моисея. Не се ли

казва там, че Божиите врагове потъват като камък в бездните?”

“Да, Исусе! Точно така се казва!”

“А ти спомняш ли си какво гласеше Моето предупреждение към

съблазняващите чрез светския дух?”

35 (2 Петрово 2:13-14)
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Бях повече от благодарен на моя Господ. Защото Неговите думи бяха

ключ, който напълно обясняваше песента на Моисей. Тогава Му казах:

“Господи! Ти вдигна в ръцете Си едно малко детенце, и като го

прегърна, каза на всички:

“А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за

него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен

камък, и да потънеше в морските дълбочини…” 36

“А не потъват ли Божиите врагове в Песента на Моисея именно

като камък в морските дълбочини?”

“Точно така е, Господи! Те потъват като камък, понеже Словото Ти е

Дух. Когато с Пророчески поглед Си виждал докъде ще стигне яростта и

извратеността на дявола, то Ти Си видял, че много деца ще бъдат

съблазнени именно от светския дух. Затова думите Ти стоят в Евангелието.

Понеже те ще осъдят престъпниците...”

“Не само, че ще ги осъдят, Стефане! Не само това! Погледни на

“Откровението” и виж какво е предупреждението на Господния

ангел, който Аз изпратих...”

Думите на Господ ме изумяваха. Действително, че в последната книга

на Библията се говореше именно за камъкът на съблазънта:

“И един силен ангел взе един камък голям като воденичен, та

го хвърли в морето и рече: Така стремително ще бъде тръшнат

Вавилон, великият град, и няма вече да се намери...” 37

А Исус продължи да говори, като от устата Му вече излизаха дълбоки

и чудни откровения:

“Виж сега как предупредих, че който съблазни малките деца на

Царството, непременно ще му се окачи на врата воденичен камък и

ще потъне в морските дълбочини. Виж и ангелът Господен, който

взима голям воденичен камък, та го хвърля в морските дълбочини,

за да покаже каква е съдбата на Вавилон. Виж и Песента на Моисея,

която говори, че Божиите врагове потънаха като камък в бездните.

Сега става ли ти ясно, че наистина в края на времето Аз ще изпея

Песента на Божия Пророчески Дух?”
36 (Матея 18:6)
37 (Откровение 18:21)
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“Исусе! Прекрасни мой Спасителю! Прекланям се пред Твоята Мъдрост

и Величие! Защото само Ти с божествения Си Разум можеш да отвориш

очите на слепите...”

“Аз все още не съм ти отворил очите! Но сега ще ги отворя,

защото никой повече не трябва да е сляп, относно Злото, което

обладава църквите. Забелязваш ли от Моите думи и от думите на

Господния ангел, че на врата на съблазнителите се окачва не какъв

да е камък, но воденичен камък? Защо именно воденичен камък ще

се окачи на врата на Вавилонските слуги? И за какво служи един

воденичен камък?”

“Господи! С воденичния камък се мели брашно. Той служи за смилане

на житото…”

“Сега разбираш ли кой е днес духът, който смила Моите братя

сиромаси? Сега разбираш ли, че Вавилон няма друга цел, освен да

съблазнява, съблазнява, съблазнява. Но твърде скоро Отец Ми ще

се надигне от Святото Си обиталище. И като посочи съблазните в

църквите, и едрите воденични камъни, поставени от дявола там, ще

изговори отдавна написаното Си Слово:

“Люде Мои, вашите водители ви правят да заблуждавате, и

развалят пътя, по който ходите. Господ става за съд, и застава да

съди племената. Господ ще влезе в съд със старейшините на людете

Си, и с князете им, и ще им каже: Вие сте, които сте похабили

лозето! Ограбеното от сиромаха е в къщите ви! Защо разломявате

людете Ми и смилате лицата на сиромасите?” 38

Защо разломявате людете Ми, пастири-наемници? Защо ги

учите да искат света и всичко, що е в света? Защо взимате петачето

на вдовицата и онеправдавате сирачето? Нима не знаете, че всичко

Аз отново ще докарам на главите ви? Нима не знаете, че с каквато

мярка мерите, с такава ще ви се отмери? И с какъвто воденичен

камък съблазнявате малките във вярата, такъв и камък ще се окачи

на вратовете ви, та да потънете в морските дълбочини.

38 (Исайя 3:12-15)
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Но ето, Аз, Господ и Бог Исус Христос, говоря чрез слугата Си и

заявявам на цялата тщеславна църква и на всички вътре в нея,

които смилат житото Ми и го похабяват:

“Сниши се та седни в пръстта, девице, дъщерьо вавилонска;

седни на земята, а не на престол дъщерьо халдейска; защото няма

да се наричаш вече изтънчена и изнежена. Хвани ръчната мелница

та мели брашно! Махни булото си, дигни полите си, открий пищялите

си, мини реките. Голотата ти ще се открие, да! Срамотата ти ще се

яви; Аз ще си възмездя, и не ще се примиря с никого...” 39

Аз непременно ще въздам на съблазнителите!

Всички до един ще потънат като камък в бездните. Защото

вашето беззаконие скоро ще се прекрати! И чрез Словото, което

днес давам на пророка Си, вече съм повдигнал полите и открил

пищялите на блудницата.

Семето, което се стича там, не е Моето!

Петната и позорът, които стоят по полите й, не са Моите!

Колкото повече вие съблазнявате бедните Ми братя и сестри, и

малките и неутвърдени във Вярата, толкова по-голям ще става

воденичният камък, с който ще ви тръшна в мига на Моето

възмездие. И Песента на Моисея непременно ще стане погребална

песен за всички съблазнители.

Колкото до тези, които се превърнаха в слама и с радост

пожелаха воденичните камъни на Вавилон, то виж следващото

възмездие от Отца Ми, записано в Песента на Моисей и Агнето…”

Господ млъкна. Тогава аз погледнах към Лицето Му. Това беше най-

страшното Лице, което някога бях виждал. От очите на Исус излизаше огън

във вид на пламъци. И аз знаех, че в голямата Си Милост Исус ми беше дал

да преживея Силата на Неговия Гняв.

Да, братко мой! Иде Гняв от Небето!

Гняв, който се открива против всяко нечестие. Гняв върху онези,

които изнасилват вярата на малките и ги вкарват в човешките си зандани

и вертепи. Гняв, който се е трупал и все още се трупа, понеже нечестието

39 (Исайя 47:1-3)
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не е стигнало върха си. Аз те моля от цялото си сърце и плача пред Господ

за Спасението на душата ти:

Бягай далече от Вавилон, та да спасиш живота си! Бягай далече от

публичните домове на тщеславието, където всяка непълнолетна вяра се

превръща в проститутка на повикване!

Бягай далече от воденичните камъни на съблазънта!

Амин и Амин!
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6. ГНЕВЪТ, КОЙТО ПОЯДЕ СЛАМАТА

Искам да знаеш, скъпи ми братко, че всичко съдейства за добро на

тези, които любят Бога. Самите изпитания, които Бог налага в нашия

живот, целят да ни усъвършенстват и направят непоколебими в избрания

път. А в тези изпитания има нещо, което всеки, който е бил изпитван от

Бога, е усетил в сърцето си. В тези изпитания има огън. Затова Апостол

Петър напомня на всички ни:

“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...” 40

Много пъти аз съм се страхувал от изпитанията. Много пъти съм мислил,

че те идват, за да ме премачкат и върнат назад. Но после, след самото

изпитание, съм забелязвал с учудване, че вътрешният ми човек е станал

още по-твърд, а вярата ми още по-силна. Нещо повече - започнах да

разбирам, че животът в Бога е истински, когато е основан върху постоянни

изпити и проверки. А да знаеш, че всеки ден Отец те наблюдава и има

Лично отношение към теб - това е такова превъзходно състояние на духа,

каквото може да бъде само при онзи, който е познал с каква Любов Отец

люби чедата Си.

Когато видях стиховете в Песента на Моисей, говорещи за Божието

въздаяние над сламата, аз разбрах не просто причината за Божия Гняв.

Нещо повече - аз видях в дълбочините на Пророческия Дух, че такава ще

бъде съдбата на всяка слама. Помисли, че когато отвориш Новия Завет и

започнеш да четеш от ”Евангелието от Матея”, то първият, който те

предупреждава за Божия Гняв над сламата, е Йоан Кръстител. Спомни си

думите, с които той възвести Служението на Господ Исус Христос:

“Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Оня, Който иде след

мене, е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да поднеса

обущата; Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Лопатата е в

40 (1 Петрово 4:12-13)
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ръката Му, и Той здраво ще очисти гумното Си, и ще събере житото

Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън...” 41

Сега виж и забележи, че в думите на Божия пророк има две места,

където се говори за огън. Първото място - кръщението със Святия Дух и с

Огън. Алелуя! Аз искам Огънят на Отца, защото това е Любовта Му. А сега

и второто място - плявата, която ще изгори в неугасим огън. Това вече е

друг огън. Огън на въздаяние. Огън на възмездие. Огън за всяка плява. И

ако имаш силната вяра да приемеш, че Словото на Бога е ненарушимо, то

трябва да ти стане ясно, че днес е времето, когато всеки сам си определя

какъв огън да го гори и в какъв огън да пребъдва. Едни от нас ще пребъдат

в Любовта на Отца и в Неговия Огън. Други обаче ще се намерят в друг

огън, за който Исус ни каза:

“И ако те съблазни ръката ти, отсечи я; по-добре е за тебе да

влезеш в живота недъгав, отколкото да имаш двете си ръце и да

отидеш в пъкъла, в неугасимия огън, [дето “червеят им не умира и

огънят не угасва”]. И ако ногата ти те съблазни, отсечи я; по-добре

е за тебе да влезеш в живота куц, отколкото да имаш двете си нозе

и да бъдеш хвърлен в пъкъла, [дето “червеят им не умира и огънят

не угасва”]. И ако окото ти те съблазни, извади го; по-добре е за

тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш

двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла, дето “червеят им не

умира, и огънят не угасва”. Защото всеки ще се осоли с огън...” 42

Прочети отново последните думи на Исус. Всеки ще се осоли с огън.

Огън има за всички. Но фаталното е, че при някои огънят ще мирише на

печени червеи. Които вечно ще се пекат и пак няма да умират...

Това е страшно! Страшно дотолкова, че да се оставиш от всичките

земни грижи и проблеми, за да се замислиш над най-съдбовния проблем -

в кой огън да прекараш Вечността.

Виж сега какво е възмездието над онези, които Бог е видял като

слама. Ето стиховете от Песента на Моисея, които разкриват това:

41 (Матея 3:11-12)
42 (Марк 9:43-49)
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“Десницата Ти, Господи, се прослави в сила; десницата Ти,

Господи, смаза неприятеля. С превъзходното Си величие изтребил

си противниците Си; пратил си гнева Си, и пояде ги като слама…” 43

От тези стихове не може да не забележиш, че Господните противници

са като слама в очите на Бога. Много човеци биха прочели думите от тази

Песен, без изобщо да се замислят какъв дълбок пророчески прицел имат те.

Защо? Именно защото Божият Гняв идва да изгори сламата, а не

какъвто и да е друг материал. Но само сламата ли гори? Защо, при все, че

има достатъчно други материали, които горят от огъня, пак Господ не е

счел, че трябва да ги порази с Гнева Си, а е видял за омразни на Сърцето

Си само онези, които са слама?

Аз нямаше да разбера дълбочината в думите на Моисей, ако Господ не

ми беше дал съвършеното Си водителство. Защото ето какви думи ми каза

Исус:

“Забележи, че Гневът Господен ще унищожи сламата. Кажи Ми

тогава - какво е сламата?”

“Господи, това е остатъчният материал след жетвата на пшеницата.

Когато от пшеничен клас се отронят зрънцата, тогава остава само слама...”

“А кои в очите на Господ твоя Бог са пшеничени класове?”

“Господи, това са повярвалите в Името Ти…”

“А ти правиш ли разлика между повярвалите и езичниците?

Ако повярвалите са житни класове, то какво тогава остава да бъдат

езичниците? И те ли са житни класове?”

“Не, Господи! Защото житният клас съдържа в себе си зърно, от което

се прави хляб. Ако Ти Си Хлябът, Който слиза от Небето, то това означава,

че ние ставаме житни класове именно когато Ти заживееш в нас...”

“Точно така е! И тук, в духа на откровението, което ти давам, се

разкрива една от най-големите тайни на Словото Ми. Тайната за

голямата разлика между житото и зелената трева. Понеже житните

класове са непременно Моите. Но зелената трева са езичниците,

според както е писано:

43 (Изход 15:6-7)



46

“Глас на един, който казва: Провъзгласи! И отговори се: Що да

провъзглася? Всяка твар е трева, и всичката й слава като полския

цвят; тревата съхне, цветът вехне; защото дишането Господно духа

върху него; наистина людете са трева! Тревата съхне, цветът вехне,

но словото на нашия Бог ще остане до века...” 44

Помисли тогава какво е нужно на една зелена трева, та да не

съхне, но да пребъде...”

“Господи Исусе! Нужно й е да се възроди от Словото, да се роди

отгоре. Тогава тази зелена трева престава да бъде зелена трева и се

превръща в житен клас, понеже в живота й се сбъдва писаното от Апостол

Петър:

“...тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно

чрез Божието слово, което живее и трае [до века]. Защото “Всяка

твар е като трева, и всичката й слава като цвят от трева; тревата

изсъхва, и цветът й окапва, но Словото Божие трае до века”; и това

е Словото, което ви е благовестено...” 45

Исус се усмихна на отговора ми и продължи, като каза:

“Ето така ти вече си убеден, че вън от Мен човеците са зелена

трева, но когато се родят отгоре - тогава са житни класове. Виж

сега отново Божия Гняв, който се открива в Песента на Моисей.

Защото там е писано, че Бог ще пояде противниците Си като слама.

Защо точно като слама? Ако изсъхналата зелена трева е сено, а

изроненият житен клас е слама, то можеш ли вече да се досетиш

кои са противниците на Господ твоя Бог?”

“Да, Исусе! Сега ми става ясно, че сеното са езичниците, изсъхнали в

земните си пътища, докато сламата - това са хората, които са били във

вярата, но са отпаднали, понеже са приели да служат на друг Исус, друг

дух и друго благовестие...”

“Виж тогава знаменията на Словото Ми. Виж как Аз казах за

Моето Пришествие, че:

“Гдето е трупът, там ще се съберат и орлите…” 46

44 (Исайя 40:6-8)
45 (1 Петрово 1:23-25)
46 (Лука 17:37)
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Ако нещо е станало труп, то не ще ли да рече, че преди това е

било живо тяло? Също така, ако нещо е слама, то не ще ли да рече,

че преди е било жито? Сега разбираш ли, че онези, които в пълна

степен ще бъдат прицел на Божия Гняв, са отпадналите от вярата,

поради тщеславието и измамата на Вавилон? Понеже при кои други

да пратя Моите пророци, ако не при тези, които се отказаха да

следват Гласа Ми и забравиха Завета Ми? Не казва ли Моята притча

всичко това? Защото Небесният Отец реши да направи Сватбата на

Сина Си и прати слугите Си да повикат всичките поканени на

сватбата. Но те отхвърлиха слугите Му и най-безсрамно ги

наскърбиха и изгониха. Кажи Ми тогава:

Може ли житен клас да отхвърли Гласа на Онзи, Който е причина

той да се роди? Или: Може ли Хлябът в малките зрънца да отхвърли

Хляба, Който слиза от Небето?”

“Не, Господи! Не е възможно! Защото ако Ти живееш в сърцата на

човеците, то непременно Сам Ти ще познаеш Гласа на Отца Си. Тогава с

радост би приел пратениците на Отца…”

“Ами ако не живея Аз в сърцето на вярващия? Ако живее един

фалшив образ, създаден от човешката заблуда и алчност? Ако този

Исус, който е в сърцето, говори само за земното и иска всичките

земни користи и богатства, то тогава можеш ли да твърдиш, че

житният клас е останал със зрънцата, които са му дар от Бога? Няма

ли тогава самият клас да е прегорял, та да видиш, че в крайна

сметка държиш в ръката си не жито, но слама? За какво Ми е на

Мен в Небето слама? За какво са Ми в Небето човеци, които обичат

земята? Та те самите не биха искали да живеят горе с Мен, защото

не могат и ден без търговиите си и бизнесите си.

А как биха живели цяла вечност без сребърниците на Юда?

Но сламата, никога няма да проповядва, че е слама. Тя винаги

ще има завидно самочувствие, че е жито. Тя винаги ще казва:

“Исус ми говори това и онова! Исус иска това и онова!”

Но този мним Исус в сърцето й няма да е друг, но оня, за който

отново говори пророческата Песен на Моисея. Този мним Исус днес
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е окупирал амвоните и цялото му благовестие ще намериш в

собствената му изповед в Песента на Моисей:

“Неприятелят рече: Ще погна, ще стигна, ще разделя користите;

похотта ми ще се насити върху тях; ще изтръгна ножа си, ръката ми

ще ги погуби...” 47

Ето така той погва и настига онези, които не се отричат от себе

си, за да Ме следват, но са готови в името на всяка корист да се

отрекат от цялото Ми Учение. Ето така духът на Антихрист изтръгва

ножа си и погубва онези жита, които са свикнали да живеят на

едно място с плевелите. И никой не внимава на Словото Ми, нито е

прочел как чрез пророка Си Отец Ми отдавна е предупредил

служителите на лукавия:

“Слама ще заченете, и плява ще родите; дишането ви като огън

ще ви пояде…” 48

И понеже написаното не може да се изличи, то и затова за

всяка слама е приготвен огън. За всеки, който е познал Господ, но

Го е оставил, подмамен от измамното щастие, което предлага

светският дух. Затова кажи на всичките Ми братя и сестри, че има

белег, с който да познаят наличието на сламата, както и да намерят

все още здравите жита:

Хлябът, Който слиза от Небето, е Хляб, Който издига в Небето!

Онзи, който мисли за горното и се стреми към горното, за да

живее с горното, ясно показва, че има живи зрънца от Небесния

Хляб в сърцето си. Той е от Моите житни класове. Онзи, който

мисли за долното и се стреми към долното, за да живее с долното,

ясно показва, че е изгубил живите зрънца на Небесния Хляб в

сърцето си. Той е слама, приготвена за огъня на Божия Гняв.

Днес мнозина мислят за горното. Но тяхното “горно” не е горното

от Бога призвание в Христос, а по-горният пост в йерархията,

даващ им повече облаги и користи. Днес малцината са хвърлени в

долното. Но тяхното “долно” е онова поругаване и презрение от

тщеславните, на което ще се наситят сърцата на Моите, понеже Ме
47 (Изход 15:9)
48 (Исайя 33:11)
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следват с благочестие и искреност. Дяволът е този, който измамно

смени местата на горното и долното, а безумието на човеците ги

накара да подражават на “горните” и да се подиграват на “долните”.

Затова желанието на мнозина да бъдат слама стана еталон на

лъжливо благочестие, та да се сбъдне писаното:

“И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да

повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали

истината...” 49

А знаеш ли какво става тогава с тях? Нека в следващата тема ти

разкрия Божието проклятие в Песента на Моисей върху духовете на

онези човеци, които нарекоха Господа “дявол” и дявола - “Господ”!”

След последните Си думи Господ млъкна и аз почувствах, че за няколко

благословени минути от допира и докосването на Царя бях пораснал с

години. Иска ми се, братко мой, непременно да позволиш на Христовите

думи да изпитат сърцето ти. За да ти възвърнат Простотата и Чистотата на

онази силна вяра, която караше Апостолите да следват с огнена ревност

бедния Исус от Назарет, без никак да се смущават от представителните

колесници на Синедриона. Когато дълбоко вътре в себе си се вдъхновиш от

техния пример и живот, тогава непременно Исус и Апостолите Му ще оживеят

пред сърцето ти. И ти никак няма да се учудиш защо и днес Господ минава

през посевите, а Апостолите Му късат житни класове, за да нахранят с тях

сърцата си. Защото, ако Словото ти казва, че всички ние имаме отгоре

облак от свидетели, то какво друго да иска този облак, освен да види, че

тази скъпоценна вяра, която е горе, все още живее в сърцата на хора,

които обичат Исус повече от всичко?

И когато Яков и Йоан, Петър и Павел, Филип и Вартоломей видят

отгоре, че ти любиш бедния Исус и предпочиташ следите от Неговите

сандали, вместо пушека от ауспуха на лъскав “Мерцедес”, то тогава, вярвай

ми, твоят живот храни Апостолските сърца, защото е сладко благоухание

пред Отца. Амин и Амин!

49 (2 Солунци 2:11-12)
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7. ОЛОВОТО, КОЕТО ПОТЪНА В ДЪЛБОЧИНИТЕ

Скъпи ми братко! Моля се на Господ никак да не се уплашиш от

дълбочините на тази книга, защото тя не е написана, та да плаши Божиите

Верни и Живи човеци. Напротив - ако има нещо, което ще ти даде радост и

дух на тържество и триумф над дявола, то това е непоколебимата ти

увереност, че Исус е видял в тебе един, който е достоен да пребъдва при

стъкленото море и да пее Песента на Моисей и на Агнето. Възможно е

никой досега да не ти е говорил за тази велика Песен на Божия пророк. Но

това е още едно потвърждение за сърцето ти. Защото днес Моисей живее

там, където Исус те призовава да отидеш - при златния светилник на Бога

и Отца.

Аз съм имал прекрасната привилегия по Божията Милост да стоя пред

този златен светилник и да наблюдавам красотата и привлекателността на

Господ. Но не в това е въпросът. Защото колкото до златния светилник,

който е горе, то всеки би го пожелал.

Но как стои въпросът със светилниците долу?

Аз не бях мислил върху това, докато Господ не започна да говори в

дълбочина на сърцето ми. Ето какви думи ми каза Той:

“Стефане, за да разбереш следващия прицел на Божия Гняв

срещу оловото, ще ти е нужно първом да видиш как се изявява

Божието благоволение. Защото Отец Ми има много прояви на Своето

благоволение, но най-силното Му благоволение е тогава, когато

човек придобие златния светилник на Отца Ми...”

“Как така да го придобие, Господи?” - попитах аз. А Исус ми каза:

“Никой не би имал достъп до златния светилник горе, ако

преди това не е придобил златния светилник долу. Затова нека сега

ти покажа Божия човек Моисей в мига преди да умре, когато се

възкачваше на планината Нево, към моавските предели...”

След последните Си думи Исус простря ръката Си към лицето ми и аз

се намерих заедно с моя Господ във видението, което ми даваше Той. Аз

виждах пророк Моисей на пределната му възраст, но въпреки това нищо в

него не подсказваше, че ще умре. Напротив, лицето на пророка светеше,
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тъй като вече беше свалил покривалото си и по призива на Отца се

отправяше към мястото на своята смърт. А Господ там ми каза:

“Нека сега се приближим, защото искам да видиш какво има в

сърцето на Моисей. Понеже това, което придобиеш с вяра в сърцето,

ти се пада и като Вечен дял в Небето...”

Така аз и Исус се приближихме до Моисей, а очите ми забелязаха

поразяващи подробности. Аз видях как в сърцето на пророка пламтеше

огън. И когато се приближих достатъчно, видях това, че огънят бе поставен

на златен светилник. А там Исус ми каза:

“Виж това видение и проумей, че именно златният светилник и

огънят в него бяха причината лицето на Моисей да свети, та той да

слага покривало на главата си...”

“Какво представлява този златен светилник, Господи?” - попитах аз, а

Исус реагира с въпрос:

“Нима не знаеш какво е светилникът? Нима не помниш думите

на псалома, който казва:

“Твоето слово е светилник на нозете ми, и виделина на

пътеката ми…” 50

Какъв ли ще да е бил тогава светилникът за нозете на този,

чрез когото Отец Ми изведе народа Си? Няма ли да е златен? И

няма ли Огънят вътре в него да е съвършеното свидетелство, че

сърцето на пророка е любило Бог с цялата си сила?

Но и тук, в това отношение, Отец Ми е заповядал вечно правило

за Своя Огън. Правило, което никога няма да се наруши, но винаги

ще действа...”

“Какво е това правило, Господи?” - попитах аз. А Исус отговори:

“Правилото е такова, че Огънят на Отца гори само в златни

светилници. Ето защо, преди да ти даде Огъня Си, Отец Ми ще

изпита сърцето ти, за да види дали Словото, което е положил вътре

в него, е станало златен светилник. И едва, когато види златния

светилник, Отец ще запали Огъня Си в него.

50 (Псалом 119:105)
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Помисли тогава - как Отец Ми ще разбере дали Словото Му

вътре в теб е станало златен светилник?”

“Исусе, най-вероятно това ще стане с изпитания. Защото ако Словото

на Отца е златен светилник, то златото е благороден метал, който издържа

на всякакви проверки. Мисля, че самият изпит ще бъде с някаква киселина!”

“Точно така е! Но виждаш ли, ето при тези изпити с киселината

се случва и това, че човеците бързат да правят кисели физиономии,

понеже не искат този златен светилник да започне да гори вътре в

тях. Така Словото на Отца Ми претърпява промяна, която е фатална

и съдбоносна. Понеже в химическата таблица златото е твърде близо

до оловото. И когато човеците не поискат Светлината на златото, те

протягат ръка към тежестта на оловото…”

Думите на моя Господ бяха повече от дълбоки. Действително, че дори

и в Менделеевата таблица златото е до оловото и се различават само в

атомното си тегло. Тогава отново попитах Исус:

“Какво искаш да ми кажеш, Господи?”

А Исус със сериозен Глас ми каза:

“Бог не е за подиграване и всяко непокорство към Гласа Му се

заплаща твърде скъпо. Защото Словото Ми казва:

“Има тежко наказание за ония, които се отбиват от пътя; и

който мрази изобличение, ще умре…” 51

Забелязваш ли, че ти говоря за тежко наказание? Не просто

наказание, но тежко наказание. Кажи Ми тогава, измежду многото

метали, които Святият Дух ти е разкрил като символи в цялото

Свещено Писание, кой е най-тежкият?”

“Разбира се, че оловото, Господи?”

“Знай тогава, че ако някой мрази златото, такъв ще приеме

оловото. Защото Словото Божие е Дух. И този златен светилник в

сърцето на Моисей е Духът Господен. Но когато някой мрази Духът

Господен, то такъв кани духът на Злото. Тогава цялото Слово, което

Отец Ми е положил в сърцето на човека, губи Духа Господен и се

предоставя за извращаване от дявола в гибелни ереси и бесовски

51 (Притчи 15:10)
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учения, на които отговаря теологията и всеки светски прочит на

Библията. Става ли ти сега ясно какво е тежкото наказание, за

което говорят стиховете от “Притчи”?”

“Да, Господи! Сега вече разбирам, че без Духа на Отца Словото се

превръща в друг метал, в олово, което убива и отравя цялото сърце на

човека...”

Тук Господ продължи, като ми каза:

“Виж какво е въздаянието от Отца над всичките Му врагове.

Виж как в Песента на пророк Моисея пише за тях, че:

“Потънаха като олово в силните води...” 52

Разбираш ли тогава, че ако те бяха златни, то не биха потънали?

Понеже на Божието злато е дадено да украсява Едем и Хълма Сион.

И златни са всичките улици на Небесния Ерусалим. Но оловото е

твърде противно пред очите на Отца Ми. То говори не просто за

грях, но за твърде тежък грях. Затова Той ще го отпрати толкова

по-далече от Себе Си, колкото по-далече е Святостта от греха.

Понеже, спомни си, какви думи каза Отец Ми, когато реши да

съсипе Содом и Гомор?”

Отговорих:

“Исусе! В “Книгата Битие” е записано:

“И рече Господ: Понеже викът на Содома и Гомора е силен и,

понеже грехът им е твърде тежък, ще сляза сега и ще видя дали са

сторили напълно според вика, който стигна до Мене; и ако не, ще

узная…” 53

Едва прочел стиховете, Исус продължи да ми говори, като казваше:

“Ако някой грях е не просто тежък, но твърде тежък пред

Господа, то това вече не говори нито за злато, нито за сребро, нито

дори за мед. Не говори дори и за желязо, което е символ на

закоравяването. Твърде тежкият грях говори за олово. Понеже

всички метали са тежки, но оловото е твърде тежко. И ако за света

на Антихрист, който всеки миг ще дойде, е писано, че ще царува в

град, който духовно се нарича Содом и Египет, то става ли ти ясно
52 (Изход 15:10)
53 (Битие 18:20-21)
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кой метал ще преобладава там? Няма ли да е оловото, което Божият

Гняв ще запокити в дълбочините? Ако Отец Ми е твърде Свят, та да

гледа греха на тщеславните, то не са ли те твърде грешни пред

очите Му? И не обитават ли на едно далечно място, което Словото

отдавна е предвидило за тях?”

“Кое е това твърде далечно място, Господи?” - попитах аз. А Господ ми

каза:

“Това далечно място, което подобава на всяко олово, се намира

в земята Сенаар. Затова нека двамата с теб видим какво Отец Ми

разкри на пророка Си Захария…”

Така аз отворих “Книгата на пророк Захария” и там Господ ме накара

да внимавам на петата глава от тази книга. И после ми каза:

“Забелязваш ли как Отец Ми разкрива пред пророка Си какво

представлява проклетията?”

“Да, Исусе! Защото пратеният от Отца ангел разкрива на Захария летящ

свитък, на който от двете страни има Божии проклятия...”

“Виж тогава тези проклятия. Виж писаното, че:

“Това е проклетията, която се простира по лицето на цялата

страна; защото всеки, който краде, ще се изтреби, както се пише в

него от едната страна, и всеки който се кълне лъжливо ще се

изтреби, както се пише в него от другата страна. Аз ще я направя да

излезе, и тя ще влезе в къщата на крадеца и в къщата на кълнящия

се лъжливо в Моето Име; и като пребъдва всред къщата му ще я

разори, както дърветата й, така и камъните й...” 54

Забележи сега, че в този стих говори ревността, която Отец Ми

има към Словото Си. Защото Гняв Господен постига крадеца. А пък

крадец пред очите Ми е този, който взима Златото Ми, сиреч,

Словото Ми, без водителството на Святия Дух. Затова кажи на

всичките Ми братя и сестри да запомнят, че никой друг, освен

Святият Дух, няма дадено право от Отца да говори Словото Му и

използва Златото Му!

Който говори Словото без Святия Дух, е крадец!

54 (Захария 5:3-4)
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И понеже много станаха крадците, то затова Аз се обърнах към

всички тях в “Откровението”, като каза:

“Понеже казваш: Богат съм, забогатях (от кражби) и нямам

нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах,

сляп и гол, то съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с

огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не

яви срамотата на твоята голота...” 55

Виж сега и кълнящия се лъжливо в Моето Име. Не взима ли

такъв златото на Отца, та да направи с него собствения си бизнес?

Не прави ли такъв всичките си мръсни дела “в Името на Исус”,

когато всъщност ги е направил в името на дебелия си корем?

Но ето такова е днес състоянието на много църкви и вярващи.

Те не искат да разберат колко е фатално да взимат Златото на Отца

без Присъствието и водителството на Святия Дух. Затова проклетията

непременно ще влезе в къщата на крадеца и в къщата на кълнящия

се лъжливо, за да се сбъднат следващите знамения от “Книгата на

пророк Захария”. Защото Божият Гняв непременно отваря врата за

действието на измамни духове и бесове в сърцата на човеците,

които презират Името Му. Защото на ефата, сиреч, на мярката на

беззаконието, идва мярката на въздаянието. Затова ангелът, пратен

от Отца Ми, показва на Захария не нещо друго, но блудницата

Вавилон, която стои именно като мярка на беззаконието. Виж какво

гласят пророческите стихове…”

Погледнах на “Книгата на пророк Захария” и прочетох точните думи. А

те гласяха:

”Тогава ангелът, който говореше с мене, излезе та ми рече:

Подигни очите си та виж що е това, което излиза. И рекох: Що е

това? А той каза: Това, което излиза, е ефа. Каза още: Това ги

представлява, каквито са, по цялата земя; (и, ето, един талант

олово се вдигаше); и ето една жена седеше всред ефата. Рече още:

Това е нечестието. И хвърли я всред ефата; после хвърли оловната

теглилка в устата на ефата. Тогава, като подигнах очите си видях,

55 (Откровение 3:17-18)
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и, ето, излизаха две жени, които летяха като вятър; защото имаха

крила като крила на щъркел; и дигнаха ефата между земята и

небето. Тогава рекох на ангела, който говореше с мене: Къде занасят

те ефата? И рече ми: За да построят за нея къща в земята Сенаар; и

когато се приготви, тя ще бъде поставена там на своето място…” 56

Едва прочел библейския стих, аз се обърнах към Исус, защото Той

отново ми говореше, като казваше:

“Направи внимателно сърцето си, защото това видение на

пророка е едно от най-дълбоките в Библията и малцина са човеците,

които са получили истинно тълкувание и разбиране върху видяното

от пророка. Ефата, която е мярка за тежест, тук е употребена в духа

на твърде тежкото беззаконие. Затова и ангелът казва на пророка:

“Това ги представлява каквито са, по цялата земя…”

А после Захарий вижда как един талант олово се вдига нагоре.

Този талант олово отговаря на оскверненото от греха Божие Слово,

което вече не е злато, та да послужи за златните светилници и

Огъня на Отца. Не! Този талант олово иде да задоволи жената,

която седи всред ефата. Ето така разбираш, че плътският и светски

прочит на Словото идва да задоволи само и единствено блудницата

Вавилон. Понеже именно тя е жената, стояща върху ефата...”

“А кои, Господи мой, са двете други жени, които вдигат ефата между

Небето и земята?”

Исус се усмихна. А после каза:

“Аз твърде често съм ти говорил за тези две жени на дявола.

Едната ти вече видя на съдебен процес, а другата - в залите на

вавилонските богове. Това са двата измамителни духа, с чиято

активност се добива всяко олово. Ето защо тези две жени са духът

на Езавел и духът на Диана. И двете имат еднакви амбиции, а

именно - да показват лицето на Сатана, като лице на Бог чрез

покваряване и извращаване на Свещеното Писание. Именно затова

те вдигат беззаконието между Небето и земята, та да измамят

онези, които са на земята. Но те никога няма да измамят Моите,

56 (Захария 5:5-11)
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които пребъдват с Мене на Небето. Защото в Небето живеят

просветените от Духа на Отца Ми. И те непременно ще внимават на

знаменията на Пророческото Слово, защото ще видят в стиховете

на пророк Захария, че Диана и Езавел отнасят ефата, за да й

построят къща в земята Сенаар. Кажи Ми тогава - ти знаеш ли къде

е земята Сенаар и с какво я свързваш в сърцето си?”

Не можех да кажа на Господ, че не знам къде е земята Сенаар. Защото

преди много години Той просвети сърцето ми, за да познавам тайната

активност на лукавия. Затова Му казах:

“Господи, земята Сенаар отговаря на онази древна заявка на Луцифер

за власт и световно господство, когато той накара човеците да намерят

поле в Сенаарската земя и да си построят там град и кула. А когато Отец

разбърка езиците им, тогава нарече града им Вавилон...”

Исус се усмихна. А после ми каза:

“Виждаш ли колко е чудесно, когато светилникът ти е запален

и Духът на Отца Ми говори из сърцето ти?

Да, момчето Ми! Именно Сенаарската земя е мястото, където

Отец Ми е заповядал да пребъдват всички, в чиито сърца го няма

Златото на Духа, а има в изобилие от оловото на лукавия. Затова Аз

повече не призовавам, но заповядвам на всички, които четат тази

пророческа книга:

Не грешете самоволно! Утвърдете златото на Отца в сърцата си!

Запалете светилниците си! Защото който съгрешава самоволно, той

не просто наскърбява Духа Ми, но задвижва към себе си проклетия!

Защото който не утвърждава Златото на Святия Ми Дух, пречистено

с Огъня на Любовта Ми, то такъв ходи в тъмнина и непременно ще

падне в яма. Защото който не запали светилника си за обща полза,

ще стане черно олово, носещо проклятие.

Ето, Аз поставих всред вас пророка Си Стефан! Поставих го като

изпитател и крепост на людете Си, за да се узнае и изпита пътят ви.

Блажени онези, които са злато и сребро! Проклети онези, които са

крайни отстъпници, та да постъпват разтлено! Защото Моят Огън

гори и с него Аз непременно ще отделя шлаката и примесите.
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Оловото ще потъне в дълбочините и ще отиде при рода на

нечестивите. Златото ще се издигне във височините и ще познае

Славата Ми!

Колкото до онези, чиито имена не са записани в Книгата на

Живота и не са избран род, царско свещенство и Свят народ, то

внимавайте на Песента на Моисея. Защото в нея Отец Ми е показал

съдбите им и Аз сега ще ги изявя чрез пророка Си…”
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8. ЗА БОЖИИТЕ ПРАВЕДНИ СЪДБИ

Братко мой! Убеди ли се сега, че всички ние сме призвани да бъдем

най-здравото поколение на Сион? Поколението, което ще става толкова по-

твърдо и ревностно за Исус, колкото по-разгонени и по-възбудени стават

тщеславните църкви. Господ е Праведен Съдия. Неговото Слово е толкова

уникално в Мъдростта си и дълбочината си, щото нашата човешка представа

за безнаказаност на дявола и слугите му става толкова по-голяма, колкото

по-малко познаваме Божието Слово.

Години наред сърцето ми се е измъчвало, като е гледало как

процъфтяват греховете и човешката себеправедност. Години наред това

ненаказано беззаконие е смущавало душата ми. Години наред съм считал,

че много от стиховете на Библията не действат, понеже съм искал Бог да

реагира на момента. И в един миг, когато Исус докосна сърцето ми с тази

книга и дълбоките й тайни, всичкото смущение в сърцето ми изчезна.

Знаеш ли защо?

Именно защото получих превъзходна радост и съвършена увереност.

Сега вече зная, че не е нужно аз да гледам на беззаконието, когато го

гледа Бог Отец. Сега вече зная, че всичкото мечтание и желание на

сърцето ми е това:

Да гледам Исус! Да гледам Начинателя и Усъвършителя на Божията

Вяра! Да гледам красотата на Господ и да Го хваля за Величието Му!

Знаеш ли, братко мой, колко слепи сме всички ние? Знаеш ли, че по

човешки сме твърде слаби? Но въпреки това Отец ни обича. Въпреки това -

в най-дълбокото на сърцата ни - стои съвършената надежда, че Господ е

записал имената ни в Книгата на Живота и ние няма да се огледаме в духа

на онова нечестиво поколение, което обикна змея, звяра и лъжепророка.

А за тях Словото казва:

“И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки,

чието име не е било записано от създанието на света в книгата на

живота на закланото Агне...” 57

57 (Откровение 13:8)
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Когато Господ искаше напълно да ме просвети относно Божието

въздаяние над онези, чиито имена не са написани в Книгата на Живота,

Той ме дигна високо нагоре и ме постави пред Себе Си на място, облято от

Светлина. И там ми каза:

“Искам да видиш Книгата на Живота. Защото така ще разбереш,

кои не са записани в нея…”

След думите Си Исус протегна ръка и пред очите ми се появи Книгата

на Живота. Тя беше огромна, с корици от чисто злато. Самите й страници

бяха Дух. Тогава Господ се приближи при Книгата и като я разтвори, каза

ми:

“Виж имената на записаните в Книгата на Живота...”

Аз се приближих и насочих погледа си към Исусовата ръка, която

беше протегната към страниците. Така видях, че самите страници бяха

разграфени на отделни колони. В първата колона беше записана годината

на раждането, във втората - мястото на раждането, а в третата - името.

Докато гледах Книгата Исус отново ми каза:

“Избери произволна страница и прочети написаното, защото

сега Аз ти давам Сила да го сториш...”

След думите на Господ стана нещо странно с очите ми. Защото те

придобиха изключителна проницателност, сякаш че зрението ми се увеличи

стократно. Тогава отворих Книгата на произволна страница и като протегнах

ръка към написаното, започнах да чета. Първо се спрях на годината. Беше

1693 година от новата ера. Погледнах къде е бил роден спасеният от Исус,

а в графата пишеше:

“СИОН”

Тогава преместих показалеца си на името, а в графата пишеше:

“ИСУС”

Това искрено ме изуми. И затова казах на Господ:

“Исусе, гледай! Какво съвпадение! Този записан в Книгата на Живота

също се казва Исус и е роден в Сион…”

А Господ се разсмя на думите ми и каза:

“Ако смяташ, че е съвпадение, то отиди на друга страница…”
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Сърцето ми лудо затуптя и аз запрелистях Книгата на Живота, за да

отида на друга страница. Но и там беше същото. С изключение на годината

на раждането, Името и градът оставаха същите:

“Сион и Исус”

Тогава паднах в нозете на Исус и сълзите започнаха да бликат и

напират от очите ми. А Господ погали главата ми и като ме изправи пред

Себе Си, каза:

“Дай истините от това видение на братята и сестрите си. И кажи

на всички, които Ме любят, че в Книгата на Живота няма друго Име,

освен Името Исус. Когато Отец Ми простре ръката Си, за да спаси

един човек на земята в точно определено време, тогава Святият

Дух на Отца слиза от Небето, за да заживее в сърцето на човека и

там да роди Мен. Защото Отец Ми, които избра, тях и предопредели

да бъдат съобразни с Моя Образ. А които предопредели, тях и

призова. А които призова, тях и оправда. А които оправда, тях и

прослави. За да бъда Аз първороден между много братя. И да бъдат

всичките Ми братя в един Образ.

Виж тогава имената, които се разкриват в песента на Моисей и

разбери защо пророкът ги е употребил…”

След последните думи на Исус видението с Книгата на Живота прекъсна,

но Господ все така беше до мен. Тогава аз отидох на Песента на Моисея и

там очите ми забелязаха много имена. Затова казах на Господа:

“Исусе, виждам много имена в тази Песен. Тук са Едом и Моав, тук са

филистимците и ханаанците. А самият стих гласи:

“Племената ще чуят и ще затреперят; ужас ще обладае

филистимските жители, тогава ще се уплашат едомските началници;

трепет ще обземе моавските силни; всичките жители на Ханаан ще

се стопят…” 58

А Господ Исус ме попита:

“Какво ще чуят племената и от какво ще затреперят? Не е ли

ужасът и трепетът именно от Песента на Моисея, която Господ твоят

Бог ще изпее в мига на Своето въздаяние?”

58 (Изход 15:14-15)
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“Така е, Исусе! Защото в Книгата на Живота няма Едом и Моав, нито

пък филистимци и ханаанци…”

“Затова пък всички тези ги има в книгата на смъртта, която

Сатана е разтворил пред своя престол. И нека с разбирането на

тези да приключи цялото дълбоко откровение, което ти дадох чрез

Песента на Моисея. Виж кои са първите, които изпадат в ужас…”

“Господи мой, това са филистимците…”

“А с какво ти свързваш филистимците? Не бяха ли те врагове

на Господния народ по времето на цар Давид? И не са ли днес

филистимците същите врагове на Господния народ?”

“Господи, Словото Ти е Дух и аз зная, че и днес има филистимци...”

“Виж тогава какво сториха те във времето на Исаак и така ще

разбереш и днешната им активност...”

Господния пръст вече беше направил в сърцето ми да се явят точните

стихове, които гласяха:

“И Исаак пося в оная земя и събра през същото лято стократно;

и Господ го благослови. Човекът се възвеличаваше и продължаваше

да става велик, додето стана твърде велик. Той придоби овци,

придоби и говеда и много слуги; а филистимците му завиждаха; и

филистимците затрупаха и напълниха с пръст всичките кладенци,

които бащините му слуги бяха изкопали в дните на баща му

Авраама…” 59

Тогава Исус продължи, като каза:

“Не обещах ли Аз, че всеки, който сее Словото Ми, (а не пари,

според доктрините на Мамон) непременно ще пожъне тридесет,

шестдесет и стократно? Не трябва ли във всички вас да живее вярата

на Авраам, Исаак и Яков, та да бъдете чеда на Бога Авраамов,

Исааков и Яковов? Не изкопавате ли тогава дълбоки кладенци, та в

сърцата ви винаги да блика Живата Вода на Святия Дух?

Но ето тук идва атаката на дявола. Тук идва онази завист, която

преследва всичките Божии слуги на всяко време и място. Тогава

днешните филистимци бързат да напълнят с пръст всичките

59 (Битие 26:12-15)
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кладенци, до които намерят достъп. А когато мнозина човеци се

намерят победени от филистимците, то тогава разумните трябва да

отворят посланието на Апостола Ми Петър и да видят, че и той ги

предупреди за атаките на дявола чрез филистимците. Защото записа

за победените от филистимския дух думите:

“Те са безводни кладенци, (напълнени с пръстта на филистимци)

мъгли тласкани от буря, за които е запазена мрачна тъмнина [до

века]. Защото, като говорят с надуто празнословие, те с разтленността

подмамват в плътските страсти ония, които едвам избягват от

живеещите в заблуда. Обещават им свобода, а те сами са роби на

разврата; защото от каквото е победен някой, на това и роб става.

Понеже, ако, след като са избягали от светските мръсотии чрез

познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се

сплели в тях и остават победени, то последното им състояние е

станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за тях да не

бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са Го познали,

да се отвърнат от предадената на тях света заповед. С тях се е

случило това, което казва истинската пословица: Псето се върна на

бълвоча си, и: Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята...” 60

Затова кажи на братята и сестрите си, че днешните филистимци

са всички плътски християни с късогледа вяра, които мразят Моите

последователи. За тях Църквата Ми не е Свято място, но извор на

користи, център за помощи, място за кариера. Те не са записани в

Книгата на Живота и върху тях ще дойде въздаянието от острия Меч

на Пророческия Дух, Който е в Песента на Моисея и в Дъха на

устата Ми. Виж сега вторите, за които говори песента на Моисея…”

Погледнах на пророческите стихове и казах:

“Господи, вторите са Едомските началници…”

А Исус отново каза:

“Нужно ли е да ти казвам кои са Едомските началници?”

“Не, Господи! Защото тайната на Едом Ти разкри пред сърцето ми

преди много години. Аз зная, че днешните Едомски началници са всички

60 (2 Петрово 2:17-22)
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онези, които са се отказали от първородството си и са се поклонили на

дявола, за да получат църковни постове и титли...”

“Точно така е, момчето Ми! Защото Едом ще рече “червен”.

Именно от активността на такива земни царе се роди, напълни и

оформи днешното “Червено море”.

Но, ето, отново казвам на всички Мои:

Нека никой да не се бои от едомците. Защото времето им е

преброено и погублението им наближава. Нека никой да не се бои

да говори Чистата и Свята Истина на Сион. Защото стъкленото море

на Святия Дух всякога ще бъде над Червеното море на дявола. А то,

иска или не, ще разтвори водите си, за да преминат Моите по сухо,

понеже чрез тази книга Аз насочвам против това море жезъла на

Моисея. И Господ вашият Бог се заклева в ревността на Отца Си, че

няма да допусне върху сърцата ви нито капка от Червеното море,

стига да сте се отрекли от себе си, за да Ми служите с цялото си

сърце.

Виж сега и третите, върху които ще стоваря Гнева Си.

Кои са те?”

“Господи мой, това са моавците…”

“А кои са моавците? Не казва ли Словото на Отца Ми:

“Амонец и моавец да не влизат в Господното събрание;

потомците им и до десетото поколение да не влизат в Господното

събрание никога; защото не ви посрещнаха с хляб и вода по пътя,

когато излизахте из Египет, и защото наеха против тебе Валаама

Веоровия син от Фатур месопотамски, за да те прокълне. Но Господ

твоят Бог не склони да послуша Валаама; а Господ твоят Бог

промени проклетията в благословение за тебе, понеже Господ твоят

Бог те обикна. Да не им благопожелаваш мир или благополучие през

всичките си дни до века…” 61

Не заявих ли и Аз против същите противници на благовестието,

като казах за тях в “Откровението”:

61 (Второзаконие 23:3-6)
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“Но имам малко нещо против тебе, защото имаш там някои,

които държат учението на Валаама, който учеше Валака да постави

съблазън пред израилтяните, та да ядат идоложертвено и да

блудстват...” 62

Нека да знаят всичките чеда на Царството, че днешните моавци

не са други, но отново плътски християни, които са най-усърдните

радетели за заблудата на лъжепророка. Такива наемат лъжливи

пророци, пророци на щат и заплата, та да им пророкуват мир.

Такива канят по лъскавите си конференции чуждоземни слуги на

Валаам, които, като приберат тлъстото си възнаграждение, не просто

полагат, но бетонират заблудата в сърцата на човеците. Затова

идва гибел върху Моав и потомците му. Гибел чрез острия Меч на

Пророческия Дух. Ако и гордостта да обикаля като верижка шията

им, ако и да считат себе си за мъдри относно цялото Слово на Бога,

пак беззаконието им ще се открие и сетнината им ще бъде в

огненото езеро.

Виж и последните, над които Бог ще въздаде с Песента на

Моисей…”

“Господи, последните са ханаанците…”

“А с какво свързваш ти Ханаан? Защото за мнозината днес

Ханаан стои по-високо от Сион. Те даже така и пеят:

Господи, заведи ни в Ханаан!

Но в Ханаан ли да ви води вашият Господ или в Сион?”

“Разбира се, че в Сион, Господи!”

“Знай тогава, че ханаанците отговарят на онези човеци, които

са решили, че Името Исус е формула за щастлив живот на земята.

Понеже в Стария Завет Ханаан беше обещаната земя, а днес Моето

благовестие говори за обещаното Небе. Но мнозина не желаят

Небето, когато случаят им дава възможност да си получат земята.

Те никак няма да избегнат от съдбата на Ханаан. Затова си спомни

защо Ной прокле Ханаан…”

“Господи, Ной го прокле, защото Ханаан видя голотата на баща си…”

62 (Откровение 2:14)
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“Ето така и днешните ханаанци са видели голотата на бащите

си. И не само са я видели, но дори са я пожелали. Защото Аз ида

скоро и блажен оня, който не ходи гол, та да гледат срамотата Му.

Помниш ли тези Мои думи в “Откровението”?”

“Да, Господи! Те са едно голямо предупреждение за нас!”

“Дай тогава това предупреждение на братята и сестрите Ми. И

кажи на всички, че е време да се облекат в чистия и светъл висон,

за да дойдат на Моята сватба. Който се надява на Мене за живота

на земята, той никога не Ме е познавал. Защото Аз дойдох да ви

направя Небесни хора, хора, пълни със Святостта и Любовта на

Небето. Хора, които помнят, че този свят не е техният дом и на дело

търсят едно по-добро отечество. Колкото до ханаанците, те в пълна

степен ще си получат земята и ще си останат на земята, защото

никога не са разбрали, че прагът пред портите на Сион струва

повече от всичките блага на земния просперитет.

Ето така ще приключи Песента на Моисей и на Агнето. И Аз ще

разпаля в Моите онова усърдие и ревност, смирение и постоянство,

с които никога да не изгубят прицела си до стъкленото море.

Праведните и занапред ще вършат Правда и ще укрепят кръста си!

Нечестивите и занапред ще вършат нечестие! Но идва денят, часът

и мигът, когато Песента на Моисей ще стане за едните хваление във

Вечната Слава на Отца, а за другите - поразяващ саблен удар, който

ще ги свали на дъното.

Блажени и Святи тези човеци, които чуват Гласа Ми! Блажени и

Святи всички звезди на Сион, светещи в мрака на Вавилонското

тщеславие! Блажени човеците, за които златният светилник пред

Сърцето на Отца струва повече от златото на земните човеци!

Аз го изговорих, Аз го изрекох!”
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