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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Сърцето ми величае Господ и душата ми се радва на Спасението, което

Той ни дава чрез Кръвта Си и Духа Си. Защото оня страшен и ужасен вълк,

който олицетворява духа на Рим, е осветен и поразен от Словото на

Истината. В дните след като написах последните пророчески видения за

разпознаване на вълците, аз придобих още по-голяма увереност. Увереност,

с която Господ още повече засили ревността ми за Неговата Святост и

чистота. Защото в тези дни Исус действа мощно в сърцата на Своите чеда.

Той вече не просто е реален и жив. Той е онова Присъствие от Дух и Сила,

което възпира всичките огнени стрели на нечестивия. А когато човек има

присъствието на Божия Агнец, той наистина е способен да върви по

Съвършената Божия Воля. Така и аз, очаквайки отново и отново моя

Господ, исках Той да ми говори и да ме изпълва още повече. А Исус

наистина дойде. И посланието, което Той донесе на сърцето ми, беше

духовно продължение на предишното. Нещо повече - Господ ми потвърди,

че става въпрос не за нова книга, а за продължение на предишната. Така

думите на Спасителя отново напълниха сърцето ми и с тях Той вече ми

казваше:

“Укрепи сърцето си! И като се изпълниш с Огъня Ми - бъди

ревностен да Ме последваш. Защото ако някъде Господ ти е показал

вълк, то до него непременно е имало и лисица. И тук ти трябва да

си спомниш какво преживя сърцето ти на съдебния процес против

духа на Корей...”

Слушах Исус. И тогава си спомних онези думи от изповедта на духа на

Корей, с които той обясняваше как Луцифер е заповядал до него да застане

лисицата. Това ми беше достатъчно, за да кажа на моя Господ:

“Исусе! Аз никога няма да забравя нищо от този съдебен процес против

духа на Корей. И сега, като слушам думите Ти, си спомних как дяволът

прикрепи една лисица до своя вълк. И тази лисица беше онзи дух, който

измами някога Валаам, та го доведе до лудост...”
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“А можеш ли да видиш лисицата до вълка и в Моето Евангелие?

И ако Пилат Понтийски беше вълкът на Рим, който заповяда да Ме

разпнат, то коя беше лисицата, застанала до вълка?”

Можех ли да не зная за тази лисица, след като моя Господ категорично

я беше изявил в Словото Си? Разбира се, че не! Затова Му отговорих:

“Господи мой! Именно Ирод беше лисицата до вълка Пилат. И Ти заяви

за този лукав човек, като каза за него:

“Идете, кажете на тая лисица: Ето, изгонвам бесове, и изцелявам

днес и утре, и в третия ден свършвам...” 1

“А какво стори тази лисица против делото на Човешкия Син?

Или къде беше силата й?”

“Господи мой! Гледайки престъпленията на Ирод, аз не зная от кое

повече да се погнуся. Дали от това, че той затвори Йоан в тъмницата, а

след това го обезглави? Дали от това, че се поруга с Тебе, а след това

сложи на пребитото Ти тяло мантия? Дали от това, че започна да гони

Твоите Апостоли и уби с меч Яков? Дали, най-сетне от това, че накрая сам

превъзнесе себе си и реши в сърцето си, че говори като пророк? Наистина

греховете и беззаконията на тази лисица са твърде страшни и ужасни. И не

е чудно, че го постигна смърт от червеи и дял от вечните мъки...”

Слушайки думите ми Исус отново започна да ми говори, като казваше:

“Ако греховете на една такава лисица в древността бяха толкова

тежки и ужасни, то какво ще Ми кажеш за днешните лисици,

застанали до вълците? Те по-малко ли са грешни от Ирод или дори

от Валаам? Или нека те запитам така:

Знаеш ли кои са онези, които твърде успешно възпираха и все

още възпират сърцата човешки от пророческото слово, с което те

вдъхновявам? Виждал ли си ти измамата им? Или проумявал ли си

някога хитростта и коварството им?”

“Исусе! През изминалите години сърцето ми твърде много се изнури и

на моменти дори отпадаше от депресията, дошла против призванието ми от

Тебе. Но повече от всички други утеснения и от всяко друго гонение, аз

намерих в това, че Твоите видения не намериха място в сърцата на ония,

1 (Лука 13:32)
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които наричат себе си “християни”. Те или вярваха в някой друг Христос,

или дяволът беше твърде успешен в измамите си над сърцата им. Тъй че,

вместо да отвори прави пътеки за Името Ти, пророческото слово беше

стъпкано и похулено, за да стане скръбта ми твърде голяма и горчива...”

Отговаряйки на моя Господ аз усетих как гласът ми се запали от

собствената ми мъка. А тогава Исус протегна ръката Си и погали главата

ми, като ми казваше:

“Приеми това отхвърляне на името ти и служението ти, като

част от съдбата, която са имали всички Мои пратеници. Защото в

Моето Слово Аз не обещах друга съдба за слугите на Небесния Цар.

Но сега тръгни след Мене, защото ще ти покажа как мнозината

отхвърлиха пророческите видения, които дадох на сърцето ти...”
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1. “ЧОВЕШКИЯТ СИН НЯМА ГДЕ ГЛАВА ДА ПОДСЛОНИ...”

След последните Исусови думи пред очите ми се разкри видение. И

ето, че аз вече виждах как няколко човека носеха в ръцете си от ония

пророчески книги, които Господ им беше дал в Благостта Си и Милостта

Си. И тези човеци, като се приближиха при едно огромно множество от

хора, протегнаха ръцете си напред, като им казваха:

“Приемете пророческите думи на Господ Исус Христос и се отвърнете

този път на греха и погибелта. Защото в това последно време Бог ни е

изпратил Небесната Си виделина чрез слугите Си, пророците...”

Видели книгите в ръцете на Господните пратеници, хората от

множеството започнаха да се присмиват и да правят с ръцете си жестове

на отвращение, като казваха:

“Този ли намерихте да ни препоръчвате? И тези ли са книгите, които

трябва да четем? Та ние отдавна сме си купили книгите, които ни сочат

пътя, истината и живота, а за книгите на този сме чували ужасни неща. Не,

ние няма да четем книгите му! А вие сте достойни за окайване, след като

сте се заблудили от брътвежите на един луд...”

На тези остри думи Господните пратеници никак не трепнаха, но

отново протегнаха ръцете си с пророческите книги, като призоваваха с

голямо умоление:

“Молим ви, не отхвърляйте тези дарове! Този Божий слуга никого от

вас не е онеправдал, нито е поискал корист за делото си. Воден от Исус,

той е предал себе си на Бога, за да изяви Сърцето Му, като Сърце на Баща,

Който люби чедата Си и им дава даром от Небесния Хляб. Не презирайте

онова, което не сте прочели и изпитали в Духа на Божието Слово! И не се

оставайте на други да ви убеждават, когато сами можете да убедите сърцата

си със Словото на Истината...”

Въпреки настоятелните думи на Господните пратеници, множеството

от човеците никак не се трогна от умоляването им. Вместо това мнозина

наостриха сърцата си против тях, като им закрещяха:

“Не щем да четем от книгите на този. Той не признава авторитета на

нашите пастири и се е заблудил, че Господ лично му говори. А ето - Господ
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говори на всички ни и се изявява във всички ни, тъй че ние сме Святи,

както и Господ е Свят. Махайте се, махайте се от нас и дано никой не

приеме тази заблуда от ръцете ви...”

Трудно можех да приема онова, което ставаше в самото видение, но то

беше самата истина. Множеството, надъхано от невидими противници,

отказваше да приеме Божието пророческо слово. И аз, като посочих към

крещящите хора, попитах моя Господ:

“Исусе! Господи мой! Какъв е този безумен фанатизъм и какво е това

отрицание? Та тези човеци, без дори да са прочели и ред от пророческите

книги на “Мория”, вече са ме анатемосали от Тебе и са решили в сърцата

си, че са Святи, колкото Си и Ти...”

На тези мои думи Господ вдигна ръка и посочи към злобните лица на

множеството, като ми казваше:

“Нека се приближим до всичките тези човеци, за да видиш

онези, които живеят в сърцата им...”

Така Исус тръгна напред, а аз Го последвах. И когато Господ беше

досами крещящите човеци, един лъч от Светлина излезе от очите Му и

започна да осветява сърцата им. Тогава видях нещо твърде ужасно. Защото

от сърцата на едни надничаха острите муцуни на лисици, а очите на хитрите

демони святкаха в пълно задоволство от властта им. А от сърцата на други

блясваха извитите клюнове на лешояди, които издаваха писъци на омраза

и ярост. Самата гледка ме накара да извъртя главата си и тихо да попитам

Исус:

“Господи мой! Как да разбирам тази ужасна гледка?”

А Исус ми отговори, като каза:

“Разбирай я така, както я разбирам Аз! Защото ако твоята

болка в сърцето ти е твърде голяма и страшна, то какво ще кажеш

за Моята болка? Какво ще кажеш за болката на Оня, Който заяви в

Словото Си:

“Лисиците си имат леговища, и небесните птици гнезда; а

Човешкият Син няма где глава да подслони...” 2

2 (Матея 8:20)
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Ако тези лисици в сърцата на множеството човеци са намерили

леговищата си, то учудваш ли се, че те всякога ще бъдат в помощ

на вълците, които са пасторите-наемници? И ако тези лешояди са

намерили гнезда в сърцата на безумните, то още ли се чудиш защо

никой от трупа няма да намери Живото Ми Тяло?

Но ето затова Аз трябва да дам на сърцето ти всички пророчески

видения, свързани с лисиците на лукавия. Защото вълци има там,

където има насилие, а лисици има там, където има хитрост. И тази е

тайната на дявола, която всички трябва да запомните:

Дяволът си създаде хитростта, за да утвърждава чрез нея

насилието! И лисици се подвизават там, където трябва да се осигури

могъщество на вълка!

Лишите ли вълка от лисицата, то тогава сте лишили насилието

от измамата му, и вълкът ще се разпознава като вълк. Но докато

всред умноженото беззаконие се подвизават лисиците, то и дотогава

мнозината ще харесват вълка, който ги убива и ще мразят Агнеца,

Който простира ръцете Си, за да ги спасява...”

Думите на Исус бяха твърде дълбоки и силни, за да ги осъзная в

първия миг. Ето затова Аз отново Го запитах:

“И все пак, Господи! Как да разбирам тези лисици, на които мнозината

са повярвали и са ги пуснали в сърцата си?”

Тук Исус ми отговори:

“Разбирай всички лисици, като онези човеци, у които действа

Валаамовата заблуда. Защото това са сърца, направили договор със

самия княз на мрака, когото измамно са приели за Господ. Така те

се явяват негови лъжепророци, които създават кривите пътеки за

всяко беззаконие. Тръгвайки по такива криви пътеки, скоро всяко

сърце намира сетнината си в развалините. И там, в самите развалини,

лисиците правят леговищата си всред камъните. А самите камъни,

като търпят лисиците, вече са готови да разменят Божието Спасение

за измамата на всяка човешка и демонична хитрост.

Но ти непременно трябва да видиш как една лисица намира

леговището си в развалините. Ето затова заповядвам на всички Мои:
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Да не ви дотегват думите Ми, с които ви изобличавам и

виденията, с които ви утвърждавам. Защото Аз няма да говоря още

много, но скоро ще отместя слугата Си от пролома. За да дойде

върху нечестивите всичкия Божий Гняв, който са натрупали във

времето, когато Божието дълготърпение ги е чакало да се обърнат

и покаят. А сега Ме последвайте във виденията, с които ще осветя

всичките лисици и техните леговища...”

След тези последни думи Господ взе сърцето ми до Себе Си и ме

издигна в Светлината на Духа. За да ми покаже този враг, спотайвал се

дълго зад всичките привидни завеси на измамата и хитростта.

Амин и Амин!
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2. ЗАПУСТЯВАНЕТО НА ХРАМА

(ИЛИ ЗА ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ)

Знаеш ли, братко мой, че няма нищо по-ужасно и печално от това -

един дом да бъде оставен на запустение? А когато този дом е привидно

Святият Божий храм, то тогава последиците за онези, които стоят в него,

ще бъдат катастрофални.

Има една страшна измама, която е влязла в сърцата на мнозина и те

никак не искат да превъзмогнат над нея. Тази измама лъже човеците, че

ако някъде се събира множество, то на такова място е изключено Бог да

отсъства. Той просто е длъжен да присъства, след като толкова хора са

събрани в Неговото Име. Защото се е обещал, като е казал:

“Гдето са двама и трима в Моето Име, там съм и Аз посред

тях...”

Да, но дали наистина такива са събрани в Неговото Име?

Лесно е да кажеш, че вършиш нещо в Името на Исус и така да събереш

погледите и възхищението на човеците, но я се опитай да докажеш, че

делата ти наистина са в Името на Исус! Защото Името на Исус е Пътят,

Истината и Животът на Божия Син. И когато ние застанем на този Път,

Истина и Живот, трябва да сме готови за всичката ярост и гонение, които

дяволът ще насочи против сърцата ни. Така, понеже мнозина искат да

избегнат именно яростта и гонението, те измамно решават в сърцата си, че

все още вършат нещата в Името на Исус. А липсата на съпротива и опозиция

още повече ги мотивира да стоят на лекия път и да събират на него такива

като тях.

За десет години на конфронтация и сблъсък с религиозните крепости и

предубеждения на пастири и църкви аз в пълна степен разбрах що ще рече

гонение и ярост от дявола. Защото те не са спрели дори и до днес. Но не в

това е въпросът. Въпросът е:

Какво ще се случи с онези, които стоят в храмове, обречени на

запустение? Нима такива вярват, че друг ще бъде отговорен за живота им

или ще понесе сетнината на всичкия им бунт против Бога? Нима мислят, че
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един ден ще застанат пред Христовото съдилище и ще посочат на Исус

наемника си, като Му кажат:

“Господи, търси вината в този, а не в нас! Ние просто го следвахме,

защото той твърдеше, че Те познава и върши Волята Ти...”

Това е възможно най-голямата измама, от която всички трябва да се

освободим днес. Защото никой не се отклонява от Пътя на Исус просто ей

така. Има демони на лъжа и измама, има бесове на хитрост, има духовни

прелъстители, с чието коварство се случва отстъплението от вярата в Бога.

И именно тези невидими и скрити противници утре ще бъдат свидетели

против онези, които са им дали достъп в сърцата си. Тъй че, иска или не,

осъденият от Бога ще прегърне демоните си и ще се приготви да живее с

тях през цялата вечност. Ето затова Бог днес изпраща слугите Си, пълни с

Пророческия Му Дух. За да посочат сетнината на всяка заблуда и да призоват

човеците на покаяние и обръщане към Божията Светлина. Защото голямата

бройка от църковни членове, напълнили залата, в никакъв случай не е

гаранция, че стоиш на правилно място, но в повечето случаи е съдбоносна

измама за сърцата. Ето тази измама Господ ми показа във видение. И като

докосваше с ръка главата ми, ме предупреди, казвайки:

“Виж сега как се случва всяко запустение. Защото там, където

има запустение, там се появяват и развалините. А където се появят

развалините, там тръгват и лисиците. И нека всяко човешко мнение

бъде счетено за лъжливо, а Отец Ми за верен и истинен. Защото

Неговите очи гледат и виждат колко силна е измамата и на какво са

способни слугите й. И ето затова Отец Ми някога казваше на Израил:

“Сине човешки, пророкувай против Израилевите пророци, които

пророкуват, и кажи на ония, които пророкуват от своето си сърце:

Слушайте словото Господно. Така казва Господ Йеова: Горко на

глупавите пророци, които се водят по своя си дух, без да са видели

някое видение! Израилю, твоите пророци са като лисици в

развалините. Вие не се изкачихте в проломите, нито издигнахте

ограда за Израилевия дом, за да устои в боя в деня Господен. Ония

видяха суети и лъжливи предсказания, които казват: Господ говори,

когато Господ не ги е пратил, и които направиха човеците да се
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надяват, че думата им щяла да се изпълни. Не видяхте ли суетни

видения, и не говорихте ли лъжливи предсказания, когато казвате:

Господ рече, при все, че не съм говорил? Затова, така казва Господ

Йеова: Понеже говорихте суети и видяхте лъжи, затова, ето, Аз съм

против вас, казва Господ Йеова...” 3

Ако Отец Ми насочи Лицето Си против древните лъжепророци,

то нима мислите, че ще подмине днешните? И ако Той е изговорил,

че древните бяха като лисици в развалините, то нима днешните

лисици са на друго място? И ако древните бяха силни да лъжат и

мамят, то днешните не ги ли надминават многократно?

Но ето Аз затова съм предупредил всички, че живеете във

времената на всяко умножено беззаконие, когато всичките лисици

са намерили леговищата си, а Човешкият Син няма где глава да

подслони. Но ти, момчето Ми, виж сега онова, което ти показва

ръката Господна...”

След последните думи на Исус пред сърцето ми се разкри и самото

видение. Аз виждах един хълм, на който бе издигнат великолепен Храм.

Цялото впечатление от Храма бе такова, щото той извикваше възхищение

от чудесните си форми и от гладките камъни, с които беше изграден. Това

ме накара да кажа на Исус:

“Господи мой! Какво е това съвършенство? Та сега очите ми виждат

всичкото възможно великолепие на един Храм. Той е достоен, за да обитава

в него Царят на Славата. И какво повече можеш да искаш от такъв Храм,

Господи?”

В отговор на думите ми Исус протегна ръката Си напред, като ми каза:

“Гледай на този Храм, като на Божият Съвършен замисъл.

Защото ето такъв Храм всякога е бил в мислите на Този, Който изля

в сърцата ви Духът на Своята Небесна Благодат. И Самият Свят Дух

слезе от Небето за да ви призове като участници в този Храм...”

Думите на Исус бяха така прекрасни, че аз Му казах:

3 (Езекиил 13:2-8)
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“Господи мой! Та нали и Апостолът Ти Петър записа в посланието си,

че всички ние, като живи камъни се вграждаме в Святия Дух, за да бъдем

Божието обиталище...”

“Точно така! Но ти отново виж думите на Апостола Ми. Защото

той ви казва, че не Святият Дух се вгражда във вас, но вие се

вграждате в Святия Дух. Това напомня ли ти за нещо?”

“Да, Господи мой! Това ми напомня, че призванието на нашата вяра е

да бъдем извисени далече по-горе от духа на този свят. Защото, извисени

горе, ние наистина ще се вградим като живи камъни в Божия Храм...”

“Всички ли мислят така, както ти Ми отговори? Не чакат ли

повечето Святият Дух да се вгради в тях, вместо те да се вградят в

Святия Дух? Не тръгват ли мнозина с всичките си похоти и страсти,

които искат да донесат в Храма на Отца Ми? Тъй че покрай новото

да има място и за старото. И покрай новия Небесен човек да пълзи

и старият... Не каза ли Апостолът Ми Павел на всички ви, че старото

трябва да премине и всичко да стане ново? Ако старото не премине,

но въпреки това остава, то няма ли това старо да се опита да се

смеси с новото, тъй че да си вярва, че е излъгало Бога? И Отец Ми

ли ще излъжете така, или собствените си сърца?

Но нека сега да те приближа до самия Храм, за да видиш какво

ще се случи с него, когато живите камъни се опитат да донесат от

нещата на стария човек...”

След тези думи Господ тръгна към Храма, а аз Го последвах. И ето, че

Исус вече стоеше пред самия Храм. И като протегна ръка и погали гладките

му камъни, вече ми казваше:

“Гледай сега какво ще се случи с тази Небесна красота и

завършеност. Защото това е видял Отец ти от Небето, като тъмно

знамение върху всички отстъпили църкви на последното време...”

След тези думи на Исус Храмът видимо започна да се променя. Защото

всред гладките камъни се появиха пукнатини. Отначало - едва забележими,

но след това - все по-дълбоки и категорични. И когато пукнатините

станаха твърде големи, аз усетих нещо като силен вятър, който тръгна от

основата на Храма и захвуча нагоре. Миг след вятъра камъните видимо
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потъмняха, а пукнатините им станаха още по-големи. А Исус, като ми

посочваше самите потъмнели камъни, ме попита:

“Какво видя, момчето Ми? И какво усетиха нозете ти изпод

самата основа на Храма?”

“Господи мой! В тези камъни се появиха пукнатини, които видимо се

разраснаха и станаха твърде дълбоки. А тогава от основите на Храма аз

усетих вятър, който захвуча и се въздигна нагоре, а това доведе до

потъмняване на самите камъни. И сега как да разбирам това видение,

Исусе?”

В отговор на въпроса ми, Господ каза:

“Разбирай видението така, щото да знаеш, че там, където се

появят пукнатини в камъните, там е дошло и непокорството спрямо

Божието Слово. А какво значи да не се покоряваш на Божието

Слово?”

“Господи мой! Това значи, че ако аз съм камък от Божия Храм, то в

един момент съм поискал да вградя в Святия Дух от нещата на стария

човек, които Ти никак не търпиш и не приемаш да бъдат в Твоя Храм. А

тогава тази вътрешна цялост на Небесния камък вече е нарушена, понеже

някой се е опитал да вгражда в Святия Дух несвяти неща. А несвятите

неща са нещата на греха, на плътта и на света...”

“А какво ще се случи с тебе, ако при все, че вече си станал

напукан камък, продължиш да стоиш в този Храм? Ще търпи ли

Святият Дух на Отца Ми, докато ти се опитваш да вграждаш в Него

от нещата на греха, плътта и света? И ще ги приеме ли?”

“Не, Господи мой! Святият Дух няма никога да приеме някой да вгражда

в Него несвяти неща...”

“Чудно ли ти е тогава какъв беше вятърът, който захвуча от

основата на този храм? Чудно ли ти е, че когато камъните на храма

се напукаха, Святият Дух на Отца Ми се вдигна от него? Защото

този храм с напукани камъни вече не е Съвършеният замисъл на

Отца Ми и отпада от Божията Благодат. И ако някой е продължил

да стои в такъв несвят храм, само защото там стоят и много други
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напукани камъни, то такъв е започнал да подвизава сърцето си в

първият от факторите на запустението. И ето - казвам ви:

Непокорството спрямо Божието Слово и Дух води до загубата

на искреността и до поява на религиозно лицемерие! А при подобно

лицемерие Святият Дух се вдига от напуканите камъни и такъв

храм е обречен да запустее!

Виж тогава как ще продължи видението. Защото религиозното

лицемерие е само първата част от запустението...”

Отново гледах на самото видение. Така забелязах, че потъмнелите и

напукани камъни започнаха да се ронят и малки късчета от тях започнаха

да падат на земята. А Исус, като посочи един от камъните, ми каза:

“Удари този камък! И виж онова, което ще се случи с него...”

Погледнах на ронещия се камък и замахнах с юмрук, като го ударих.

И при все, че очаквах болка от удара, стана така, че ръката ми направи

пробойна в самия камък, а той още по-категорично започна да се рони и

разпада. Това ме накара да вдигна погледа си към Исус и с безпокойство

да Му кажа:

“Исусе! Страхувам се, че ако останем още малко на това място, то

рушащият се храм ще започне да пада върху главите ни. Та тези камъни

вече нямат никаква твърдост. Те не са твърди като гранит, но меки като

варовик...”

“Именно твърдост нямат! Защото всеки, който се е опитал да се

вгради в Святия Дух с греховете на плътта и света, е поставил сам

себе си, като прицел на всяка ерозия. Но виж сега най-страшното.

Защото дори за рушащия се камък има надежда, че Бог ще го

възвърне и укрепи, ако се покае. Но за това последно разрушение,

което сега ще видиш, няма никаква надежда...”

След думите на Исус аз отново погледнах към разпадащия се храм.

И ето, че нозете ми за момент залитнаха, понеже изпод самия храм се

разнесоха мощни трусове. А тогава Господ ми даде знак с ръка, за да се

отдалечим от храма, при все, че аз продължавах да гледам със страх на

ставащото с него. Така, от стотина метра, аз продължавах да гледам храма,

който вече се тресеше от трусовете под него. Тогава стана знамение.
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Защото една Небесна ръка се простря върху храма, а в пръстите й твърде

скоро се издигна светлата и гладка Основа на храма, в която аз разпознах

моя Господ. А храмът, останал без Основа, буквално се сгромоляса, тъй че

всред пепел и прах всичко се превърна в развалини. Това беше твърде

страшно и ужасно видение. Видение за сетнината на един храм, чиито

камъни се напукаха и потъмняха. А след това вече се ронеха. Докато

накрая Сам Отец от небесата вдигна Основата Си, а храмът се превърна в

развалини. И аз, гледайки всичко това, наведох главата си и тихо попитах

моя Господ:

“Какво стана, Исусе? Какво беше това последно разрушение с тези

страшни трусове, тъй че Сам Отец от Небето да вдигне Тебе, като Основа

на този храм?...”

А Исус ми отговори:

“Има много разрушения, които могат да се поправят и много

камъни, които могат да се възстановят. Но едно е разрушението,

при което всичко се превръща в развалини. И това е, когато бъде

подменена Основата на храма с друга основа, която не съм Аз...”

Думите на Господ запалиха ревността ми, тъй че аз извиках:

“Да не бъде, Исусе! Никой не може да положи друга основа, освен

Основата, Която Си Ти. Как някой би дръзнал да върши такава мерзост?”

Тук Исус ми отговори:

“Ако някой е роден от Отца Ми, то той ще бъде благоухание и

Свято Миро за Моя Храм. Но ако друг е бил роден от дявола, то на

такъв всичките му дела биха били мерзост. И тази мерзост, която ти

сега видя, е нашествието на търговския дух на дявола в този храм.

Този търговски дух каза на всичките напукани камъни:

“Нямате нужда от тази Основа, на Която сте били досега. Тя не

ви носи печалба и никой от вас не е на сметка с Нея. Но вие

пожелайте сега моята основа. Основа от бизнес и търговия. Основа

от просперитет и изобилни благословения. Само така храмът ви ще

устои в това последно време, понеже бедността го притиска от

всякъде и той е готов да рухне...”
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И ето, че камъните се съгласиха с този дух. Те приеха измамата

му. И като пожелаха той да им бъде основа, похулиха Бога на

Спасението Си, а Мен Самият Ме предадоха за тридесет сребърника

и Ме разпнаха с копията на римския дух. Става ли ти сега ясно

какъв храм ти е показал твоят Господ?”

“Да, Исусе! Аз сега ясно виждам, че Ти ми показа как изглеждат

всичките храмове на всичките отстъпили църкви, които се влюбиха в княза

на този свят и отпаднаха от Божията Благост и Милост...”

“Виж тогава какво ще се случи там, в развалините. Защото, ако

някъде е дошло запустението, там са се явили и развалините. А за

това запустение на много храмове, Словото на Отца Ми е казало:

”Поради запустяването на Сионския хълм, лисиците ходят по

него...” 4

След тези думи на Исус аз наистина видях и самите лисици. Те тръгнаха

с бързи стъпки всред самите развалини, като въртяха възбудено опашките

си. Това ме накара да попитам Исус:

“Господи мой! Защо тези лисици се явиха в развалините? Каква е

тяхната роля на това място?”

А Исус ми отговори:

“Ролята на тези лисици е твърде важна! Те са изпратени от

Сатана да заблудят разрушените камъни, че все още са стълпове и

подпорки на Истината. Но Аз сега ще те приближа до лисиците, за

да видиш най-покъртителното от тяхната активност...”

След тези думи Исус тръгна към развалините, а аз Го последвах. И ето,

че едва приближил на няколко метра от рухналите камъни, аз усетих

твърде остра и противна миризма, подобна на амоняк, която буквално

удари ноздрите ми, тъй че извърнах главата си, като извиках към Господа:

“Каква е тази смрад, Исусе?”

А Исус, като ми посочваше една от лисиците, побърза да ми отговори,

казвайки:

“Погледни онова, което върши тази лисица и така ще разбереш

за каква смрад става дума...”

4 (Плачът на Еремия 5:18)
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Вече гледах към лукавото животно, когато погнусата се надигна в

сърцето ми. Защото, вдигнала десния си заден крак, лисицата видимо се

облекчаваше и уринираше върху самите камъни, а от урината й се вдигаше

пара, която водеше до самото зловоние...

Хванал с ръка ноздрите си, аз отново попитах Исус:

“Как да разбирам това уриниране, Господи?”

А Исус отново ми каза:

“Разбирай го като маркиране на територия. Защото всяка от

лисиците на дявола, е твърде много мотивирана да владее над

камъните в развалините. Когато тя уринира върху някой камък, с

това казва на другите лисици:

“Търсете си други развалини и други камъни! Тези тука са мои!

Те вече са препикани...”

Колкото и да бяха образни и неподправени, думите на Исус бяха твърде,

твърде верни. И аз, държейки все така ноздрите си, отново Го попитах:

“Така ли да разбирам, Господи, влиянието на лъжепророците в

отстъпилите църкви? Защото в една от тях се усеща острия дъх от урината

на една лисица, а в друга - зловонието на друга лисица. Те, явно, че никак

не си пречат, но действат съгласувано, за да не стигат до сблъсък...”

“Точно така разбирай активността на лисиците. Защото днес те

са най-активните зверове на лукавия. И като маркират с урината си

рухналите камъни, ще ги държат в плен на заблуда и измама до

самия свършек. Тъй че никой от камъните в развалините дори да не

помисли, че е отпаднал. Но вдишвайки от острия дъх на урината, да

остане измамен и покварен в сърцето си. Но ето, за сетен път ви

призовавам с всичката Си Благост и Милост, като ви казвам:

Божият Храм е Свят и в него са всички камъни, които са се

вградили в Святия Дух за Божие обиталище!

Святият Дух на Отца Ми е Дух на Святост!

Дух, в Когото не можете да вградите никое лицемерие и никоя

похот, никоя завист и никое чародейство, никоя търговия на света

и никоя човешка алчност, никое сребролюбие и никой бунт!
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Нищо от вашия стар човек, тлеещ по измамителните страсти,

няма да наследи Небето на Отца Ми и не ще има дял от събора на

праведните. Старият човек затова е стар - понеже трябва да умре и

да остане в света, от който ви отнех с кръвта Си. Но ако някой е

дошъл при Мене със стария си човек и не иска да се раздели с него,

то за такъв би било по-добре никак да не беше идвал при Мене,

отколкото да дойде, а след това да Ме предаде, продаде и похули!

Този стар човек е причината камъните да се напукват от

религиозно лицемерие!

Този стар човек е причината да нямате твърдост и постоянство

в общението с Моя Дух и Слово!

Този стар човек е причината Основата на Храма да се разменя

за кратковременни богатства и печалби, които касаят този свят, а

не бъдещия!

Този стар човек е всеки рухнал и разрушен камък, върху когото

от сега и до свършека ще уринират лисиците на лукавия!

Ето затова, ако някой иска да Ме последва, такъв нека се отрече

от себе си. И като вдигне кръста си - нека Ме последва! А Аз, като

му показвам Благост, Милост и Вярност, ще го издигна при Себе Си.

За да живее далече по-горе от всичкото запустение и развала на

този погиващ свят и на влюбените в него църкви! Защото там, в

мерзостта на запустението, вече са тръгнали лисиците на лукавия.

И дъхът на мерзостта им, ще става все по-остър и отровен...”

След тези Свои думи моя Господ прекрати видението с лисиците и

развалините. А аз, с всичката ревност на сърцето си, закопнях още повече

за всичките Му думи и видения. За да получа Благостта и Милостта Му, с

които са заредени всичките страници на тази книга.
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3. ИЗБОРЪТ МЕЖДУ ТОВИЯ И НЕЕМИЯ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Още ли имаш в сърцето си оная представа, че ако някое общество се

зове “църква”, то значи, че Господ е там и се изявява всред него?

Имайки тази представа, в минали години аз приемах всичко в църквите

за чиста монета. Тогава никак не усещах нито острия дъх от лисичата урина,

нито подменената основа, нито напуканите камъни. Бях готов да кажа “Амин”

на всяка проповед и “Алелуя” на всяко събрание. Но днес, когато Божията

Светлина събаря завесите и параваните на всяка хитрост и всяко лукавство,

ние непременно трябва да отстраним сърцата си от онези църкви, в които е

дошло отстъплението и чиито пътища водят в погибелта. Защото Господ е

един и Църквата Му е една. И в тази Негова невидима Църква няма дори и

помен от нещата на този свят. Няма лицемерие, няма търговия, няма

теология, няма кариеризъм, няма алчност, няма завист, няма сребролюбие.

Няма нито един от белезите на развалата и гнилотата!

“Къде е тази Църква на Исус, за да вляза в нея?” - ще ме попиташ ти.

Истината, братко мой, е тази, че Църквата, както и Исус, са вътре в

сърцето. Те не се виждат явно и за тяхната дейност няма афиши и покани.

Сам Господ ни говори, че Святият Дух е Дух, Който светът не познава, нито

пък може да приеме. И ако твоето сърце се вгражда в този Свят Дух, то и

тебе светът няма да те познае и приеме. Защото тогава ти ще си един от

Божиите, а не един от светските.

През изминалите години аз преживявах с много скръб не едно и две

видения, в които Исус ми показваше развалините на светския дух. Тогава

многократно виках към Бога с думите:

“Моля Те, Отче мой! Яви на света ония, които са силни да поправят тези

развалини. Яви слугите Си, Всевишни Боже! И като ни дадеш неизмеримата

Си Благост и Милост - отнеми укорът, който противникът е хвърлил против

Твоя народ!”

След всяко такова викане аз очаквах някакво реално чудо. И си

представях как Отец наистина изпраща поправителите на развалините, а

църквите - като с невидима вълшебна пръчка - се променят и преобразяват.
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Но въпреки очакването ми, промяната никак не се случваше. Напротив -

нещата се влошаваха все повече и повече. Така нещата стигнаха и до тази

последна книга, когато моят Господ ясно говори на сърцето ми за

развалините и за лисиците, които ходят всред тях. И аз, зареден с дързост

в сърцето си, никак не се отказах отново да попитам Исус с думите:

“Господи мой! Има ли някаква надежда за Твоя Храм? И няма ли най-

сетне Ти да изпратиш във всичките църкви поправители на развалините.

Защото Твоят пророк Исайя написа твърде верни думи в това отношение,

като каза:

“И родените от Тебе ще съградят отдавна запустелите места; ще

възстановиш основите на много поколения; и ще Те нарекат

поправител на развалините, възобновител на места за население...” 5

Слушайки думите на всичката ми ревност, Исус с Благост докосна

главата ми, като ми казваше:

“А кой ти е казал че Аз не изпращам такива поправители всред

развалините? Или защо мислиш, че трябва да си представяш нещата

по човешки, когато те са божествени?”

Отговорът на Исус ме учуди и затова отново Го попитах:

“А каква е разликата между човешкото и божественото, Исусе? И къде

да търся и намеря Твоята мярка за нещата?”

Тук Исус отново ми каза:

“Има разлика между човешкото и божественото. И тази разлика

е в инициативата. Защото човешката инициатива се занимава с

отделната църква, а божествената - с цялото Небесно Тяло на твоя

Господ. И ето тази е Моята мярка за нещата. Защото Аз изпращам

поправители по целия свят, но Храмът, който този път те въздигат,

е само един. Както ти казах в предишни книги, така и тук повтарям,

че времето на всичките човешки проекти и намерения умира

безвъзвратно. За да остане само Господ и Неговия Свят проект в

Неговото Свято намерение. А в това отношение Святият Дух на Отца

Ми ще издири всичките разпръснати камъни по улиците и всред

развалините, в които е останала надежда за възвръщане. И като ги

5 (Исайя 58:12)
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издигне нависоко, ще ги направи да се съградят в един Храм,

съвършено съединени и споени от Божията Любов. Ти непременно

трябва да видиш всичко това във видението, което ще ти дам.

Защото мнозина няма да разпознаят Божието действие и ще се явят

като противници на Божиите поправители на развалините. А от

сърцата на тези противници отново ще наднича онзи зъл дух, който

е лисицата на лукавия. А сега виж онова, което ти показвам...”

След тези Свои думи Господ докосна главата ми, а пред очите ми се

разкри видение. Аз виждах мъж в Свята Небесна мантия, който протягаше

ръцете си и говореше на човеците около себе си. И като им посочваше

пръснатите камъни и огромните развалини наоколо, казваше им:

“Докога ще търпите Ерусалимските стени да са съборени и

портите им да са изгорени с огън? Докога ще гледате тези развалини

и ще мълчите, когато врагът се възвишава над лицата ви?

Ето, казвам ви, повдигнете главите си и вижте онова Святото,

което е започнал Бог на небесата. Дайте да се съберем пред Него. И

като паднем на лицата си, да просим от Милостта Му и Благостта

Му. Защото няма друг, който да въздигне тези развалини, освен Него.

Няма друг, който да ни посочи оцелелите камъни, освен Господ

Всемогъщият, Който ги познава. Затова нека сега Му се помолим

горещо, защото Той не отхвърля молитвите на съкрушените и не

забравя викането на сиротните...”

След тези думи на Святия мъж човеците се събраха около него. И

всички вкупом паднаха по лицата си и възридаха пред Господа на сърцата

си. А тогава небесата се отвориха над главите им. И Небесен ангел, светещ

като слънцето в силата си, слезе над тях, като държеше в едната си ръка

Святата Основа, а в другата - златна Божия чаша. И той проговори на

човеците, като им казваше:

“Всевишният чу риданието ви. И сълзите на сърцата ви събра в

чашата на Милостта Си. Ето, Бог е с вас. И Той е, Който сега полага

Святата си Основа и излива тази Чаша на Милостта Си, за да ви

посочи всичките камъни, оцелели всред развалините. Вземете тези

камъни. И като не давате сън на очите си, поставете ги върху
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Основата. За да въздигнете отново Божиите стени и Божия Храм

върху Божията Основа. Защото Всемогъщият няма да спре делото

Си, докато не яви последния Си Храм в Слава и великолепие, по-

големи от първоначалните...”

След тези думи Небесният пратеник постави Божията Основа всред

самите молители. А след това възля чашата на Божията Милост върху

всичките развалини. И ония камъни, в които беше останал Живот от Отца,

заблестяха всред разрушенията. А тогава Святият Божий мъж се възправи

на нозете си. И като посочи с ръката си към развалините, казваше на

останалите човеци до себе си:

“Да въздигнем стените на Ерусалим! И да съберем всичките

камъни, които Всемогъщият ни показа в Милостта Си. За да ги

поставим на тази Основа, Която Отец ни даде от свише...”

Колкото повече гледах това видение, толкова по-познат ми се струваше

Святият Божий мъж. И това ме накара с вълнение да попитам Исус:

“Господи мой! Не е ли този Свят мъж като Неемия? Защото, съдейки по

ревността му и по делото му, той върши същото, което стори и древният

Божий служител…”

Исус се усмихна на думите ми, а след това ми отговори, казвайки:

“Този Свят мъж не просто е като Неемия. Той има над себе си

Духа и Силата на Неемия. И ето такива поправители на развалините

Твоят Свят Отец ще издири и намери по целия свят. И те, пълни с

Божията Светлина и Святост, непременно ще въздигнат падналата

Давидова скиния. Защото това е последната вълна на Святия Дух и

последното действие на твоя Господ и Цар преди да дойде

свършекът. Но ти сега продължи да гледаш на видението, за да

видиш онова, за което мнозината са слепи. Защото там, където се

явява Неемия, там ще му се противят Санавалат, Товия и Гисам...”

Отново гледах видението. А в него Божият Свят мъж беше се изправил

с останалите и всички тръгваха всред развалините, за да събират оцелелите

камъни. И ето, че едва тръгнали, откъм развалините настъпи внезапен

смут. Понеже стотици лисици побързаха да се разшетат, сякаш, че искаха

да задържат пълната си власт над всичките камъни. А така всред камъните
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се появиха трима човеци, като двамата от тях имаха лица, подобни на

лисици, а единият бе вълк. И когато Божиите хора вече бяха приближили

до самите развалини, оня с лицето на вълк, процеди със злоба в устните

си, като казваше на Неемия:

“Що е това, което правите? Искате да се повдигнете против

царя ли?” 6

А Неемия, като вдигна ръката си към небесата, твърдо му отговори:

“Небесният Бог, Той ще ни направи да благоуспеем; затова ние,

слугите Му, ще станем и ще градим. Вие, обаче, нямате дял, нито

право, нито спомен в Ерусалим...” 7

Светлината в устните на Неемия беше толкова силна, щото вълкът

отстъпи назад. А Божиите слуги започнаха да взимат осветените камъни,

които Отец в Милостта Си им бе показал. И като ги носеха върху Святата

Основа, поставяха ги върху Нея. Но колкото повече напредваше Господното

дело, толкова по-голямо ставаше раздразнението на тъмнината. И онзи

вълк Санавалат сочеше с трепереща ръка към издигащите се стени на

Ерусалим. А след това с преправен глас се смееше, като викаше на

падналите около него камъни:

“Що правят тия окаяни юдеи? Ще се закрепят ли? Ще жертват

ли? Ще свършат ли в един ден? Ще съживят ли камъните от

купищата пръст, като са изгорели...” 8

А Товия, като го погледна с лисичо умиление, побърза да му отговори,

казвайки:

“Даже това, що градят, лисица ако се покачи по него, ще

събори каменната им стена...” 9

Гледах пълното лукавство, запечатано в Товия и никак не издържах,

тъй че попитах моя Господ:

“Исусе! Не е ли голяма измамата на Товия? Не е ли той лисица на

лукавия, която се грижи за спокойствието на вълка Санавалат? И не са ли

6 (Неемия 2:19)
7 (Неемия 2:20)
8 (Неемия 4:2)
9 (Неемия 4:3)
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като него мнозина, които никак не вярват, че Бог може да въздигне живите

Си камъни и да построи отново Храма Си?”

А Господ с гневен Глас ми отговори, като казваше:

“Иди и предай на всичките Ми братя и сестри, че ако има дух,

който да ги разколебава и връща назад, то това е духът на Товия.

Духът на онази лисица, която е силна да се противи и превъзнася

против Бога и слугите Му, пророците. Защото тази лисица, като

изважда пред сърцата на Моите всичкото си светско влияние, власт,

богатство и привилегии, успява да събори мнозина с лукавството

си. Тъй че никой от съборените дори не може и да помисли, че

лисица като Товия и вълк като Санавалат нямат дял, нито право,

нито пък спомен в Ерусалим. От такива ли лисици да се плашите? И

от такива лъжепророци ли да треперите? Не знаете ли, че силата

им е в лъжата и мощта им е в хитростта? Защото Аз изпратих към

сърцата ви пророка Си Стефан, но мнозина се съблазниха от Товия.

И като сочеха лисичото му име и лице, казваха си един на друг:

“Може ли това пророческо служение “Мория” да застане против

Товия? И не знае ли този Главчев, че всяка от нашите титулувани

лисици ще събори каменната стена, която е тръгнал да гради?”

О, нещастни и покварени в духа на своя ум! А кой ви е излъгал,

че делото на слугата Ми е дело човешко, та да падне като наведена

стена и разклатен плет? Не сте ли рожби на лъжа и напукани

камъни, пълни с мерзостта на лисиците, които ви обладаха? И не

знаете ли, че не можете да съборите Храм, който не виждате?

Защото той не е във вашия свят, нито е във вашия дух или вашето

земно време. Какво тогава сте тръгнали да събаряте, освен себе си

и собствените си сърца? Защото докато сред вас е вълкът Санавалат

и лисицата Товия, то и дотогава вие ще останете чужди на Живота

на Бога, вън от Храма Му и от всичките обещания на Завета Му.

Но ето, казвам на всички Мои:

Днес Отец Ми изпраща слугите Си, пророците, по всички краища

на света. Пълни с Духа Му, те ще намерят пръснатите живи камъни

и отново ще съградят падналата Давидова скиния. Но за ужас и
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предвещание против Товия и Санавалат, делото им ще бъде в

Небесните места и Храмът няма да се вижда на земята, нито в света.

Защото Небесните поправители на развалините строят последния

Храм на Отца Ми далече по-горе от всички вълци и лисици на

лукавия. И ако някой иска да събори Божия Храм, него Бог ще

събори. Или ако някой иска да стори зло на слугите Ми, пророците,

то ще се върне преумножено в живота му.

Ето, предупредих ви! Днес Неемия е всред вас. Като Дух от Отца

Ми, който носи пълното възстановяване на Храма и въздигане на

стените Му. Ако някой е жив камък, посочен от Отца Ми, той ще

разпознае пратените към него пророци. Но ако друг е от ония, в

които е действала разрушителната сила на хитростта, то такъв ще

остане завинаги под властта на Товия и Санавалат.

А на всички Мои, които внимават в думите на устата Ми, сега

ще дам и последното от пророческите видения против лисиците.

Видението с онези, които са силни да погубват лозята...”

След тези последни думи видението с Неемия се прекрати, а Господ ме

въведе в следващото Си видение.
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4. ПОГУБИТЕЛИТЕ НА ЛОЗЯТА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Искам да гледаш на пророческите видения в тази книга, като на изява

на всичката Милост, която Исус може да покаже на сърцето ти. Защото

Той, като е гледал мнозина в беззаконните им пътища, дълго е търпял

греховете им и не им е въздавал според делата им. Защото Бог е знаел за

времето, когато ще излее всичката Си изобилна Светлина и Благодат в

Своите слуги, пророците. И при все, че на света всякога е имало мнозина

лисици-Ироди заедно с техните привърженици Иродиани, пак поради

Божията Милост, на този свят са се явили и мнозина Кръстители. За да

докоснат недокоснатите. За да изправят прегърбените. За да изцелят

наранените и да повдигнат падналите.

Видението, за което ще ти разкажа сега, е пълно с Божията скръб и

болка. И сълзите на Исус не спряха да текат по Лицето Му, докато Той ми

показваше злото, на което са способни лисиците на лукавия. Аз се моля в

Святия Дух на Отца тази Исусова скръб да влезе и в твоето сърце. Защото

днес Отец има нужда от сълзите на всяко застъпничество и ходатайство. И

ние сме тези, които трябва да напълним златната чаша на Милостта Му.

Нека сега да ти кажа как Исус ми показа и самото видение. Той дойде

при мен и аз забелязах, че Лицето Му беше обляно в сълзи, а Гласът Му

беше твърде скръбен. Докато си мислех, че може би съм наскърбил моя

Господ с непокорство или празна дума, Той Сам ми проговори, като ми

казваше:

“Сега Сърцето Ми страда за всичките Ми чеда. И Истинската

Лоза пролива сълзите Си за всяка от пръчките Си. Защото в това

последно време на лукавия е дадено да изпита всичките Божии

лозя. И ония, които не могат да разпознаят хитростите и измамите

му, ще бъдат погубени. И ето затова са сълзите на Лицето Ми.

Защото вие трябва да ги вземете и положите в чашите на сърцата

си. За да викате към Бога на Спасението Си и да застанете в

пролома за всичките Божии люде.
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А какво виждат днес очите Ми? Или колко са човеците, които

положиха живота си пред Божия Свят Олтар, за да има Светлина и

Благодат за чедата Му? Колцина са тези, които презряха духа на

целия свят, за да Ми служат с неразделени сърца? Колцина са

човеците, които приеха да понесат всичкия укор заради Името Ми и

учението Ми?

Казвам ти – малцина са! А когато малцината трябва да стоят в

пролома за мнозината, то тогава всеки от малцината ще получи

страшен дял от скръб и утеснение. Защото не е срещнал много

човешка любов и подкрепа, но е останал в пролома почти сам - той

и Господ до него. И днес, когато съм при тебе, Аз искам да ти

покажа Моята скръб. Защото заредих с нея сърцето ти още тогава,

когато те призовах в служението ти за Мене...”

След тези Свои думи Господ ми даде и самото видение. Очите ми

виждаха лозя, разпрострени на Господния Хълм. Те бяха свежи и зелени,

сякаш, че всеки момент щяха да родят плодовете си. А тогава Исус посочи

към самите лозя, като ми казваше:

“Гледай сега онова, в което са силни лисиците на лукавия.

Защото дяволът ги е изпратил против лозята с една определена

цел...”

След тези думи на Исус аз вече гледах към лозята, когато забелязах,

как от долината под хълма плъзнаха хиляди лисици. И те, като влязоха

всред самите лозя, започнаха да ги нападат. А Божиите лозя започнаха

видимо да потъмняват, тъй че свежият им зелен цвят скоро се смени с

ръждивокафяв. Всичко това ставаше повсеместно, с твърде голяма бързина.

И аз, гледайки погублението, дошло от лисиците, извиках през сълзи към

Господ, като Му казвах:

“Исусе! В лозята Ти става голямо зло! Моля Те, Господи мой! Реагирай

против тази лисича напаст!”

А Исус ми отговори:

“Аз съм реагирал против тези лисици в Словото Си. И на всеки,

който иска да чуе Гласът на Възлюбения, Троицата е заповядала

думите:
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“Хванете Ни лисиците, малките лисици, които погубват лозята;

защото лозята Ни цъфтят...” 10

Но дръзна ли някой да хване лисиците? И църквите ли хванаха

лисиците или лисиците хванаха църквите?

Ето, момчето Ми! Заповядвам ти:

Вземи Меча Ми и иди, за да хванеш лисиците, които погубват

лозята Ни. Защото лозята Ни цъфтят...”

Едва чул думите на Исус, аз разбрах, че трябва да реагирам. Затова,

като взех от Исусовите ръце Собствения Му Меч, се затичах в самото

видение, тъй че се приближих към лозята. И ето, че очите ми вече виждаха

една от лисиците. Наведена над самите лозови пръчки, тя вече захапваше

основата на лозата, като искаше да я прегризе със зъбите си. Това ме

накара да извикам против нея със страшен глас, като й казвах:

“Спри нечестието си, дяволска твар! Защото Мечът на Всемогъщият ще

те застигне и ще се забие в острата ти муцуна...”

Думите ми накараха лисицата да се сепне и повдигне главата си. Така,

с преправен глас, тя ме попита:

“Откъде у теб такава злоба против мене? И защо се опитваш да

пречиш на общението ми с Божиите лозя? Не виждаш ли, че точно сега

свидетелствам за Бога?”

Думите й ме накараха да простра Божият Меч против самата й муцуна,

тъй че я попитах:

“Сега, когато Мечът на Истината е насочен против тебе - отговори ми!

Какво е свидетелството ти за Бога? Как ти общуваш с Божиите чеда?”

Все още запазвайки увереността си, лисицата побърза да ми каже:

“И аз съм пророк, както си и ти. Каквото говориш ти, говоря го и аз.

А Божиите чеда ми вярват и купуват с усмивка всичките ми книги. Нима

сега ще продължиш да насочваш Меча против мене? Защо не попиташ

самите пръчки дали харесват свидетелството ми? Защото, ако не го

харесваха, едва ли биха го купували...”

Едва чул думите на лисицата, Божията ревност закипя в сърцето ми. И

аз, обръщайки се към самата лоза, попитах пръчките:

10 (Песен на песните 2:15)
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“Вярвате ли на тази лисица? Приемате ли свидетелството й?”

А пръчките с шумолене ми отговориха:

“Защо се конфронтираш с нея, след като я приемаме? Тебе не знаем

отгде си, а нея я знаем, понеже е известна по целия свят. И ето затова

купуваме свидетелствата й - понеже са истински...”

Думите на лозовите пръчки още повече усилиха ревността ми. И аз,

като се наведох над лисицата, която не можеше да избяга от властта на

Божия Меч, хванах острата й муцуна и я разтворих пред самата лоза, като

казвах на пръчките:

“Вижте сега тази лисича уста. Тя вече се готвеше да прегризе връзката

ви с Корена, когато Господ ме изпрати с Меча Си към вас. Вижте лисицата,

братя мои! И не казвайте, че можете да приемете тази хитрост и лукавство.

Защото вие сте лоза, родена от Божията Благодат. И ако в Корена е вашата

вяра в Исус, то в плодовете ви е Славата за Отца.

Нима ще купувате с пари онова, което Отец ви дава от Корена? Нима

Коренът ви иска пари, за да ви даде Спасение и Светлина? И когато вие

бяхте готови да дадете пари за свидетелството на тази лисица, то не станахте

ли нейни жертви? Нямаше ли тази лукава и хитра уста да прегризе връзката

ви с Корена? Нямаше ли да ви направи чеда на търговци и престъпници,

живеещи в разбойнически вертеп, вместо да бъдете гроздове на Божията

Благодат? И ако Коренът ви дава даром соковете от Евангелието, то нима ще

презрете Него, за да обикнете тази лисица? Нима ще купувате онова, което

Бог ви е дал даром?

О, аз наистина ви окайвам и горчиво плача за сетнината ви, ако

останете без Корена! Защото мнозина като тази лисица вече прегризаха

стеблата на много лози, като ги направиха да изсъхнат.

Какво избирате, братя мои? Ще оставите ли лисицата да ви прегризе?

Ще оставите ли човешката хитрост и алчност да погубят сърцата ви? Как

тогава ще родите гроздето за Господаря на лозите, след като една лисица

е готова да ви отнеме Корена, Който дава даром в замяна на хитростта,

която иска пари и е готова да търгува? И ако една пръчка изсъхне, то тя не

се ли отсича и не се ли хвърля в огъня? В огъня на Божия гняв ли искате

да бъде сетнината ви?”
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Колкото повече говорех на лозовите пръчки, толкова повече Господ

запалваше скръбта ми и ревността ми, тъй че скръб и ревност се съединиха

вътре в мене. И ако скръбта изпълваше очите ми със сълзи, ревността

разпалваше сърцето ми с огън. А така дойде миг, в който лозовите пръчки

зашумяха, като ми казваха:

“Посечи тази лисица, братко наш! И нека Исус да те благослови за

доброто, което си ни сторил. Ние наистина едва сега разбрахме, че ето по

това трябва да разпознаване пратениците на Корена от пратениците на

лукавия. Защото Коренът дава даром соковете Си, за да възрастяват

пръчките и да раждат плод. А тази лисица се е готвела да ни прегризе и

лиши от Корена с хитростта си...”

Не можех повече да чакам нищо друго. И затова, като вдигнах Божия

Меч в дясната си ръка, а с лявата все така държах муцуната на лисицата,

забих Небесното острие в самата паст на лукавото животно, тъй че то

издъхна и падна бездиханно в нозете ми. И едва тогава в гърдите ми дойде

неземна радост, като прелял поток. А Исус, приближил се зад гърба ми, се

усмихна и погали лицето ми, като ми казваше:

“Сега разбираш ли вече защо Аз съм казал в Словото, че

лъжепророците са “малките лисици”, които погубват лозята?

Ето, ти сам се убеди, че лисицата е твърде малка пред

помазанието ти и пред Божия Меч в ръката ти. А това дело, което

стори на една от лозите Ми, трябва мнозина да сторят спрямо

всичките Ми лози. Защото едва тогава Коренът ще влива соковете

Си в Лозата, а пръчките ще раждат плод.

Затова казвам на всичките Си братя и сестри:

Запомнете завинаги това Мое видение, защото е едно от най-

съдбоносните за вашата вяра! Аз съм Коренът на вярата ви! Моите

сокове идват към вас даром, защото сте Лоза, родена от Божията

Благодат, сиреч - от желанието на Моя и вашия Баща да ви дава

даром благата Си. Оня, който иска парите ви преди да ви даде

свидетелството си, не е пратен от Мене, но от дявола. И ето такива

са всичките лисици на лукавия, които днес погубват много лозя.

Лози, които са купували свидетелства, вместо да ги вземат даром,
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са изгубили връзката с Корена, Който дава, за да бъдат в плен на

лисици, които погубват и разграбват.

Ето, предупредих ви!

И ако някой има вярата на Човешкия Син, та да търси Мен и

Моите свидетели, то такъв непременно ще разбере, че сблъсъкът

между Божиите пророци и лисиците на лукавия, е сблъсък между

Небето и земята. Сблъсък между Божията Благодат и сатанинската

търговия. Сблъсък между Божията благоугодност и угодниченето

пред човеци. Сблъсък между Божията Истина и дяволската хитрост!

Сблъсък между Божията щедрост и човешката алчност! Сблъсък, в

който всеки от вас ще определи мястото си във вечността.

Днес, миг преди свършека, Господ говори на Църквата Си. И

ако досега не сте виждали лисиците, то вече сте ги видели. И ако

досега не сте разбрали, че Отец въздига Святия Си Храм на Хълма,

то вече сте го разбрали!

Блажени онези камъни, които ръката на Неемия ще постави на

Основата! Блажени онези лози, които пребъдват в Корена! Блажени

човеците, в чиито сърца Човешкият Син е подслонил главата Си!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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