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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Най-благодатната и славна Божия година в живота ми е на път да си

отиде. Това беше година, през която Исус разкри на сърцето ми най-

дълбоките и пречудни тайни на Своето Слово, на Своя Дух и на всичките

знаменателни събития, които ще ни въведат в бъдещия свят. Да ти казвам,

че ми е било лесно през тези усилни месеци, то значи да бъда неискрен и

да те излъжа. Тъкмо обратното – духовният натиск, упражнен от дявола и

неговите демони върху сърцето ми беше напълно равносилен на тежестта

на божествените откровения и видения, които описах в последните десет

пророчески книги.

От днес и до свършека на стария и противен на Бога свят, все повече

човеци ще се убеждават, че в книгите си Божият пророк не е написал нито

една празна дума и не е дал на Божието домочадие нито едно суетно

видение. И ако при разумните Божии чеда белезите на бъдещите събития

ще бъдат потвърждение, че са съхранили сърцата си в Христовата Вяра и

устояват с Христовата Твърдост, то за нечестивите човеци бъдещето ще се

окаже мрачно, жестоко и твърде ужасяващо.

Всъщност – ако трябва да бъда библейски точен и аргументиран, ще

ти кажа, че предстои една съдбоносна смяна на чашите. Тези, които са

пили от горчивата чаша на страданието за Исус, и са платили да останат

Негови с цената на всякакво гонение, опозоряване, хула и омраза, ще

започнат да пият чашата на съвършената утеха и мир. А другите, които са

пили чашата на тщеславието, веселието, мерзостта и всичкото разжегване

между хора и демони, ще бъдат нападнати от Гнева Господен и от всичките

яростни Божии наказания.

Съхранени, освежени и изпълнени от всичките Божии благословения,

Божиите чеда ще се приготвят да пристъпят на Сватбата на Агнето – с

избелени дрехи, радост и безпределен мир в сърцата си.

Смутени, объркани и ужасени от Гнева Господен в съдбите си,

дяволските чеда ще блъскат с юмруци по затворената врата на Спасението,



4

а в сърцата им ще личи убитият Младенец, прободен от всичките фалшиви

и демонични учения, станали причина за отстъплението на църквите от

Бога и за умноженото беззаконие в света.

Аз искрено се надявам, че разтваряйки страниците на тази пророческа

книга, ти ще се намериш на точното място в Божия Свят Дух, за да бъде

посланието й спасително за сърцето ти. Това ще рече, че покорявайки се

на Господ Исус Христос и на думите Му от всичките предишни пророчески

книги, ти наистина си извървял пътя до точното място, тоест, до точния

кръг от Божието Присъствие.

Необратимо и фатално ще сбъркат онези, които са решили, че само с

четенето на някоя пророческа книга стават угодни на Бога и Той силно се

впечатлява от тях. Нищо подобно! Аз не писах четиринадесет години

книги, които да бъдат четени и преглеждани, нито съм имал намерение да

давам храна за буквоядци или учебници за книжници. Господ ми даде да

извървя Път чрез тези книги, тъй щото онзи, който чете, също да върви по

Пътя, макар и не с тази скорост и бързина, с която е вървял Божият

пророк. То е все едно да вземеш пътеписите на някой пътешественик и да

проследиш как той е открил нови земи и територии. Можеш да си четеш

колкото искаш преживяванията му, но ако не станеш от стола си, за да го

последваш в пътя му, то всичкото ти четене ще бъде само за безполезна

информация, но не и за реално съучастие в неговите пътешествия и

открития. Точно по тази причина сърцето ми остро се свива при мисълта

колко много ще бъдат измамените читатели. Аз искрено ги окайвам отсега,

понеже зная, че когато са отваряли книга, писана от Божия пророк, винаги

са го правели скрити зад предразсъдъците и предубежденията си.

“Я да внимаваме какво четем, че този Главчев може и да ни лъже!” –

са си казвали те. “По-внимателно с неговите свидетелства, че току виж сме

станали недоктринални!” – са шепнели други. И докато Господ Исус Христос

в Дух на превъзходно водителство и общение е водел слугата Си от Сила в

Сила и от Слава в Слава, тези суетни читатели са си останали само със

силата да търкат дежурния стол в събранието, и да викат “Амин” и “Алелуя”

на мазния проповедник, излюпен от библейското училище.
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Нека сега да разсея тази заблудителна мъгла, за да приготвя всички

Божии чеда за посланията в тази книга.

Виждаш ли, братко мой, ти трябва да приемеш библейската истина в

сърцето си, че си се родил и живееш в последното време на земята.

И искаш или не – ще трябва да се съобразиш с духовните реалности –

такива, каквито са в днешния ден. Има един белег на тези реалности,

който може да бъде обяснен с думата “крайност”.

Ти знаеш ли какво е крайността? Това е най-далечната възможна

точка, до която можеш да се приближиш или от която можеш да се

отдалечиш. Ето така ние днес живеем в свят на две съдбоносни крайности.

От долната страна на света се намира крайността на беззаконието,

разврата и мерзостта, която се докосва до входа на самия ад. От горната

страна на света, сиреч, от Хълма Господен, се простира неизразимата и

неизследима крайност на Божията Святост, стигаща до Небесния Ерусалим

и до Божието Светилище. Всяка от тези две крайности привлича човешките

сърца, и от нея се простират въжета, с които човеците да се вържат чрез

желанието на свободната си воля и упражнената си вяра.

Бог простира спасителните въжета на Святия Дух и на Святото Си

Слово, за да ни върже в духовните ни естества и да ни изтегли нагоре – в

Неговата крайност на Благодат и Съвършена Светлина.

Дяволът простира въжетата на всяка съблазън, всяко изкушение и

всяка измама, за да върже чрез тях плътските страсти на човеците и да ги

издърпа при себе си в крайността на ада, и в неугасимия огън на вечното

проклятие от Бога.

Трябва да си духовно сляп или лишен от интелигентност, за да не

забележиш двете крайности в този свят. Но когато започнеш да ги

разграничаваш, то тогава напълно разбираш, че ако за крайността на

дявола са ти достатъчни плътските сетива, то за крайността на Бог ти е

нужна Вяра. Не просто твоята лична духовна способност да вярваш, но

Христовата Вяра, която е осветена, просветена, утвърдена и извисена в

Святия Дух. А сега внимавай, братко мой, защото към тези две крайности

ще прибавя едно трето понятие, което е най-голямата измама на дявола

върху човешкия род. Кое е това понятие? Запомни го! Това е понятието
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“златна среда”. Това е заблудата, която те учи, че можеш да стоиш като

безучастен наблюдател между двете крайности, решил, че това е твоят

неутралитет или неангажираност към Бога или дявола.

Всъщност – “златната среда” е среда за езическият свят, за света на

невярващия езичник, на който много малко му пука от духовните крайности.

Но точно тук е върховната измама на дявола, понеже такава среда изобщо

няма. Тя е измислена от Сатана, за да може той да се скрие в нея, и така

да превърне неверието в най-неуловимия фронт на своята погубителна

сила. А за да си напълно убеден, че “златна среда” наистина няма, то нека

да ти припомня едно крайно изказване на Господ Исус Христос:

“Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира с

Мене, разпилява...” 1

Виждаш ли как Исус не дава никаква възможност за среда и

неутралитет в думите Си?

Той ясно казва, че ако някой не е с Него, то такъв е против Него. А

това ясно доказва, че светът е свят на крайности и в него няма “златна

среда”. Ако през изминалите двадесет столетия Църквата беше внимавала

на тези Христови думи, то тя нямаше да стигне до отстъпление от Завета

Господен, нито да пусне в себе си гибелните ереси и бесовски учения,

които трасираха пътя за явлението на човека-Антихрист. Да, но за

съжаление в нея се появиха привърженици именно на “златната среда”.

Появиха се блудници, съблазнители и похотливци, които решиха, че могат

с едната си ръка да държат ръката на Бога, а с другата – ръката на дявола.

Но ти помисли, братко мой! Съгласен ли е Исус да държиш с едната си

ръка Неговата прободена ръка, а с другата да държиш косматата ръка на

оня, който Го прободе? И в крайна сметка какво ще бъде тогава стоенето

ти пред Бога? Ето какво:

Ти ще лъжеш Бога, че Го обичаш, понеже си хванал и ръката на

дявола! Ти ще залъгваш и себе си, че нямаш никакъв проблем да държиш и

двете ръце! А тогава вече напълно ще се превърнеш в религиозен лицемер,

който няма сила да нарече дявола “дявол”, нито има силата да нарече

Господа “Господ”, но най-често нарича Господа “дявол” и дявола “Господ”.

1 (Матея 12:30)
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Ето това е умноженото беззаконие на последното време! Ето това е

причината за тоталното отстъпление на църквите от Завета Господен и

причината мнозина да изгубят прицелната точка на вярата си!

Още в началото на моето служение за Него, Исус ясно ми потвърди, че

ще Му послужа именно с прокарване на разделителна линия между

крайностите. И когато Мечът Господен се намери в ръката ми, а аз го

прострях против заблудите, започна болезненото посичане и разделяне.

Тези, които бяха в крайността на Бога, нямаха никакъв проблем да ме

четат и проумяват. Те правеха това с вътрешно наслаждение и радост,

понеже изобличенията на Меча Господен не ги докосваха и Острието не ги

пробождаше. Но пък я виж какво се случи с човеците, които бяха в

“златната среда”, сиреч, тези които бяха пуснали светския дух в църквите

си, за да се обогатят с всичките придобивки на света!

“О, ужас безподобен!” – изкрещяха те и продължиха:

“Този Главчев говори против търговците в книгите си! Този Главчев

пише против теолозите и ги нарича слуги на Езавел! Този Главчев говори

против законно назначените пастори и ги нарича вълци! Този Главчев говори

против църковния просперитет и го нарича сребролюбие! Този Главчев

отнема души от църквите и вкарва разцепление всред вярващите!”

О, безумни и проклети поклонници на дявола! Няма ли най-сетне да

млъкнат устата ви, та да спрете да трупате грехове и хули с нечестието на

злите ви езици? Отговорете, ако можете, на следващите огнени въпроси, с

които Ревността Господна изпълва сърцето ми:

Аз ли говорих против търговците и търговията в църквите или бичът

Господен, който бе в ръката ми? Аз ли прободох теолозите в гримираните

им очи, или Мечът Господен се заби в стотиците тиатирски църкви на

Езавел, станали свърталища на чародеи, и гнезда на бухали и кукумявки?

Аз ли поразих нечестивите челюсти на религиозните вълци или Пастирят

ги удари с Тоягата Си, понеже до завист ревнуваше за агънцата от Стадото

Си? Аз ли хвърлих огън на изгорение върху пълните със сребърници кесии

на последните потомци на Юда Искариотски, или Господ ги прониза с

двуострия Меч на устата Си?
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И в крайна сметка – аз ли вкарах разцепление в църквите, или Мечът

Господен раздели живо от мъртво, Истинско от лъжливо, и Свято от

осквернено, за да стане явно на цялото Небе кои са одобрените и

избраните?

Братко мой! Приятелю на сърцето ми!

Ако има причина да задавам всички тези въпроси, то не е, защото ти

нямаш отговор, но за личната ти увереност и убеждение, че живееш в свят

на крайности и трябва да си дадеш сметка в коя крайност иска да

пребъдва сърцето ти. Ако това е Божията крайност, то тогава се приготви

стиховете на Апостол Петър да станат съдба за душата ти:

“Защото доволно е миналото време, когато сте живели така,

както желаят да живеят езичниците, като сте прекарвали в

нечистоти, в страсти, във винопийства, в пирования, в опивания, и

в омразните идолослужения. Относно това те се и чудят, и ви хулят

за гдето не тичате с тях в същата крайност на разврата; но те ще

отговарят пред Онзи, Който скоро ще съди живите и мъртвите...” 2

И ако наистина си стигнал до там – да живееш в Божията крайност, а

не в крайността на разврата и греха, то се приготви да приемеш и

следващите думи, изречени от Господ Исус Христос:

“Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на

мнозинството ще охладнее. Но който устои до край, той ще бъде

спасен...” 3

Виждаш ли как Спасителят те предупреждава, че трябва да устоиш

докрай?

“О, аз ще устоя докрай!” – би казал ти.

Но тогава непременно бих ти задал въпросите:

А къде трябва да устоиш докрай, за да бъдеш спасен? Не дали ще

устоиш, но къде да устоиш? Нима ще ми посочиш стола си в църквата,

където ходиш два пъти седмично? Или може би ще се уповаваш, че вашето

чудесно църковно общество е надлежно регистрирано в дирекция по

вероизповеданията, сякаш, че тази дирекция Бог Отец е упълномощил със

Собствения Си Печат?
2 (1 Петрово 4:3-5)
3 (Матея 24:12-13)
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Къде трябва да устоиш, братко мой?

Нима би останал сух, ако влезеш сред вълните на морето? Нима би

останал чист, ако се бухнеш в калта на някое блато? Нима би останал

благоуханен, ако цял ден ринеш нечистотиите в някоя градска тоалетна?

Няма ли тогава дрехите ти да бъдат просмукани от зловоние и непоносима

смрад? И няма ли да побързаш да ги съблечеш и по най-бързия начин да

потърсиш душ, за да се измиеш, и благовонен шампоан, за да ликвидираш

лошата миризма? А най-сетне – можеш ли да си представиш булка пред

Олтар, от чиято рокля мирише непоносимо на демонично семеизливане и

бесовска урина, а коремът й издайнически е нараснал, понеже е непразна

от любовника си...

Ще приеме ли Младоженецът да я прегърне, да я целуне и да я

приведе пред Баща Си, за да получи благословията Му за Сватбата? Няма

ли отпосле такава булка да усмърди Небесния Ерусалим и да го направи

досущ като земния Вавилон?

Нека те успокоя, че такава сватба никога няма да се състои. Тя е

възможна само в розовите фантазии на тщеславните църкви. И ако ти

искаш да избягаш от измамата на фантазиите, за да намериш истинското и

реално място, където да устоиш до край, то тогава непременно прочети

тази книга. Защото с виденията в нея Небесният Младоженец ще те приготви

да Го посрещнеш със запален светилник и с Масло в сърцето си.

Днес Господ за сетен път праща пророка Си към Божието домочадие!

Към разумните девици, които ще Го послушат, и към неразумните девици,

които ще Го отхвърлят! Днес Божият слуга вика от най-вътрешния кръг на

Божието Присъствие:

“Ето, Младоженецът иде! Излизайте да Го посрещнете!”

Блажени от сега и довека човеците, които имат сърца да чуят призива

и да му се покорят с пълна вяра! Проклети от сега и довека поклонниците

на дявола, за които е запазена вечна тъмнина и неизчерпаема чаша от

огън, сяра и жупел! Амин и Амин!
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1. РАЗГОВОРЪТ С ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

През изминалите години на моето слугуване към Исус аз ясно

забелязах, че християните не ме приемаха еднозначно и реакциите им към

пророческите книги, които пиша в никакъв случай не бяха еднакви. Едни

просто решиха да ме съпоставят с останалите автори в библиотеките си.

Други решиха, че съм интересен за четене. Трети – че не пасвам в

разбирането им за Християнство, Спасение и Бог. И само една малка част

от верни и докоснати от Бога разбраха, че най-важното, с което Исус реши

да ме направи различен от всички останали християнски писатели, беше

Неговият Пример.

Разбираш ли това, приятелю мой?

Разбираш ли колко по-важен е Примерът от всичко, което някой

някога би написал и проумял от Библията?

Понеже моят Господ, на Когото служа, има безпределен Разум и

Съвършена Мъдрост, но също така и дълбоко любящо Сърце. И ако Той ми

даде всичките Си видения и откровения чрез Разума и Мъдростта Си, за да

ги напиша и дам като Слово, пак Той ми даде и Сърцето Си, за да Го явя на

Църквата като Пример. В една от пророческите книги (“Йеова-Нисий”),

която написах преди четири години, аз ясно показах това в разликата

между Меча и Знамето. Понеже Мечът е Словото, а Знамето е Примерът. Но

колко голямо беше учудването ми, когато четири години по-късно огромното

мнозинство от хората не мръдна дори и на сантиметър от мястото си, за да

влезе навътре в Божието Присъствие.

Защо тези хора останаха същите? Защо не преживяха вътрешна промяна

въпреки изобилната Благодат на Господа?

Истината е, че те с удоволствие приеха Словото на Исус като Меч, но

пред Примера на Знамето Му лицата им се намръщиха.

“Да ни дава Главчев да четем каквото пише там, но в никакъв случай

да не ни кара да последваме Примера на неговия Господ!” – ето така най-

често си шепнеха религиозните лицемери. Те не намериха никаква разлика

между безкористното даване и пожертвувание на Божия слуга и останалите
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християнски величия, с които бяха напълнили библиотеките си. В крайна

сметка какво значение има, че книгите на “Мория” са им дадени даром,

когато срещу пет, десет или двадесет лева могат да придобият всяка от

книгите на останалите писатели? Нали всъщност всички пишат за Исус, за

да се слави във всичко Единият Бог?

Да, така е! Всички пишат за някакъв Исус!

Но не във всички пише Истинският и Спасителен Исус!

И не във всички Той е оставил Сърцето Си, за да бъде последван в

Примера Си! Защото, колкото до християнските величия, които пишеха

заради тлъстите печалби от авторски права и заради солидния бизнес с

търговията на книгите си, то те всички до един станаха златни, заради

“златната среда”, в която предпочетоха да останат. Те си придобиха

собствени издателства, собствени печатници, собствени телевизии и

небостъргачи. Тиражите на книгите им се движеха в милиони екземпляри,

а услужливите търговци сложиха всичката им стока на сергиите си, та и те

да намажат печалби от търсенето и предлагането.

Но Божият слуга никога не постъпи така. Следвайки Сърцето на Исус,

той стигна до Кръста Му, до Гетсимания, до Галилея и до Небесния Ерусалим.

Божият пророк извървя път – трънен и пълен с всичките съпротивления на

Сатана, понеже не пожела да му се поклони, нито да сложи цена върху

безценния Свят Дух и върху плодовете на Неговата изобилна Благодат.

Както истински можеш да предполагаш – където е съкровището ти, там

ще бъде и сърцето ти. Четиринадесет години по-късно Стефан Главчев

продължава да живее със съпругата си и четирите си деца в квартира под

наем и да няма спестена дори една стотинка в банкова сметка. След сто и

шестдесет пророчески книги, дадени даром на Христовата Църква, Божият

пророк няма нищо от този свят, освен няколко компютъра за нуждите на

благовестието, един принтер за печатане и... сърце за Бога.

Възможно е някой в безумието си да реши, че даването даром е било

моето самоволно прецакване, сиреч, че аз съм си виновен затова, че в

живота ми не са се отприщили земните благословения на парите, имотите

и материалните блага. Но за такъв просто ще напиша долното твърдение:
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Жертва за Бога и земни благословения са взаимно изключващи се

понятия! Жертва за Бога има там, където има лишение, изнемогване,

иждивяване и пълно предаване на поругание, омърсяване, пробождане и

смърт! С такава жертва Божият слуга се намира сред ония, за които в

Апостолското послание е записано:

“Ние в нищо не даваме никаква причина за съблазън, да не би

да се злослови нашето служение; но във всичко биваме одобрени,

като Божии служители, с голяма твърдост, в скърби, в нужди, в

утеснения, чрез бичувания, в затваряния, в смутове, в трудове, в

неспане, в неядене, с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с

благост, със Светия Дух, с нелицемерна любов, с говорене

истината, с Божия сила, чрез оръжията на правдата в дясната ръка

и в лявата; всред слава и опозорение, всред укори и похвали;

считани като измамници, но пак истинни; като непознати, а пък

добре познати; като на умиране, а, ето, живеем; като наказвани, а

не умъртвявани; като наскърбени, а винаги радостни; като

сиромаси, но обогатяваме мнозина; като че нищо нямаме, но

притежаваме всичко...” 4

Опитай се, братко мой, да поставиш в този стих християнските

величия, чиито книги лъщят по проклетите сергии на още по-проклетите

конференции! И тогава сам ще се убедиш, че нещо в това хилядолетно

Християнство безкрайно много се е покварило и осквернило. Нещо повече

– подобни Апостолски изповеди, като горе цитираната от “Второто послание

на Апостол Павел към Коринтяните”, се приемат с насмешка, като излишна

опитност, която е изживяла времето си и вече не върши работа в днешния

съвременен свят. И за мнозина тази опитност е отживелица, отглас от едно

романтично християнство, смятана дори за религиозна наивност.

Само помисли върху това, което ти пиша, братко мой!

Кой ще ти слуша днес сиромаси и бедняци, когато гласът им просто не

се чува? Кой ще ти последва даващия, жертващия и прободения за

Правдата, когато поклонниците в църковните конференции се блъскат

пред идолите си, а GSM-ите им щракат трескаво, за да запечатат мазното

4 (2 Коринтяни 6:3-10)



13

хилене на поредния евангелизатор и проклет търговец? Кой ще посвети

живота си за успеха на едно Свято дело, в което не играят не милиарди, не

милиони, не стотици хиляди, не десетки хиляди, не дори и хиляда долара?

Кой ще последва слуга Господен, на когото всичките съкровища са в Небето,

а Светиите горе го познават по име и го облажават за сетнината му?

“Горе те познават, Главчев, ама ти виж, че долу си пълен нещастник!”

– ще се ухили някой последовател на просперитета и ще стисне здраво

поредния бестселър на Бени Хин или Робъртс Лиардън.

Да, така е! Няма да оспоря подобно твърдение! Аз наистина съм пълен

нещастник, понеже всичката скръб, на която бях предаден от моя Господ,

ми послужи, за да вкуся от Собственото Му страдание, да придобия

Собствените Му Рани, и да се кръстя в Собствения Му Дух!

Но точно тук и сега искам да кажа на всичките поклонници на

демонизираното християнство, че те вече са безвъзвратно закъснели, за да

променят съдбите си, понеже не просто търчат, но препускат към погибелта.

И онези най-вътрешни кръгове от Божието Присъствие, които са кръгове

на Маслото и Солта, ще останат непостижими и непристъпни за всичките

скверни и проклети сърца, излъгани от дявола и от неговите антихристи.

Но за всички, които искат да се намерят на правилното място в

правилното време, ще кажа, че Господ няма Завет с Вавилон, и Милостта

Му върху извратените и безумните вече се прекратява.

Запомни това твърдение завинаги, братко мой!

Господ Исус Христос няма Завет с Вавилон!

Небесният Спасител направи Завет със Своята Църква, сиреч, с

човеците, новородени и изпълнени от Святия Дух, които в мисли, думи и

дела следват Примера Му и изпълняват Словото Му. Колкото до онези

общества от демонизирани поклонници, които бяха излъгани от дявола да

търсят дял от този свят, а не от бъдещия, та да се поругаят с Примера,

Делото и Словото на Исус, то в пълна степен именно те са наречени от

Библията “великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите

по земята”. И сега, братко мой, те моля да се замислиш, че един Завет

действа само там, където човеците са готови да го изпълняват. А в Завета

на нашия Господ има едно най-важно условие:
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“Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си,

нека дигне кръста си, и така нека Ме последва...” 5

Да се отречеш от себе си – това не значи ли да предадеш на

умъртвяване всичките си плътски помисли и желания? И да вдигнеш

кръста си – това не значи ли Кръстът Господен да стане твой личен кръст,

и Страданията на Исус – твои лични страдания?

Но тогава непременно имаш Силата от Исус да последваш Примера Му

и да преминеш оттатък Кръста, сиреч – в последните два кръга на Божието

Присъствие – на Маслото и Солта. И ако непременно Сватбата между

Младоженеца и Невястата ще се състои, то помисли къде би се състояла тя

– отсам Кръста или оттатък Кръста?

Разбира се, че оттатък Кръста, понеже всички ние ще бъдем изменени,

и мъртвите в Христа ще възкръснат с нови тела, подобни на Неговото, а

ние живите ще бъдем грабнати да посрещнем Исус в облаците. Става ли ти

тогава ясно защо посреднощ слугите надигат пророческия възглас:

“Ето, Младоженецът иде! Излизайте да Го посрещнете!”

Става ли ти ясно, че ето това – да излезеш и посрещнеш

Младоженеца, означава да се намериш в точния кръг на Божието

Присъствие, където ще се състои Сватбата? Ти ще разбереш всичко за този

точен кръг и сърцето ти ще бъде удивено от библейската Мъдрост и

съвършена точност в думите на нашия Господ. Но нека сега да ти предам

дословно какъв беше разговорът ми с Исус, когато Той отново дойде към

сърцето ми. Ето думите, с които Спасителят започна да ми говори:

“Слуго Мой! Укрепи сърцето си и се възрадвай, понеже Делото

Ми чрез теб ще се възвеличи и Аз съвършено ще приготвя Моята

Невяста, за да бъде готова за Сватбата в Небесния Ерусалим. Но

едновременно с това си дай сметка, че ти продължаваш да

пребъдваш в най-вътрешния кръг на Божието Присъствие и ще

стоиш там, докато Аз върша спасителното Си Дело в сърцата на

Званите, Избраните и Верните. И колкото повече приближава

времето за Сватбата, толкова повече страдание, скръб и демонично

угнетяване ще натегнат на плещите ти, понеже чрез слугуването Ти

5 (Матея 16:24)
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Младоженецът приготвя Невястата Си, за да бъде без петно и

бръчка. И най-вече – да се намери в точния кръг на Божието

Присъствие, където ще се състои Сватбата. А сега си припомни

знаменателния стих от Откровението на Моя слуга и Апостол Йоан,

в който е записано:

“Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава;

защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е

приготвила...” 6

Как мислиш, слуго Мой? Защо тук се говори за Сватбата на

Агнето? Защо и два стиха по-надолу Гласът на Духа казва на Йоан:

“Напиши: Блажени тия, които са призвани на сватбената

вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни Божии думи...” 7

Не можех ли в тези стихове Аз да бъда Господ Бог, Царят на

Сион, Божият Син, Исус Христос, Спасителят на света? Защо в този

най-съкровен и твърде жадуван миг от цялото Божие Царство,

Младоженецът е наречен Агнец и уподобен на Агне?”

Слушах въпросите на моя Господ, а сърцето ми се пълнеше със

Светлината на Духа. Ето защо Му отговорих, казвайки:

“Исусе! Сам видях по благоволението на Отца, че когато Ти ме въведе

в най-вътрешния кръг на Божието Присъствие, то там аз Те намерих като

Жертвеният Агнец, поръсен със Сол. Ето защо вярвам, че когато дойде

мигът на Сватбата, то тогава Агнецът ще излезе от петия най-вътрешен

кръг, понеже Жертвата Му вече напълно е извършила Небесното Спасение...”

“А къде ще отиде Агнецът, когато излезе от петия най-вътрешен

кръг? Няма ли да отиде в четвъртия, където да се ожени за Своята

Невяста?”

“Да, Господи! Именно така ще постъпи Агнецът!”

“А кой беше четвъртият кръг, според както истинно ти беше

засвидетелствано това от Отца, Синът и Святият Дух?”

“О, Исусе! Това е кръгът на Божиите Маслини! Кръгът на Божиите

помазаници! Кръгът на Давидовата Вяра! Кръгът на Маслото!”

6 (Откровение 19:7)
7 (Откровение 19:9)
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Исус се усмихна на думите ми, а в очите Му заблестяха вълни от

Любов. И тогава Той със съкровен и тих Глас ми проговори, казвайки:

“Да, слуго Мой! Именно в четвъртия кръг ще се състои Сватбата

между Младоженеца и Невястата! Защото този кръг е Дворът

Господен, мястото на Божиите Маслини, обиталището на всичките

Божии помазаници! А една Сватба не се ли прави на Двора? И сега

чрез теб говоря на всичките Божии чеда, за да си спомнят думите,

които прогласих за Небесното Царство:

“Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици,

които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат

Младоженеца. А от тях пет бяха неразумни и пет разумни. Защото

неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си.

Но разумните, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете

си. И докато се бавеше Младоженецът, додряма се на всичките, и

заспаха. А по среднощ се нададе вик: Ето Младоженецът иде!

Излизайте да Го посрещнете! Тогава всички ония девици станаха и

приготвиха светилниците си...” 8

Виждаш ли какво е необходимо, за да посрещнат девиците

Младоженеца?”

“Да, Господи мой! Необходимо е да имат Масло в съдовете си!”

“А откъде девиците биха взели това Масло в съдовете си? Не би

ли трябвало да са преминали след Кръста Господен, и да са станали

присъствени Маслини на Отца, Сина и Святия Дух в Двора Господен?”

“Да, Исусе! Това е единственият начин, за да се сдобият с Масло и

светилниците им да се запалят с Огън!”

“Сега разбираш ли още по-добре защо за Сватбата Си съм

наречен Агнето?”

“Да, Исусе! Разбирам това, че ако някой иска да се уподоби на Агнето,

то той би търсил най-вътрешния кръг на Божието Присъствие, сиреч, кръга

на Солта! А който има за прицелна точка Жертвения Агнец, той непременно

би стигнал да бъде от Твоите присъствени Маслини! И тук виждам една

8 (Матея 25:1-7)
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пречудна Божия Мъдрост, която прави Небесна застраховка за участниците

на Сватбата! А тази застраховка гласи:

Стреми се към Жертвения Агнец, за да се осигуриш поне като Маслина

в Двора Господен!”

Исус отново се усмихна на думите ми, а след това продължи да ми

говори, като казваше:

“А не бяха ли такива и Моите думи, които до този момент не си

проумявал така, както сега ще ти ги кажа:

“Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще

получи; и който приема праведник в име на праведник, награда на

праведник ще получи...” 9

Ако ти знаеш вече, че Божиите пророци са присъствените

Маслини и Показалецът на Бога и Отца, то кои тогава са

праведниците? Няма ли те да са Палеца? Няма ли това да са

всичките жертвени юнци, които са достигнали да стоят в Солта на

Господа? Не показва ли стихът от посланието на Апостола Ми, че

именно праведниците стоят до Агнето, според както е писано:

“...но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог,

небесния Ерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели,

(ето ви го в долния стих дворът Господен, Божии люде!),

при събора на първородните, които са записани на небесата,

при Бога, Съдията на всички,

(а ето ви го в долните стихове и най-вътрешният кръг на

Божието Присъствие!)

при духовете на усъвършенстваните праведници, при Исуса,

Посредника на новия завет, и при поръсената кръв, която говори

по-добри неща от Авеловата...” 10

И кои са тогава в Дух и Истина тези Божии праведници, за да ги

нарича Словото усъвършенствани? Помниш ли писаното, понеже

отново е от “Евреи”?

9 (Матея 10:41)
10 (Евреи 12:22-24)
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“Защото беше уместно, щото Онзи, заради Когото е всичко, и

чрез Когото е всичко, като привежда много синове в слава, да

усъвършенства чрез страдания Начинателя на тяхното спасение...” 11

Ако Отец усъвършенства Сина Си, превръщайки Го в Жертвен

Агнец пред Олтара Си, то не е ли пак Той, Който усъвършенства

другите Си чеда в Слава, за да ги постави като жертвени юнци до

Жертвата на Сина Си?

Но ето най-сетне истинският и премъдър смисъл на думите,

които ви изговорих:

“Който приема Масло от Господните Маслини, награда от Масло

ще получи и сам ще пребъде като Маслина в Двора Господен и при

събора на първородните! И който приема Сол от Господните

Жертви, награда от Сол ще получи и сам ще пребъде като Жертвен

Юнец пред Олтара Господен всред духовете на усъвършенстваните

праведници!”

Ето затова Вавилон не понася Апостолите и пророците, но ги

осъжда в угнетителни съдилища, за да спрат да призовават

човеците във вътрешните кръгове на Божието Присъствие. Но пак в

Словото Ми Духът ще открие съдбата на Вавилон и ще утеши

всичките Ми Жертвени юнци и Маслини:

“Веселете се за него, небеса и вие светии, вие апостоли и

пророци, защото съда, с който вие бяхте осъдени, Бог отсъди над

него...” 12

И сега какво още да сторя за теб, Църкво Моя, освен да те

призова да последваш Младоженеца си и да приемеш съдбоносното

Му послание?

Какво още да сторя за вас, Божии люде, освен отново истинно

да ви потвърдя с Духа Си, че призовах слугата Си Стефан в най-

вътрешното на Божието Светилище – за да говори на сърцата ви и

като пророк, и като праведник – за да получите както наградата на

пророка, така и наградата на праведника?

11 (Евреи 2:10)
12 (Откровение 18:20)
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Ето, в Святи и съдбоносни видения Аз ще му разкрия идването

Си за Сватбата! Това ще бъдат Моите въжета, с които ще ви изтегля

в Двора Господен, а още по-усърдните и покорните от вас – до

Олтара Господен! Вържете се с думите Ми, за да не Ме изпуснете и

твърде много внимавайте на думите Ми в тази пророческа книга!

Защото дойде времето един от най-просветените Ми слуги да заяви

на всички ви с тръбен глас:

“Ето, Младоженецът иде! Излизайте да Го посрещнете!”
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2. “ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ!”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Наближава времето, когато този свят ще избледнее и изчезне. Той

вече никога няма да бъде такъв, какъвто сме го познавали и възприемали,

просто защото Бог ще прати Ангела Си и ще върже с Веригата Си най-злия

вдъхновител и погубител на човеците. Аз зная, че дори сега, когато пиша

тази книга, цялото Небе очаква изпълнението на библейските пророчества.

Нещо повече – вече имам увереността в себе си, че Господ Исус Христос ме

изпраща от най-вътрешния кръг на Божието Присъствие, за да дам

виделина, Мъдрост и Разум на човеците, които искат да бъдат Неговата

Невяста, която ще се яви на Неговата Сватба без петно и бръчка.

Другото, което разбрах от моя Спасител, и което приемам с дълбоко

смирение в сърцето си, е фактът, че ще свидетелствам за Него като един

от Небесните Му тръбачи, които събуждат заспалите девици. Нека върху

този факт да продължат и размишленията ми, за да разбереш и смисъла на

самото ми свидетелстване.

Виждаш ли, братко мой, не е никакъв проблем да се отдадеш на

повечко размисъл относно Спасението, вярата и Бога. И тогава да

забележиш, че в този свят има стотици хиляди църкви, като всяка от тях

има претенциите да е единствената, богоизбраната и посочената от Исус за

Негова Невяста.

Православната църква ще ти каже, че който е вън от лоното на светата

православна църква и не пали свещи на Богородица, е от лукаваго...

Римокатолическата църква ще ти каже, че ако има Спасение и Сватба,

то булчинската рокля трябва да е бяла като мантията на папа Бенедикт

XVI...

Евангелската църква ще задрънчи в ушите ти с просперитет,

конференции, изцеления и всякакво шоу по зали и стадиони!

Адвентната църква ще ти размаха пръст, че Спасението преминава

през доктрината да спазваш съботата!

Баптистката църква ще ти каже, че освен кръщение във вода и

Господна вечеря, за Сватбата друго изобщо не ти трябва!
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Мормоните ще ти размахат друг завет и ще поискат да те впримчат в

стражевите си кули!

Църквата на Мун ще те покани да сключиш граждански брак под

благословията на един демонизиран изрод!

И какво още да кажа за рояците от стотици секти, присвоили си

всякакви съблазнителни имена, само и само да впримчат човешката душа и

да я закрепостят в измамите си?

Толкова много невести, братко мой! Едни от тях – традиционни, други

– модерни, трети – демонично извратени и неверни. Всяка с възгледите си,

със схващанията си, и с измислените си човешки доктрини, приемащи това

или отхвърлящи онова. Толкова пъстър религиозен спектър, че в крайна

сметка започваш да се чудиш дали горе в Небето няма поне стотина

спасителя, които да имат претенции да се наричат Господ Исус Христос, а в

Сион да се подготвят поне сто сватби едновременно...

Всъщност – единственото разумно нещо, което трябва да направиш, е

да си отвориш Евангелието и да четеш живите думи на Господ Исус Христос.

Защото Той ясно предупреждава верните, че ще има пет разумни и пет

неразумни девици, които ще заспят поради бавенето Му.

Но ето, че посреднощ ще се издигне вик:

“Ето, Младоженецът иде! Излизайте да Го посрещнете!”

И онези десет девици ще станат, ще приготвят светилниците си, и ще

излязат. Но тогава ясно ще се види, че пет от тях имат Масло в светилниците

си, а другите пет нямат.

Как да разбираш това? Как да проумееш факта, че след дълбокия си

сън пет от девиците имат Масло, а другите пет нямат, след като в крайна

сметка всичките са спали? Сънят в този случай не е ли укор, не е ли

лишена от божественост човешка религия, която е притъпила бдителността

на невестите? Но ето, че след среднощния възглас, пет от девиците по

чуден начин са напълнили съдовете си с Масло, а другите пет – не...

Къде е отговорът на тази загадка?

Истината е, че отговор може да даде само Господ Исус Христос. Затова

нека да ти разкрия видението, което Той даде на сърцето ми. Ето думите,

които Спасителят ми проговори, миг преди самото видение:
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“Слуго Мой! Зная, че търсиш отговор в сърцето си откъде е

дошло Маслото, което петте разумни девици положиха в съдовете

си. Защото е вярно, че докато те бяха заспали, Масло в съдовете им

нямаше. Но когато се събудиха, тогава и Маслото се появи...

Виж сега едно различно видение, каквото никога не съм давал

на сърцето ти. Защото в него е отговорът за Маслото...”

След последните Си думи Господ докосна главата ми, тъй щото пред

сърцето ми се появи видение. И ето, че аз се озовах в една звездна нощ

пред портите на продълговата тъмна къща. А докато още гледах къщата,

Исус застана до мен, като ми казваше:

“Виж сега как Небето ще се отвори и Отец Ми ще простре

Ръката Си!”

С почуда и благоговение погледнах към звездите на небесния свод,

когато там просветля Врата, която се отвори. И тогава, озарена от слънчеви

лъчи, към земята се простря Божията Ръка. И Сам Отец, докосващ Палеца и

Показалеца Си и свил останалите Си пръсти, сниши Ръката Си до самия

покрив на тъмната къща. А тогава Палецът и Показалецът на Отеческата

ръка започнаха да се търкат един в друг, сякаш че Бог се готвеше да ръси

нещо. А върху покрива на къщата се появиха Неговите тръбачи, облечени

в Святи дрехи. Те вдигнаха златни тръби в ръцете си и започнаха да

свирят, а сигналът от тръбите им, уподобен на Масло и Сол, просто

премина през покрива на къщата в самите й стаи. И силен звук, подобен на

Небесен Глас, разтърси стаите с думите:

“Ето, Младоженецът иде! Излизайте да Го посрещнете!”

В този миг Господ докосна ръката ми, като ми казваше:

“Виждаш ли тази тъмна къща във видението?

Това е хилядолетната земна християнска религия, в чиито стаи

са заспали девиците!

Нека двамата с теб да влезем в стаите на девиците, за да видиш

къде соленото Масло успя да напълни светилниците, и къде не

успя!”

С вълнение пристъпих след Исус, Който отвори вратата на къщата.

А след това Господ натисна бравата на първата от стаите, като пристъпи
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вътре. И ето, че аз наистина виждах спящата на леглото девица.

Светилникът й, поставен на шкафчето до леглото й, сякаш, че очакваше

Небесното Масло, понеже отворът му сочеше нагоре. А тогава през самия

таван изби и Маслото, съпроводено със звука на златната тръба:

“Ето, Младоженецът иде! Излизайте да Го посрещнете!”

Така, с прекрасните си капки, Маслото напълни светилника на

девицата, а тя се събуди и стана, като хвана съда си и изглади с ръка

дрехата си. А след това, взела с щипци жар от неизгасналото огнище,

запали светилника си и отвори вратата, за да излезе. Гледайки всичко

това, Господ се усмихна и ми даде знак, като казваше:

“Това беше стаята на една от разумните девици. Ако и да беше

задрямала за малко, тя никак не беше забравила, че служи на

Небесен Бог, Който приготвя Небесно Спасение, свързано с Небесна

Сватба. Затова и светилникът й, обърнат към Небето, чакаше

напълването си от слугите на Младоженеца. Така капчиците на

Маслото избиха през покрива на Вярата и напълниха светилника й.

И ти сам виждаш, че дори имаше останала жар в огнището, а

девицата взе въглен с щипците, за да запали светилника си.

Но сега непременно Ме последвай, за да те заведа в друга стая,

където спи неразумна девица. Защото там ще станеш свидетел на

изненади...”

След тези думи, пристъпвайки тихо, Господ се приближи до друга стая,

като отвори вратата й. И тогава сърцето ми беше потресено от страшна

гледка...

В леглото на девицата беше легнал демоничен началник. Прегърнала

шията му, спящата девица се беше отпуснала и на лицето й бе запечатано

неизразимо удоволствие. Самият светилник, паднал от шкафчето й, беше

със захлупен към земята отвор, а от огнището чернееше отдавна угаснала

сгурия. И ето, че тогава демоничният началник понечи да скочи поради

Присъствието на Исус. А преди да беше направил каквото и да е движение,

Господ с тих и властен Глас строго му прошепна:

“Замръзни на мястото си, да не би да те изпепеля в Гнева Си!”
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И ето, че събитията се повториха отново. Маслото изби по тавана на

стаята, а Святите му капки започнаха да падат надолу. Но този път

Маслото се разпиля, като се търкаляше по стените на светилника, без да

може да го напълни, понеже отворът му беше захлупен към земята. А в

мига, когато капките докосваха пода, те изчезваха, сякаш изобщо не бяха

били. И отново силният Небесен Глас придружи маслените капки, с

възгласа:

“Ето, Младоженецът иде! Излизайте да Го посрещнете!”

Това направи демоничният началник да се разтрепери и свие като

сбръчкан и изсъхнал лист, гледайки с ужас към Исус. А тогава Господ му

даде знак да реагира и тъмният дух ловко отвори прозореца и избяга в

тъмнината на нощта. В следващия миг девицата се събуди и с похотлив

глас извика:

“О, Исусе! Къде си? Защо те няма в постелята ми? Аха, викаш ме отвън

с другите девици! А пък аз мислех, че съм ти фаворитка! Да, ей сегичка

ставам, ей сегичка!”

Едва изговорила тези думи, девицата се изправи, като пооправи

намачканата си рокля. А след това, вдигайки светилника от земята, добави:

“Този реквизит за какво ли изобщо ми беше? Никога не ми е влизал в

работа! Та аз, така и така си обичам Господ! Но нека все пак да го вдигна!”

Гледайки с погнуса на девицата, аз тихо промълвих на Исус:

“Господи мой! Трудно ми е да преглътна притчата Ти в това видение!

Та тази тук в никакъв случай не е девица пред очите Ти! Тя вече си имаше

любовник, който избяга през прозореца! Защо Си нарекъл и десетте в тази

къща на християнската религия девици, при положение, че само пет от тях

действително са Ти останали верни?”

С поглед, в който имаше пламъци от божествена ревност, Господ ми

проговори, като казваше:

“Нарочно изрекох притчата Си така! Понеже и десетте в тази

къща имат самочувствието на девици, но само при пет от тях то е

подплатено! Думите Ми са думи на Мъдрост, изречени за да осъдят

едни, и да спасят други! Ако бях нарекъл пет от девиците блудници,

представяш ли си какво би станало между тях, за да си оспорват
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девичеството или да се обвиняват в блудство? А така всички

заспаха, понеже се имаха за девици, докато дойде Младоженецът!

Но ние с теб нека излезем вън от къщата, за да видиш как

продължава притчата Ми!”

Ето, че Исус тръгна към изхода на къщата, а аз Го последвах. Така,

излязъл, зад Спасителя, видях, че десетте девици вече бяха излезли и

гледаха към Небето. Разумните от тях, които забелязаха Божията протегната

Ръка и тръбачите на покрива, държаха запалените си светилници, тъй щото

бяха озарени от Светлината на Святия Дух. Но при неразумните нещата

стояха повече от трагично. Видели запалените светилници на другите

девици, те уплашено се заозъртаха, търсейки вероятно демоничните

началници, с които бяха блудствали през нощта. И понеже тъмните духове

не смееха да пристъпят, те се приближиха при разумните, като им казваха:

“Дайте ни от вашето Масло, защото нашите светилници угасват!”

Чули молбата им, петте разумни девици вдигнаха поглед към покрива

на къщата. А там Божият показалец се раздвижи неколкократно наляво и

надясно, давайки знак за категоричен отказ. Това накара разумните

девици да кажат на неразумните:

“Да не би да не стигне и за нас и за вас, най-добре отидете при

вашите продавачи и си купете Масло от тях!”

“Ами да, разбира се!” – реагираха неразумните и продължиха:

“Както сте си купили вие вашето Масло от вашите продавачи, така и

ние ще си купим нашето от търговците на Бога! Малко ли време сме

дарявали Младоженеца с ласките си, за да откаже точно на нас?”

Ето, че неразумните девици потънаха в тъмнината на нощта, тръгнали

към продавачите си, за да купят Масло. Така те се отдалечиха от Божията

Ръка и от петте разумни девици. А тогава Отец от Небето реагира. Понеже

Ръката Му се вдигна и приближи към Небесната Врата. А след това, хванал

Вратата с Палеца и Показалеца Си, Той я сниши досами разумните девици,

като говореше в дълбокото на сърцата им:

“Понеже вие, петте девици на Сина Ми, приехте слугите Ми

пророците и жертвените юнци пред Олтара Ми, както и Солта и
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Маслото от златните им тръби, то нека награда на пророк и

праведник да бъде сетнината ви!

Влезте през Вратата на Спасението в Двора Господен и бъдете

Невястата за Сватбата на Жертвения Ми Агнец!

А колкото до неразумните, то те непременно ще се върнат

отпосле, но тогава Вратата ще бъде заключена, както и те заключиха

сърцата си за Маслото Ми и Солта Ми, и никак не внимаваха на

възгласа, че Младоженецът иде!”

В този най-прекрасен миг петте девици преминаха през Вратата. А

Господ, като даде знак на тръбачите от покрива на къщата да Го последват,

ме постави сред тях. И като ни прегърна, направи ни да преминем последни

през Вратата. А след като извади Давидовия ключ от мантията Си и

заключи Вратата отвътре, Той отново ми проговори, като казваше:

“В това видение се откри всичката ти съдба за Небето и

Божието Царство! Ти беше един от усърдните Ми тръбачи, който

беше поставен на покрива на Вярата и призова всичките църкви за

пристигането на Младоженеца, тъй щото от златната ти тръба

потече Сол и Масло! Но сега знай от твоя Господ, че за подготовката

на Сватбата Ми тръбачите идват от най-вътрешното на Божието

Светилище. И като излизат първи през Вратата, за да събудят

девиците, минават последни през нея, след като разумните вече са

влезли! И сега ти казвам, че това е само началото на виденията в

тази пророческа книга. Защото Аз ще дам на Моите да разберат

защо Отец Ми свива другите Си пръсти, а за Спасението и Сватбата

Си послужи само с Палеца и Показалеца!

Последвайте Младоженеца, Божии люде!

Защото Вратата още е отворена – днес и сега!

За да се затвори завинаги – утре и отпосле!”
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3. НЯКОЛКО ДУМИ ЗА РАДИКАЛНАТА СВЯТОСТ

(ИЛИ КАК ДА СЕ ТЪЛКУВА ПРИТЧАТА С ДЕВИЦИТЕ)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз вярвам, че като духовен човек, който е следвал Господ Исус

Христос поне през последните седем години, ти ще си дадеш ясна сметка,

че виденията от Бога се приемат със сърцето, а не с логиката на ума.

Понеже логиката на ума няма никак да намери съгласие със Светлината на

Духа. Сам навярно се досещаш за какво говоря. Защото отново става

въпрос за петте разумни и петте неразумни девици. Колкото и да търсиш

такива девици по плът, то няма да ги намериш, понеже думите на нашия

Господ, са Свят Дух от устните Му. Защото всяка девица от видението,

което Исус даде на сърцата ни, е една църква.

Тук отново ще те помоля да не правиш никакви аналогии по плът,

нито да решиш, че трябва да изброяваш религиозни деноминации и

изобщо църкви, които са ти направили впечатление. Понеже съм сигурен,

че някой религиозен буквояд и брояч непременно би записал в тефтера си:

“Като първа от разумните девици ще взема да запиша Православната

църква! Там масло Господ е дал в изобилие! Всичките кандила в храмовете

– светят ли, светят! Като втора от разумните девици непременно ще

запиша Римокатолическата църква! Там все пак има един милиард католици!

За третата от разумните девици няма много да му мисля – там слагам

цялото Протестантство с разните му там течения – методисти, лютерани,

евангелисти, епископални, петдесятни! Четвъртата девица непременно ще

да е Адвентната църква, щото сватбите все на седмия ден стават! А петата

с която нещата приключват, изглежда ще е баптистката църква! Щото все

пак бракът си е един вид кръщение! Колкото до петте неразумни девици –

там май са всичките секти, които не са регистрирани в дирекцията по

вероизповеданията и ги няма надлежно узаконени в регистъра!”

С подобен религиозен критерий май Исус не просто ще напълни, но ще

препълни Небето... Но аз ще те помоля, братко мой, да се оставиш от

всичкото плътско мислене и да захвърлиш подобни плътски представи,

защото те винаги водят до пространния път и до широката порта, чиято
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сетнина е погибелта. А сега нека с пророческа отговорност пред Господ

Исус, и с абсолютна сериозност да ти дам нужните духовни напътствия, за

да проумееш притчата от предишното видение, понеже само така ще имаш

вярата да приемеш останалите видения в тази книга.

Виждаш ли, братко мой, няма такова нещо, че една девица ще си лежи

в кревата и ще чака Маслото да й дойде в светилника. Нищо подобно!

Всяка от петте разумни девици ще плати всичката възможна цена, за да

бъде одобрена и посочена за Спасение. Отново повтарям:

Всяка от разумните девици ще плати всичката възможна цена, за да се

намери на Сватбата на Младоженеца!

Понеже, както забеляза във видението, Бог Отец прати слугите Си от

двата най-вътрешни кръга на Святото Си Присъствие, и те надуха тръбите

върху покрива. И тогава Маслото потече от тръбите им и премина през

покрива, за да напълни готовите светилници на разумните девици, и да се

разпилее край обърнатите светилници на неразумните. Но самият факт, че

Маслото напълва един светилник, говори убедително само за едно, а

именно, че не Маслото е отишло до светилника на църквата, но църковният

светилник е отишъл до Маслото!

Зная, че е възможно да ми кажеш:

“Брат Стефане, та нали във видението от предишната глава Маслото

отиде до светилника! Как сега ми казваш, че светилникът трябва да отиде

до Маслото?”

Няма противоречие, приятелю! Маслото никога не мърда от мястото

си! То си е все там – в четвъртия кръг на Божието Присъствие! Понеже

Божиите слуги всякога пребъдват в последните два кръга на Божието

Присъствие и никога не ги напускат. Но ако все пак нещо е напуснало тези

кръгове, то това е личното им свидетелстване в пророческото благовестие,

написано на книга или убедително доказано от Святия Дух чрез примера

на делата им. Казано по друг начин:

Докато надигат пророческия възглас за Младоженеца, слугите на Исус

призовават църквите да напуснат властта на света и да се намерят

съразпнати с Младоженеца на Голготския Кръст!
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Защото там – след Кръста, вече идва четвъртият кръг на Божието

Присъствие, а именно – кръгът на Божието Свято Миро. Именно това

обяснява присъствието на слугите на покрива на сградата на християнската

религия, а не вътре в стаите й. Понеже в стаите се спи, а на покрива се

бди и пребъдва. И не казва ли Господ в Евангелието:

“...който се намери на къщния покрив да не слиза да вземе

нещата от къщата си...” 13

Но какво значи да се намериш на покрива?

Ето какво:

Това значи да напуснеш светското християнство, превърнало се в

блудница Вавилон, и да се покориш на свидетелството на изпратените от

Сион Божии слуги!

Едва тогава Маслото би напълнило Светилника, тоест, Святият Дух би

свидетелствал с могъщото проявление на Самия Себе Си, когато се

проповядва Божието Слово и Божието Спасение. А там, където има Масло и

Светилник, непременно ще се появи и огненото кръщение в Любовта на

Отца и Сина, за да бъде светилникът запален и да разпръсква Светлина и

Благодат. Така непременно ти става ясно, че всяка от петте девици на

Младоженеца не просто се е събудила от пророческия възглас, но е

преживяла съдбоносно приближаване до последните два кръга от Божието

Присъствие. А това не е станало по друг начин, освен чрез проповядването

на радикално умиране и на радикална Святост. Тези пет събудени девици

са напълнили светилниците си с Масло, превръщайки в Дух и Живот стиха

на радикалното умиране:

“Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос

живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с

вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си

за мене...” 14

А също така и стихът, свързан с радикалната Святост:

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

Исус Христос, чрез който светът за мене е разпнат, и аз за света...” 15

13 (Матея 24:17)
14 (Галатяни 2:20)
15 (Галатяни 6:14)
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Хайде тогава да те конфронтирам най-вече с радикалната Святост на

Апостол Павел, за да разбереш каква девица е уловила сърцето ти и имаш

ли основание от Святия Дух, та да я наричаш ”Христова Църква”.

Виж първите думи на Апостола:

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

Исус Христос...”

Знаеш ли какво ще рече нещо да е далеч от тебе? Знаеш ли изобщо

кога нещата стават далечни? Не е ли тогава, когато ти се отдалечаваш от

тях и те от теб? И ето, че най-просветеният слуга на Исус в древността ти

казва, че нещата на света са далечни за него... Защо? Не затова ли,

понеже Павел е отишъл след Кръста, чрез който светът за него е разпнат, а

и той за света?

Искам много внимателно да проумееш това, което пиша. Помоли

Святият Дух да отвори широко сърцето ти, за да разбереш Истината. А сега

нека те попитам така:

Кои човеци в древността заслужаваха разпъването си? Не бяха ли това

престъпниците? Не бяха ли най-долните отрепки, които хората ненавиждат

и предават на смърт? Понеже тази дума “разпятие” има както Свят, така и

осквернен смисъл. Ние, повярвалите в Исус, сме приели Святият й смисъл,

понеже Господ се разпна за нас и беше прикован на дървото за греховете

ни. Но онзи разбойник Варава, когото Пилат се готвеше да предаде на

разпятие, напълно го заслужаваше, заради убийствата и грабежите си. И

ако се беше случило Варава да бъде прикован на кръст, то тогава мнозина

биха казали:

“Този престъпник правосъдието не го остави да живее! Нека умре сега,

прободен на кръста, заради всичките злини, които е сторил на човеците!”

Да, но евреите поискаха милост за престъпника Варава, а осъдиха

Исус, Невинният Агнец!

И сега нека отново да те върна в радикалната Святост на Апостол

Павел. Защото той ясно ти казва, че светът за него е разпнат, както и той е

разпнат за света... Защо Павел нарече светът “разпнат”, при все, че

същият този свят продължаваше да лежи в лукавия и да тъне в мерзостите

си? И защо Апостолът продължаваше да пише в посланието си, че и той е
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разпнат за света, при положение, че пишеше в оня миг посланието с

развързани, а не с прободени ръце?

Ето и отговорът, братко мой!

Този нечестив свят е престъпен, понеже изпълнява волята на господаря

си Сатана. И единственият начин да му въздадеш, е да го разпнеш в

помислите си и в сърцето си! Тоест, да паднеш на колене и да се помолиш

в Святия Дух, казвайки на Исус, твоя Господ:

“Господи мой! Има престъпник, който иска винаги да убива вярата ми

и надеждата ми в Тебе и този престъпник е светът! Има убиец, който пречи

на божественото проявление на Любовта Ти в църквите, и този убиец е

светът! Нека сега Святият Дух прикове и разпъне този свят в кръста на

помислите ми! Нека светът да бъде разпнат за мен и така да умрат

изкушенията и съблазните му! Нека и аз бъда разпнат за света, за да не

може никога светът да ме припознае като един от своите си, но непременно

да ме намери като един, който е престъпил волята на неговия господар,

дявола! Само така, Господи Исусе, аз мога да премина с Тебе оттатък

Кръста Ти, ставайки съобразуван в Твоята Смърт, в Твоето Възкресение и в

Твоя Вечен Живот!”

Посветиш ли живота си на тази молитва, и платиш ли личната си цена,

за да разпнеш света в помислите си и в сърцето си, то тогава ти ще си на

превъзходната позиция да очакваш в мир и радост мигът на грабването и

Сватбата на Агнето. Но аз нека още да продължа с радикалната Святост на

Апостол Павел и да те попитам така:

Онези неразумни девици разпнаха ли света в сърцето си, след като

блудстваха с демонични началници и обикнаха света и всичко, що е в

света? Помнеха ли те съдбоносното предупреждение на Апостол Яков, че

приятелството със света е вражда против Бога? Разбира се, че не го

помнеха, но го бяха забравили (а и по тази причина светилниците им бяха

се катурнали, с отвори, обърнати към земята, а не към Небето). И ако

имаше причина девиците да не помнят Яков, то тя е, че в посланието си

Апостолът на Христос ги нарече “прелюбодейци”, както е и писано:
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“Прелюбодейци! не знаете ли, че приятелството със света е

вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света,

става враг на Бога...” 16

Но можеха ли да признаят, че са блудни тези църкви, които имаха

самочувствие на девици? И когато ти влезеш в църковното събрание, какво

ще намериш там? Божиите кръгове на Солта и Маслото, или ехидната

усмивка на сатанинския свят?

“Светът за мен е разпнат!” – написа някога Павел. Той намери сила

да се отрече от тогавашния свят и смъртоносно да го прикове в помислите

си. А нима е разпнат днешния свят, който донесе търговията си в

църквите, тъй щото търговците станаха църковни големци и златни идоли?

Нима е разпнат днешният свят, който донесе лицеприятието си в

църквите, тъй щото църковното общение стана надпревара по подмазване,

човешки поклони, клюкарства, шепотничества и всякакво религиозно

шушукане? Нима е разпнат днешният свят, който донесе титулуването си в

църквите, тъй щото прицелната точка на горното от Бога призвание в

Христа Исуса беше подменена в състезание за печелене на бели табелки

върху черни ревери? Нима е разпнат днешният свят, който донесе

религиозното лицемерие в църквите, тъй щото те се превърнаха на театър,

в който артистите лъжат зрителите, че са искрени и истински, а пък

зрителите шумно ги лъжат, че им вярват? Нима е разпнат днешният свят,

който донесе кариеризъм в църквите, тъй щото слугуването стана мръсна

дума, а първенствуването и драпането за религиозни постове стана

естествен демоничен нагон на властолюбци и богоненавистници? Нима е

разпнат днешният свят, който донесе сребролюбие в църквите, тъй щото

най-алчните и най-проклетите изсред потомците на Юда Искариотски

окупираха амвоните и се вмъкнаха в църковните ведомости за тлъсти

заплати? Нима е разпнат днешният свят, който донесе празнодумството,

бърборенето и религиозната простащина и безпросветност, като превърна

демонизираните от Езавел човеци в абсолютни манипулатори и безсъвестни

чародеи? Нима е разпнат днешният свят, който превърна хиляди общества

в люпилни за фанатизъм, омраза и всякакво религиозно безумие? Нима е

16 (Яков 4:4)
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разпнат днешният свят, който превърна идолопоклонството в основа на

църковното богослужение, като измести Името и Небесния Авторитет на

Господ Исус Христос с имена и авторитети от апокрифни книги и религиозни

тропари?

Не се залъгвай никога, братко мой!

Защото не е възможно да разпнеш оня, когото обичаш!

Ти можеш да го разпнеш, но само, ако си се отрекъл от него!

Четиринадесет години Господ ми даваше книги, в които посочвах

сатанинския дух и дяволския свят в църквите. Четиринадесет години гласът

ми не спря да вика и призовава човеците да напуснат тези неразумни

девици, понеже със стоенето си и най-вече – с блудствата си пред Лицето

на Господа, те се изключват от обещанието за Сватбата и от Неговия Завет.

Четиринадесет години въртях Господния Меч против търговията и

лицеприятието, против титулуването и лицемерието, против кариеризма и

сребролюбието, против празнодумството и простащината, против фанатизма

и идолопоклонството. Четиринадесет години Божият слуга надуваше златната

тръба на покрива, докато лъскавите църковни величия се надуваха с

благоденствие пред паствата си. И в крайна сметка стигнах до простичките

и единствено верни заключения:

Църквите, които обичат света и всичко, що е в света, няма никога да

го разпнат, нито ще бъдат разпнати от него! Те всякога враждуват на Отца,

Сина и Святия Дух и са запечатали враждата си с неизброими грехове от

прелюбодейства и демонични оргии. Те вече са намерили младоженците

си, направили са сватбите си, получили са наградите си и са подписали

участта си. За тях остава невъзможно да преживеят покаяние и възвръщане

към Бога, понеже самият дявол е вързал ръцете им с подкупи и оковал

нозете им във веригите на всичките смъртоносни компромиси.

Тук разсъжденията ми за радикалната Святост ще приключат, за да те

заведа в едно покъртително видение, дадено ми от Господ Исус Христос.

Видението с реакцията на Бог Отец към умноженото беззаконие на

неразумните девици.
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4. ВИДЕНИЕТО СЪС СВИВАНЕТО НА БОЖИИТЕ ПРЪСТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Има едно огромно изпитание върху сърцата на всичките Божии чеда и

те трябва да платят скъпа цена, за да го издържат и преминат неповредени

през този сатанински свят. Това изпитание е свързано с нашето скриване в

Божието Присъствие и с постоянно нарастващия прилив на умноженото

беззаконие.

В много от пророческите книги, които написах през годините, аз

говорих за една най-страшна река на сатанинското нечестие, която Библията

е нарекла Ефрат. Всъщност – Ефрат е учението на човека-Антихрист, с

което дяволът запечатва образа на звяра в сърцата на всичките

богоотстъпници и нечестиви човеци. Във видението, което предстои да ти

бъде разкрито, отново ще стане дума за тази противна на Бога река, както

и за върховното изпитание, на което ще бъдат подложени всички Божии

чеда, които ще се намерят като разумни девици пред Лицето на Господа.

Когато чуеш тези две думи – “умножено беззаконие”, то тогава трябва

да си дадеш ясна сметка, че те са истински и твърде реални. Истински –

защото Господ Исус ни е предупредил с тях още преди две хиляди години.

И реални – защото днес е времето на тяхното изпълнение. Нека помогна

малко на духовната ти представа с долния пример, преди да ти разкрия и

самото видение от Исус.

Представи си, братко мой, как от един огромен и черен облак, прострян

над цялата земя, започва да тече проливен дъжд. Всяка от неизброимите

капки на този дъжд, е заредена с нечестиви съждения, с убийствени

послания, с демонична измама и всякакво заблуждение. И ето, че веднъж

паднали на земята, капките първом се превръщат във вадички, вадичките

– в малки рекички, а накрая рекичките – в огромна и завличаща река.

Тази река няма за прицел нищо материално от този свят, както и нищо

материално не може да я регистрира. Неин прицел са само човешките

души и сърца. И веднъж намокрени от водите й, тези души и сърца стават

зли. Отначало – малко зли, но с всеки изминал миг – все по-зли. Уловени

от течението на реката, тези зли души и сърца започват да се протягат към
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всички останали, за да завлекат и тях в реката. А реката все повече и

повече набъбва, като вече се превръща в унищожително и потопно

наводнение. Слепите, които не я виждат, са обречени да бъдат потопени от

нея. Но има една част от прогледнали и просветени, които виждат

покачващото се ниво на реката и заплашителните й размери. Те вече

разбират, че няма как да останат на мястото си, където са били относително

спокойни и безгрижни. Те трябва да потърсят спасително прибежище, тъй

щото да бъдат защитени от реката. И единственото, което могат да

направят, е да потърсят земни възвишения, до които нивото на реката не

може да достигне. И ето, че прогледналите и просветените вече бягат

нагоре по възвишенията, като се надяват, че по някое време реката ще

спре да се уголемява. На тези земни възвишения те отново се успокояват,

мислейки, че са избегнали сполучливо жестокия сатанински прилив. Да, но

не е така. Защото реката продължава да се покачва, а възвишенията

стават малки островчета, които постепенно се стопяват под постоянно

прииждащото наводнение.

Какво да правят прогледналите и просветените? Нищо повече от това

– да погледнат нагоре към Небето и да открият с всичката вяра в сърцата

си един твърде извисен и Свят Хълм, до който водите на реката не са

достигнали. Така, видели Хълма и събрали всичката си вяра и твърдост,

човеците се хвърлят да преплуват разбеснелите се води и да достигнат до

Хълма. За жалост мнозина потъват във водите, съсипани от внушенията и

от студа, както и от страшните вълни, които ги връхлитат. Но все пак една

малка част от оцелели стигат до Хълма и тръгват нагоре по него, за да

избегнат повторната среща с водите. Да, но водите започват да нарастват

и по Хълма, което кара оцелелите да продължат да го изкачват. И ето, че

накрая те достигат до една стена от Святост, която не могат да преминат,

нито да прескочат. А там, край стената, има врати с огнени мечове, които

се въртят заплашително.

Какво да сторят оцелелите? Да чакат потопяването си от водите на

реката, или да преминат през вратите с мечовете? Да умрат от удавяне или

да умрат от пробождане?
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Тук една част от оцелелите решават, че преминаването през вратите

няма смисъл, понеже ще умрат от пробождането. А друга, по-малка част от

оцелелите решават, че е по-добре да умрат прободени, отколкото удавени.

Така тази по-малка част преминава през вратите, където мечовете

наистина ги посичат. Но от вътрешните естества на посечените се

възправят човеци, бели като ангели, които вече са преминали зад стената

на Святостта. А онази горда, дива и проклета река, стига с водите си до

самите стени на Хълма, като завлича всички, които са се уплашили и не са

поискали да преминат, тъй щото те всички до един се издавят във водите

й. Най-сетне реката спира, понеже всичките мечове отсред вратите на

стената правят огромен обръч от огън, който пресушава водите, преди

изобщо те да са го докоснали. А зад стената на Святостта се появява

Господарят на оцелелите, Който ги въздига до върха на Хълма Си.

И така, братко мой, в какво се състои последното изпитание на нашата

вяра? Отговорът е, че ние трябва да проумеем едно простичко съждение и

то да укрепи сърцата ни. Какво е това съждение? Ето – прочети го:

Умножено беззаконие се появява там, където Бог Отец оттегля

Присъствието на Святия Си Дух! И фактът, че беззаконието на света се

умножава, говори ясно, че Бог Отец въздига Духа Си нагоре от света и

свива Святото Си Присъствие!

Бог е Свят и Той никога не обитава на едно и също място с дявола.

Фактът, че дяволът настъпва, е сигурен знак, че Бог е предал някое място

на запустение и проклетия. А когато това се случи едновременно с целия

свят, то тогава ни стават напълно ясни и думите на Господ Исус Христос:

“Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете

намразени от всичките народи поради Моето име. И тогава мнозина

ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се

намразят. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят

мнозина. Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на

мнозинството ще охладнее. Но който устои до край, той ще бъде

спасен...” 17

17 (Матея 24:9-13)
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Може би ще попиташ какво ново ти казвам, след като прекрасно

знаеш тези стихове. А аз ще ти кажа, че новото е именно във факта, че Бог

Отец свива Присъствието на Святия Си Дух, поради това, че църквите

намразиха Сина Му, продадоха Го за тридесет сребърника и се отрекоха от

Завета Му. Ето защо тези пет Божии Присъствия, за които говорих в

предишната пророческа книга, до мига на грабването и Господното

Пришествие ще се смалят само до последните две, а именно – до Маслото и

Солта. И ето тук изпитанието на разумните девици ще бъде наистина най-

страшно. Понеже Отец ще започне да свива последователно Присъствията

Си, а разумните девици ще трябва да изтеглят всичките Божии чеда все

по-навътре и навътре в Святия Дух, за да ги опазят от прииждащите вълни

на Ефрат и от последните най-страшни трусове и знамения на сатанинската

измама.

Нека оттук нататък тази глава да продължи с видението ми от Господ

Исус Христос и с думите, които Той проговори на сърцето ми. Ето какво ми

каза Той:

“Слуго Мой! Приготви се да запишеш най-радикалните и Святи

думи, които ще проговоря на сърцето ти, и най-радикалните и

Святи видения, които ще излея като Масло в духа ти. Понеже

заради избраните Си Отец Ми е съкратил дните, а ти си посочения

от Него Небесен слуга, който трябва да възвести идващия край на

Господното Спасение и белезите за грабването на Църквата.

А сега помисли и Ми кажи: Би ли имало умножено беззаконие

на място, където Бог царува в Святостта и Славата Си?”

“О, Исусе! Умножено беззаконие не е възможно в нито един от

кръговете на Божието Присъствие. Защото във всеки кръг мощно действа

Святият Дух, Който свидетелства за Отца и Сина!”

“Да, така е! Наистина Ми отговори правилно. Но ти сега виж как

Божият Син е пророкувал, че беззаконието ще се умножи в

последното време. А има ли някакво споразумение между Святостта

на Небето и беззаконието на земята? Или има ли някакъв договор и

съгласие между Бог и дявола относно съдбата на земните жители?”
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“Не, Господи! Между Бог и дявола няма никакъв договор, нито

съгласие и споразумение. Но аз вярвам, че ако беззаконието се умножава,

то е, понеже Бог е справедлив да даде на всеки човек сетнината му,

според както човекът е мислил, говорил или вършил делата си. И ако в

последното време са се намерили толкова много човеци, които да обичат

дявола и мерзостите му, то в никакъв случай Бог не би застанал да

попречи на взаимността им. Той просто би дал на всеки сеяч да пожъне

онова, което е посял...”

“Да, слуго Мой! И този път Ми отговори правилно. Но ти виж

сега, че когато става дума за делата на беззаконния свят, то този

свят с право е наречен сатанински, понеже лежи в лукавия и

върши волята на господаря си.

Но какво ще Ми кажеш за църквите, които отстъпиха назад от

Завета Ми и обикнаха в сърцата си същия този мръсен дявол,

когото Аз победих на Кръста и изобличих в Евангелието с всичките

думи на устата Си? Нима църквите не четяха същите Евангелия,

които четяха и първите Ми последователи? Нима не четяха същите

библейски пророци, говорещи за същия дявол и същите му духове

от древността? Защо тогава тези църкви взеха, та намразиха Завета

Ми и се впуснаха да се обогатяват с блага, приготвени и предадени

на огън и проклетия? Защо се поругаваха с Небесните Ми пратеници,

както гнусно и ужасно се поругаваха четиринадесет години с тебе?

Защо когато ти им даваше Вода, Хляб, Вино, Масло и Сол, те се

молеха да умреш и разкъсваха книгите ти с ярост и нескрито

раздразнение? Защо те нарекоха слуга на дявола, и то в момент,

когато спяха с някой от неговите блудни духове в леглата си?”

“О, Исусе! Сигурен съм, че пророческото слово от Хълма Мория е било

смут в любовната им игра с дявола! А любовници, които се любят в

постелята си, не обичат да бъдат смущавани от натрапници!”

“Да стои ли тогава Святият Дух, та да чака църквите да свършат

любовната си игра с дявола, за да си спомнят, че имало един Исус

на небесата, Който ги призовавал за Сватбата Си? Да гледа ли Отец

Ми със Святото Си Лице и с чистите Си зеници как блудни църкви
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късат лист след лист от Свещеното Писание, за да забърсват от

бедрата си мазното и проклето семе на лукавия?

И най-вече – да чака ли Младоженецът неразумните, докато те

се отдават на дявола и сладострастно забиват пръсти в гърба му,

докато той ги обладава и осквернява? Няма ли в крайна сметка

именно беззаконието на тези отпаднали от Завета Ми и от Духа Ми

църкви да предизвика опустошителното наводнение от вълните на

Ефрат?”

“Да, Исусе! Така е! Понеже тези пет неразумни девици от притчата Ти,

събрани заедно се превръщат във великата блудница Вавилон. А другите

пет разумни девици, събрани заедно, се превръщат в Твоята последна

Невяста на земята!”

“Мъдро мислиш! И Моят разум управлява устните ти! А сега ти

казвам, както по-назад вече написа в тази книга, че Аз нямам и

никога не съм имал Завет с Вавилон. И на тази велика блудница,

която поглъща племена с чародеянията си, и с която блудстват

всичките земни царе, кръгове от Божие Присъствие никак не са й

необходими. Тя ги мрази и презира. Тя ги ненавижда и проклина.

Ето защо идва миг, когато Господ твоят Бог непременно ще

изпълни писаното от пророка Си Захария. И тогава ще се отключи

всичкият ужас и всичкото проклятие върху нечестивия свят. А ето и

думите Ми, които непременно ще изпълня:

“И като взех тоягата си Благост пресякох я, за да унищожа

завета, който бях направил с всичките племена. И в същия ден,

когато биде пресечена, бедните от стадото, които внимаваха на

мене, познаха наистина, че това бе Господното слово...” 18

А какво ще рече твоят Господ да унищожи Завета, който е

направил с всичките племена? Кои са Присъствията, които отговарят

на Завета Ми?”

“О, Исусе! Ако Ти пресечеш тоягата Си Благост, то това непременно

отговаря на вдигането на Присъствието на Святия Дух, Който е Небесният

Свидетел и Потвърдител на Завета Ти с човеците.

18 (Захария 11:10-11)
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А колкото до Присъствията – то това са Водата, Хляба и Виното.

Водата – защото отговаря на Покаянието и кръщението. А Хляба и Виното

– защото в тях е Плътта и Кръвта Ти, на които ставаме причастни, когато

повярваме в Теб!”

“А не са ли това първите три Пръста от Ръката на Моя Отец,

които се свиват именно поради умноженото беззаконие? И тогава

кои биха се намерили на Моята Сватба?”

“О, Господи мой! На Твоята Сватба ще се намерят само девиците, които

са изкупили дългото благовремие, давано от Отца, и не са пропилели

напразно престояването си в Присъствията на Водата, Хляба и Виното.

Това ще бъдат истински потвърдените от Святия Дух християни, които са

преминали през Кръста Господен и са се съразпнали с Тебе, за да отидат

оттатък. Защото Отец никога не е оставял трите Си първи Присъствия, за

да пускат човеците корени в тях. Тъкмо обратното – Сам Ти, Господи,

призова всички ни да вървим след Тебе и да Те последваме докрай:

“Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си,

нека дигне кръста си, и така нека Ме последва. Защото който иска

да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради

Мене, ще го намери...” 19

Исус слушаше внимателно думите ми, а след това ме прегърна и ми

проговори, като казваше:

“Виж отново последния стих, който Ми цитира! И като помислиш,

кажи Ми:

Къде едни неразумни девици искат да спасят живота си, за да

го изгубят? И къде други разумни девици изгубват живота си

заради Мене, за да го намерят?”

“О, Исусе! Всичко това става пред Кръста Ти! Защото пред Кръста Ти

едни девици се уплашват да пострадат за Тебе и никак не искат да се

съразпнат с Тебе, но бягат назад към дявола, за да спасят живота си, който

губят в ноктите му! Но пак там, пред Кръста Ти, други девици изгубват

живота си заради Тебе, за да Те намерят като Вечен Живот и смисъл на

вярата си!”

19 (Матея 16:24-25)
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“Е, знай тогава от твоя Господ, че Аз имам Завет само с тези

девици, които губят живота си заради Мене, за да Ме намерят!

Останалите девици непременно се превръщат в нечестиви блудници

и с тях Завет Аз вече нямам! Сега, най-сетне, разбираш ли, защо

Отец Ми свива трите Си пръста и оставя само Палеца и Показалеца

Си за последното Спасение?”

“Да, Господи! Сега разбирам, че Твоите верни Ти ги чакаш след

Кръста, в Присъствието на Маслото и на Солта...”

“Виж тогава във видението, което ти давам, как Отец Ми свива

пръстите Си, и какви знамения придружават това свиване...”

След последните Си думи Исус докосна главата ми, тъй щото пред

сърцето ми се разкри видение. Аз вече виждах простряната Божия Ръка,

която с Палеца и Показалеца докосваше върха на Господния Хълм, а

останалите три Пръста се спускаха до долините под Хълма. И ето, че тъмен

и черен облак се появи встрани от Хълма, а от него започна да вали

проливен дъжд. Така дъждът бързо се превърна във вадички, а вадичките

– в малки рекички, които се вливаха в голяма и тъмна река. Тя започна да

наводнява долините и да се приближава до прострените Божии Пръсти. И

ето, че Отец мигновено реагира. Защото Кутрето Му просто се дръпна и

прибра към дланта Му. А заедно с Кутрето се дръпна и Живата Вода на

Святия Дух. Това предизвика трус в долините, понеже една част от

човеците там усетиха липсата на Кутрето и се затичаха нагоре по Хълма,

за да го намерят. А мястото, освободено от Кутрето, започна да се залива

от водите на нечестивата река. И тогава Господ посочи към знамението,

като ми казваше:

“В това първо Присъствие на Отец Ми, отговарящо на Кутрето,

се подвизаваха учителите, които трябваше да довеждат човеците

до Покаяние и очистване, както и до Съвършено утоляване на

жаждата им. Но мнозинството от тези учители намразиха Святия

Дух и не пожелаха да слушат Гласа Му. Вместо това изпълниха

сърцата си с дух на Езавел и обърнаха Святото Божие Слово в

светска теология, лишена от Дух на мъдрост и на откровение.
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Самото вдигане на присъствието на Кутрето, е презрението,

което Отец Ми хвърля върху учителите-теолози, станали слуги на

духа на Езавел, която нарича себе си пророчица, а учи людете да

блудстват и да мразят Духа и Силата на Илия. И както във времето

на Илия, изворите пресъхнаха поради нечестието на Ахаав и

Езавел, така и в последното време Водата ще пресъхне, а на нейно

място ще се появят гордите води на Ефрат.

Но ти продължи да гледаш. Понеже ще последва ново знамение,

този път с безименния Пръст от Ръката на Отца...”

Отново гледах към долината, когато забелязах как водите на черната

река вече бяха се покачили и приближили към безименния Пръст на

Отеческата ръка. А тогава Отец отново реагира, понеже сви и безименния

Си Пръст към дланта Си. Това отново беше придружено с трус в долината,

понеже мнозина усетиха, че вече го няма Господният Хляб. И едни от тях,

гладни се затичаха нагоре, като последваха жадните, тичащи преди тях, а

други просто гледаха прииждащите води на реката, без да мръднат от

местата си. И ето, че Господ посочи и към второто знамение, като ми

казваше:

“В това второ Присъствие на Отец Ми, отговарящо на

безименния Пръст, се подвизаваха пастирите, които трябваше да

хранят човешките сърца с Хляба на Живота и да ги доведат до

Съвършено общение с Мене. За съжаление тези пастири намразиха

Святия Дух и самият смисъл на второто Присъствие. Те решиха в

сърцата си, че няма да бъдат безименни, както е безименен

Пръстът на Отца Ми, но ще си спечелят имена и дори ще си ги

прославят. Така се стигна дотам, че в Присъствието на безименния

Пръст започнаха да се подвизават именувани пастори и именити

религиозни величия. Това тяхно именуване донесе фарисейски

квас в Присъствието на безименния Пръст, а това отприщи Гнева на

Отец Ми и Той сви Присъствието Си.

Да бяха били пастирите безименни, то и Присъствието щеше да

ги пази. Но понеже те намразиха Святия Дух и си спечелиха имена

с първенствуване, то и затова Името Христос изчезна от паствата
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им, и Хлябът Христос се вдигна от трапезите им. За да ядат от този

миг нататък червясал и плесенясал хляб, подквасен изобилно с дух

на Корей и с пълно незачитане на Божия Суверенитет.

Никой в тези църкви на плесенясалия хляб нямаше вече за цел

да бъде безименен, както е безименен Пръстът на Отца Ми. Те се

превърнаха в тщеславни блудници, които търсят винаги и само

собствената си слава и именуване. Ето затова свиването на

безименния Пръст, е презрението, което Отец Ми хвърля върху

именитите, именуваните и първенствуващите, които плюха на

Божия Суверенитет и не зачетоха пророческите призиви на слугите

Му, пророците, които единствени са упълномощени да помазват

човеци за пастири над Господното Стадо, както Самуил помаза

Давид за пастир на стадото Израил. Но ти сега виж и третото

знамение, този път със средния Пръст от Ръката на Отец Ми...”

Отново гледах във видението, където водите на Ефрат вече бяха

залели мястото на оттегленото Божие Присъствие и се устремяваха нагоре,

към средния Пръст на протегнатата Божия Ръка. А тогава Отец за трети път

реагира, като сви средния Си Пръст. И ето, че трус, многократно по-силен

от предишните два, разтърси долините. И едни човеци, усетили липсата на

Господното Вино, започнаха да тичат нагоре, за да го намерят. А други

човеци, гледайки към прииждащите води на Ефрат, предпочитаха да си

стоят на местата и да бъдат погълнати от водите на нечестието. Така, за

трети път Господ посочи към знамението, като ми казваше:

“В това трето Присъствие на Отец Ми, отговарящо на средния

Пръст, се подвизаваха благовестителите, които трябваше да напояват

човешките сърца с Виното на Завета Ми и така да ги доведат до

Кръста Господен, за да пожелаят Моето страдание и Моите рани, за

да намерят оттатък Кръста и Моята Слава. За съжаление тези

благовестители намразиха Святия Дух и самият смисъл на третото

Божие Присъствие. И вместо да пият от Господното Вино, те

започнаха да се опиват с виното на великата блудница, което замая

главите им и улови сърцата им. Така никой от благовестителите

вече не проповядваше Небесното Ми Царство, но го замениха с
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благата и користите на земния просперитет. Те излъгаха църквите в

долините, че могат да служат на двама господари, и нарекоха духа

на Мамон със Святото Име Исус. От тази мерзост Мамон не стана

Исус, но парите и богатствата му станаха златни въжета, които

вързаха сърцата на всичките богоотстъпници.

И когато Отец Ми погледна от Небето и видя, че Святото Му

трето Присъствие вече се превръща в нива Акелдама, Той сви

средния Си Пръст, и лиши блудните от Виното на Завета Си. Така

Отец Ми хвърли презрението Си върху нечестивите сребролюбци на

Мамон, като заповяда на нечестивия дух да ги окове в златни

вериги, и да ги пази неразвързани за Съда на великия Ден. Той още

заповяда на ковчежника на дявола да превърне тези съблазнители

в най-големите търговци и големци по земята, тъй щото долините

под Хълма Господен до една се превърнаха в ниви Акелдама и в

прицел на всичкия Божий Гняв.

И ето така, слуго Мой, Святият Дух се изтегли до Кръста

Господен и ще стои там, за да дава Сила на всички оцелели и

избягали от нашествието на голямата река Ефрат. А приливът на

сатанинското нечестие ще се спре точно там, където до мига на

грабването ще останат прострени Палецът и Показалецът...”

Думите на моя Господ бяха твърде светли и мъдри, за да не ги

проумея. Но все пак оставаха още две неизвестни, за които не можех да не

реагирам. Ето защо Го попитах:

“Господи мой! В това видение Ти ми показа как Отец свива три от

Пръстите на Ръката Си, тъй щото така Той хвърля презрението Си върху

покварените учители, пастири и благовестители. Но как стои въпросът с

останалите два Пръста на Божията Ръка, които също са били похулени?

Понеже знам от притчата Ти, че неразумните девици са пет, а не три.

И аз съм сигурен, че броят на девиците отговаря на броя на Пръстите на

Божията Ръка. Не ще ли това да рече, че има и лъжепророци и

лъжеапостоли?”

“Да, слуго Мой! Наистина има и лъжепророци и лъжеапостоли!

Но тези две категории вече са от личния заблудителен арсенал на
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дявола и при тях не може да се говори за отпадане от Вярата и от

Моя Завет. Те никога не са били слуги на Отец Ми, за да отстъпят

назад от Него. Тъкмо обратното – те отдавна са били посочени на

нечестието си и за тях говори Апостолът Ми Юда в посланието си.

Но именно чрез тях дяволът съблазни учителите, пастирите и

благовестителите, за да отстъпят от Истината. И за тях Аз ви

пророкувах думите Си:

“...защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще

покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е

възможно, и избраните...” 20

Забелязваш ли как преди лъжепророците стоят лъжехристите?

Ето тези лъжехристи са лъжливите апостоли, чрез които дяволът

успешно измами църквите на последното време, а лъжливите

пророци просто утвърдиха измамата им. Тъй щото в крайна сметка

неразумните девици наистина се оказаха пет, според както следва:

Църква на демонизираните учители, основана на теология,

чародейство и дух на Езавел.

Църква на демонизираните пастири, основана на първенствуване,

титулуване, именуване и дух на Корей.

Църква на демонизираните благовестители, основана на

просперитет, търговия, сребролюбие и дух на Мамон.

Църква на лъжепророците, основана изключително от духа на

Антихрист, която обикаля света и контролира разпространението на

заблудата!

Църква на лъжеапостолите, основана изключително от самия

дявол и Сатана, която диктува над всички останали и ги ръководи.

Виж тези пет неразумни девици, Църкво Моя! И като ги видиш,

проумей, че те отдавна вече не са ясно разделени по присъствия,

но след потопяването им от водите на Ефрат са се разводнили и

смесили една с друга, тъй щото е трудно да откриеш една от тях, а

да не видиш, че в нея присъстват и останалите четири. Белегът, по

който ще ги разпознаете е именно в демоничната йерархия.

20 (Матея 24:24)
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Лъжеапостолите диктуват на лъжепророците.

Лъжепророците диктуват на лъжеблаговестителите.

Лъжеблаговестителите диктуват на лъжепастирите.

А лъжепастирите диктуват на лъжеучителите.

Именно така дяволът при тях става все во все.

И на всички Мои чеда сега казвам:

Бягайте от водите на Ефрат, за да спасите сърцата си! Елате в

Присъствието на Маслото и Солта, където библейски доказани и

пророкувани ще останат малцината оцелели, като последна

Апостолско-Пророческа Църква, която ще наследи обещанията на

Завета. Понеже затова Отец Ми изпрати слугите Си до поканените

на Сватбата, но поканените не искаха да дойдат, но наскърбиха

слугите Му и безумно ги пребиха и опозориха.  Понеже Верните ще

бъдат грабнати на Небето така, както се взима Сол от солницата,

или се потапя къшей Хляб в Маслото – с Палеца и Показалеца!

А колкото до това – какъв Разум трябва да имат разумните пет

девици, за да се намерят в последните две Присъствия, то

последвайте Ме в следващото видение, което ще дам на слугата Си!

Там непременно ще видите петте дразумни девици във всичкото им

превъзходство и привлекателност пред Лицето на Господ.

Блажен оня човек, който не се съблазнява в Мене, нито в

свидетелството на пророка Ми, но се покорява на Солта и Маслото

от звука на тръбата!”
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5. ВИДЕНИЕТО С РАЗУМА НА ПОСВЕТЕНИТЕ ДЕВИЦИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Сега моля Господ Исус Христос да ти потвърди, че върху сърцето ми,

главата ми и гърдите ми дяволът стовари всичката си възможна ярост и

злоба заради видението, което получих и записах по-горе. Защото това

видение е не само изобличително. В своя дълбок заряд то е най-вече

освобождаващо. То непременно ще придаде Христовата Вяра на всички,

които бягат от Вавилон и не желаят повече да бъдат пленници на дявола.

Аз няма да те питам дали си преживял нещата по начина, който Исус

ми показа във видението. Но съм дълбоко убеден и напълно сигурен, че

искрените души, които са търсили Спасение във Вавилонските църкви,

непременно са усетили липсата на Божиите Присъствия. Без значение дали

са били младенци или с опит във Вярата, мнозина непременно са станали

очевидци на умноженото беззаконие, макар и да не са си давали ясна

сметка на какво се дължи то. Зная също, че ако е имало лепкава паяжина,

която да ги задържа в тези места на мерзост и запустение, то нишките на

тази паяжина са били огромната членска маса на отстъпилите църкви,

която е внушавала фалшив кураж и самочувствие на колебаещите се.

“Какво пък? Не е възможно толкова много хора да са събрани на едно

място в Името на Исус, а Той да не е посред тях!” – ето така най-често е

звучал куражът в сърцата на излъганите. Но никой от тях не се е замислил,

че в едно сърце има място само за един господар. Двама господари в

сърцето вече не се понасят, но си враждуват. Без значение, че Вавилон е

нарекъл всеки от демоничните началници “Исус”, то от тази работа нито

Езавел, нито Корей, нито Мамон са станали Исус. Но за една неутвърдена

душа, която приема името, а не изпитва духа зад името, това вече е било

смъртоносен капан. И тя е влязла в ямите и рововете на умноженото

беззаконие, за да дава с присъствието си нужното самочувствие на онези,

които я контролират и убиват духовно. И тази душа, вместо да чете

Евангелието и да открива Истинския Образ на Божия Син, се е съгласила

да й втълпяват един фалшив образ, и да й промиват мозъка с всякакви

лукавства и измамителни хитрости.
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Много пъти през годините ми се е налагало да слушам едни и същи

лукави пледоарии, с които обикналите Вавилон са искали да излязат чисти

пред собствените си очи. “Аз ходя в църквата заради Исус, а не заради

тези или онези, които имат проблеми в стоенето си пред Бога!” – са ми

казвали едни. “Бог е силен да смени онзи, който не Му е угоден!” – са се

застъпвали други. Но тези адвокати на дявола в едно нещо смъртоносно са

се препънали. Те са решили в сърцата си, че Бог няма право на избор, и

Исус е длъжен да се ожени за църквата им и да я приведе пред Небесния

Олтар. Хубава или лоша, Той трябва да се венчае с нея, защото тя е

избраната. Осквернена или девствена – няма никакво значение, защото

Исус е длъжен да изпълни Завета Си...

Ама че религиозна наглост! Кой изобщо излъга тези адвокати, че Бог с

нещо е длъжен на която и да било църква по земята? Не е ли обратното?

Не са ли длъжни църквите да ходят в Път на Святост, Небесно покорство и

Съвършена Любов? Не са ли длъжни първом църквите да пазят Христовия

Завет, и едва тогава да се надяват, че в голямата Си Милост Бог ще им

отреди Небесната привилегия да се намерят като една от петте разумни

девици.

Когато аз посочвах на тези адвокати на дявола всичките белези на

мерзостта в църквите, те бързаха да махнат с ръка и да ми кажат:

“О, спри, спри! Това, което ни говориш, няма никакво значение за

Бога!”

Така ли? Няма значение значи... Тогава просто тръгнете с един

фотоапарат по всички сватби, които бихте открили в един неделен ден в

София. Влезте във всичките препълнени ритуални домове, където има

булки и младоженци и им направете снимка. А след това, ако на някоя

сватба откриете булка с петна и мръсотия по роклята, дайте ми я като

довод за вашата разумност, и аз ще се отрека от думите си. Ако пък

случайно не намерите булка с мръсна рокля, то побързайте да представите

доводите си пред нея и младоженеца. Викнете ги настрана и им кажете:

“Слушайте сега! Имаме теологичен спор с един, който се представя за

пророк. И ние искаме да му докажем, че бялата рокля за сватбата няма

никакво значение. Затова сега нека младоженецът да позволи, а булката
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да се съгласи да й омажем роклята с всякаква кал, мръсотия, фекалии и

урина. И после просто продължете сватбения си ритуал, както подобава!”

Ще се съгласи ли булката да й омърсите роклята? И ще се съгласи ли

младоженецът да приведе бъдещата си съпруга и бъдещата майка на

децата си, като опозорена пред който и да е олтар? Няма ли най-много да

отнесете един як и справедлив бой от няколко ядосани сватбари?

И ако дори в сърцата на езичниците пламти ревност за една чиста

булчинска рокля, то какво да говорим за Святото Сърце на Господ Исус

Христос и за Бог Отец, Който е Огън пояждащ?... Нима Младоженецът не

ни е показал Милост, след като в притчи е изрекъл всичките тайни на

Небесното Царство? Нима не е Милост тази най-дълбока и радикална

притча за десетте девици? Не бяха ли в нея пет от девиците неразумни, а

другите пет – разумни? И ако петте разумни, събрани заедно, образуват

Живата Христова Църква на последното време, то какво ли образуват петте

неразумни девици, след като пропускат мига на грабването и Сватбата на

Младоженеца? Не се ли превръщат те в онази велика блудница, майка на

всички блудници и на всички гнусотии по земята? И ако разумните девици

с Небесно право и с вътрешен подтик от Святия Дух вършеха делата си в

Името на Исус и се изявяваха като свидетелки на Неговия Образ, Слово и

Пример, то защо неразумните девици нарекоха демоничните си любовници с

Името Исус? Не е ли неразумно да наречеш осквернен и нечист дух със

Свято Име? Не е ли нечестие да вършиш делата на този демоничен дух,

обричайки ги “в Името на Исус”? Не е ли страшно безумие да обречеш

живота си на змея, звяра и лъжепророка, а пред целия свят да ги

рекламираш като “Отец, Синът и Святият Дух”? И най-вече – не е ли

страшно помрачение и тотална лудост вършенето на дела, каквито Исус не

е вършил, и показването на пример, какъвто Исус не е показвал?

Отиди при църковните търговци и ги попитай:

“Вършил ли е Исус това, което вие днес вършите? Продавал ли е в

Соломоновия Храм проповедите Си или свитъците със Свещеното Писание

на Отца Си? ”

И бъди сигурен, че ще ти кажат:

“Не ни занимавай с глупостите си! Ние правим това в Името на Исус!”
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Отиди до лъскавите офиси на Робъртс Лиардън в Тулса, Оклахома или

в Лагуна Бийч, Калифорния. И ако имаш шанс да те допуснат до него, му

кажи долните истински и правдиви думи:

“Мистър Лиардън! Вие станахте църковен милионер с продажбата на

вашите книги и видеокасети, а аз съм беден християнин и не намирам начин

да се сдобия с тях безплатно, като с дар от Бога. Влизам в църковните

книжарници – искат ми долари за вашите книги. Влизам в сайта ви в

Интернет – подканяте ме веднага да ви платя с “Виза”, “Мастър кард” или

“Американ Експрес”. Кажете ми най-сетне – вършил ли е някога Спасителят

Христос това, което вие днес вършите?”

Бъди сигурен, братко, че зад очилатата му физиономия ще цъфне

усмивка. И маститият християнски писател и търговец ще ти каже:

“О, не бой се! Аз не върша това, за да забогатявам! Аз винаги го правя

в Името на Исус!”

Изобщо, братко мой, проумей простичката истина, че неразумните

девици вършат всичко, крещейки, че го правят “в Името на Исус”, а

разумните девици вършат всичко тихомълком с “Примера на Исус”.

Ти чул ли си някъде, или проповядвал ли ти е някой за Примера на

Исус? Защото Името Исус лесно се споменава. То е най-дъвканата религиозна

дъвка в царството на Вавилон. Стотици и хиляди американски проповедници,

шоу-евангелисти, сребролюбци, търговци и “изцелители” – всички те

винаги започват с църковното заклинание:

“In the Name of Jesus!” (В Името на Исус!)

И сега познай какво ще се случи, когато Младоженецът затвори

Вратата, а петте неразумни започнат да блъскат, за да им отвори.

Няма ли пак да задъвчат религиозната си дъвка? Как мислиш?

Понеже аз ще продължа така, както мисли Исус:

“В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! Не в

Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове

изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела?

Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от

Мене вие, които вършите беззаконие...”  21

21 (Матея 7:22-23)



51

Знаеш ли колко ужас и проклетия са скрити в тези Христови думи? И

подозираш ли изобщо колко голям капан е Вавилон за човеците, които

искат да останат опаки и извратени? Всички те в оня миг ще пищят от ужас

пред затворената Небесна Врата и ще изричат на висок глас аргументите

си пред Младоженеца, че са вършили всичко в Неговото Име. А защо не го

направиха в Неговия Пример, за да ги ползва някак и Неговото Име? Защо

пророкуваха в Неговото Име за пари и тлъсти църковни хонорари? Защо

гониха бесове в Неговото Име за собственото си тщеславие и религиозен

ефект, а не за да дадат на човеците Неговия Пример?

И защо най-сетне станаха велики делата им, та обиколиха многократно

света? Не затова ли, понеже в тях играеха многото им неправедни пари? И

когато тези неправедни пари напуснаха държавата на безграничния

просперитет и полетяха в чекове, куфарчета и транзакции по църквите от

останалия свят, то познай какво се случи... Случи се това, че където

диктува Мамон, ковчежникът на дявола, там рухва всяка плътска и

човешка опозиция. Понеже човек мисли за пари, живее за пари, работи за

пари и с парите е свързан целият му живот.

Но тези пет разумни девици, с които ще продължи тази пророческа

книга, мислят за Исус, живеят за Исус, работят за Исус, и с Исус е свързан

целият им живот. Не, че парите при тях са изчезнали, но че те никога не са

били дух в сърцата им, дух в ръцете им, и дух в кесиите им. И ето тук е

разликата, братко мой! Защото за разумните парите са средство, а за

неразумните те са цел. И ако с парите си князът на света е заслепил

сърцата на неразумните, та никак да не приемат книгите и свидетелствата

на пратените към тях Божии пророци, то Сам Господ Исус е осветил

сърцата на разумните със Словото на Божия Пророчески Дух. Затова нека

и аз сега да продължа с думите, които Спасителят проговори на сърцето

ми, миг преди да ми даде видението с Разума на просветените девици.

Ето какво ми каза Той:

“Слуго Мой! Зная и виждам злостраданието, което преживя

заради дадените ти вече видения в тази книга. Зная и виждам още

колко дяволски съпротивления ще превъзмогнеш заради Мен и

разумните девици, които ръководя и освещавам с книгите, които ти
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дадох. Но сега ти казвам, че другояче нещата не биха могли и да

бъдат. Защото големият залог на тази последна книга, която ти

давам, е Истината за петте разумни и петте неразумни девици,

както и за сетнината на едните и другите.

Ти сам видя и проумя от предишното видение, че Отец Ми свива

Присъствията на Святия Си Дух, а нечестивите води на Ефрат

поглъщат всичко, което е предадено на запустение и проклетия. Но

пак там Аз ти дадох да видиш, че имаше човеци, които усетиха

липсата на Божиите Присъствия и побегнаха от запустелите места,

за да ги намерят. И ако е вярно писаното, че който търси,

непременно ще намери, то тогава твоят Господ Сам ще се погрижи

за бегълците от Вавилон и ще им даде ясно пророческо видение и

прицел, тъй щото наистина да извървят Пътя до кръга на Божието

Масло и да имат увереност в сърцата си, че са петте разумни

девици на Младоженеца. А сега, преди да те въведа във видението

Си, нека те попитам така:

Какво би намерил в стаята на една булка, която се приготвя за

Сватбата на Младоженеца?”

“О, Исусе! Аз непременно бих видях нейната бяла булчинска рокля,

както и запаленият й светилник, пълен с Масло. Защото тази рокля е

светлият и чист висон, който отговаря на праведните дела на Светиите. А

Маслото е могъщото Небесно помазание, с което Святият Дух свидетелства

за нея...”

Господ се усмихна на думите ми, а след това ми проговори, казвайки:

“Така би Ми отговорил всеки, който поне веднъж е прочел

Завета Ми. Но Аз сега искам да Ми отговориш не като читател, а

като един, когото Младоженецът праща пред Себе Си, след като го

е извел от кръговете на Солта и Маслото. Защото, без всякакво

съмнение, ти занесе на девиците не само Сол и Масло, но и Вода,

Хляб и Вино. Но ти сега помисли какво още им даваше, за да бъдат

готови за Сватбата на Младоженеца. Защото това, което им даде,

беше именно от кръга на Маслото...”
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Замислих се над Святите думи на моя Господ. И докато мълчах пред

Него, усетих как от мантията Му започна да се разлива прекрасно

Благоухание. Ето защо Му проговорих, казвайки:

“О, Господи мой! Как не се досетих досега? Разбира се, че Ти ми даде

да занеса на разумните девици от Твоето Благоухание...”

“А не е ли благоугодно и право пред Лицето на Отца Ми една

девица да помаже лицето си и ръцете си с Благоуханно и Свято

Миро, та да ухае великолепно за радост на Възлюбения?”

“Разбира се, скъпоценен мой Господи! Та нали Твоят Апостол написа

на всички ни в посланието си:

“Но благодарение Богу, Който винаги ни води в победително

шествие в Христа, и на всяко място изявява чрез нас благоуханието

на познанието на Него. Защото пред Бога ние сме Христово

Благоухание за тия, които се спасяват, и за ония, които погиват. На

едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите

животворно ухание, което докарва живот. И за това дело кой е

способен?” 22

Едва бях цитирал думите от Апостолското послание, когато Господ

бръкна в мантията Си и извади от нея малка златна кутийка. И като я

разтвори, подаде ми я, казвайки:

“Помириши този божествен аромат, и Ми кажи за какво ти

напомня той...”

С вълнение взех разтворената кутийка от ръката на Исус, като я

поднесох към ноздрите си. И тогава прекрасното Благоухание премина

през целия ми дух, тъй щото Благодат и Присъствие от минали видения

изцяло изпълниха сърцето ми и покориха душата ми. А това ме накара с

всичкото си благоговение и любов към Господа, да Му кажа:

“О, Исусе! Това е Маслото Ти с всичкото му превъзходно Благоухание.

И сега пред сърцето ми изплува онова прекрасно видение от стаята на

Мировареца, където Ти ме въведе преди четири години, когато писах

пророческата книга “Пастир мой”. Защото именно там Ти ми даде да се

22 (2 Коринтяни 2:14-16)
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докосна до тайните на Твоето Благоухание и до растенията, които Си

употребил, за да извлечеш Съвършения божествен аромат...”

Слушайки думите ми, Исус погали с Благост главата ми и отново ме

попита, казвайки:

“А помниш ли ти тези растения?”

“Да, Господи мой! Това са изрично посочените от Отец растения за

направата на благовонния Елей, които Той посочи на пророка Си Моисей в

тридесетата глава на “Изход”. Това са Смирната, Касията, Тръстиката и

Канелата, които трябва да се прибавят към Маслото от Маслината. Тъй

щото става дума за пет наистина прекрасни растения, от които се прави

Божието Свято Миро...”

“Как мислиш тогава, слуго Мой? Ако петте неразумни девици

останаха в местата на всяко зловоние и демонична смрад, за да

бъдат до свършека мерзост пред Лицето на Отца Ми, то не трябва

ли петте разумни девици да станат всичкото възможно Благоухание

за Небето и Божието Царство? Не тръгва ли една девица за

Сватбата на Младоженеца именно Свята и благоуханна?”

“Разбира се, Господи мой! И аз зная, понеже вече Си ми давал

видения за тези Твои пет девици, че именно те стават благоуханна изява

на цялото Божие Масло...”

“Точно така е, слуго Господен! И именно затова Аз сега ще те

заведа отново във видението със свиването на Божиите пръсти и с

надигането на водите на Ефрат. За да покажа на всичките Божии

чеда как духовно ще бъдат определени петте разумни девици, и как

всяка от тях ще стане ароматна изява на някоя от съставките на

Моето Благоухание. Затова ти сега Ме последвай и виж как

Младоженецът ще призове с Разум петте Си девици, за да Го

последват до Двора Господен. Защото Святият Дух непременно ще

обдари девиците – всяка с Благоуханието й...”

След тези съкровени думи Господ взе от ръката ми златната кутийка с

Благоуханието Си и ми даде знак да Го последвам...

Братко мой! Приятелю на сърцето ми! Аз отново бях във видението със

свиването на Божиите пръсти и Ръката Божия отново беше простряна към
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долините под Господния Хълм. И ето, че Господ посочи напред да гледам,

като ми казваше:

“Гледай, Стефане! Защото сега Отец Ми ще свие Кутрето Си, за

да хвърли презрението Си към демонизираните учители. Но

едновременно с това Синът ще подейства със Святия Дух и ще даде

пророчески прицел и изходен път на всички, които са обичали

Присъствието на Водата...”

Погледнах във видението, когато видях, че Отец наистина сви Кутрето

на Ръката Си. И неколцина човеци, усетили липсата на Божие Присъствие,

започнаха да бягат нагоре към Хълма, за да го намерят. А тогава Господ

Исус отвори златната кутийка с Благоуханието Си. И като намаза Кутрето

на Ръката Си с Маслото, извика със силен Глас в Святия Дух:

“Святи Душе! Събери човеците, които любят Завета Ми и не са

се отрекли от Примера Ми! Нека могъщото Благоухание на

Смирната подейства в сърцата на всичките бегълци от Вавилон. И

нека до времето на Моята Сватба те да бъдат Смирна пред Лицето

Ми! Защото тази Моя първа разумна девица ще работи за Покаяние

сред грешните и отпадналите...”

В отговор на Исусовия призив, отсред Кутрето на Ръката Му излезе

светъл лъч, който започна да докосва бягащите в долината и да ги съединява

в Един Дух, в едно Благоухание, в едно видение, и в един пророчески

прицел. А те, усетили благодатното присъствие на Духа, се втурнаха да

търсят и намират всички човеци, които водите на Ефрат не бяха потопили,

но отхвърлили отсред тщеславието си. И точно тогава Исус ми проговори,

казвайки:

“Виж тази Моя първа разумна девица! Тя ще бъде Смирна пред

очите Ми и с нея Младоженецът ще издири всичките грешни и

отпаднали, които са посочени за Спасение. Тя ще работи за

Покаяние и възвръщане към Бога. И Божието Масло в светилника й

могъщо ще свидетелства за нея. В тази църква Аз ще бъда Мирът,

Освещението и Утехата. И ето такива ще са пророческите учители

до времето на Моята Сватба – утешители, които водят сърцата до

Покаяние!
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Но ти сега виж отново как Отец ще свие безименния Си Пръст,

за да хвърли презрението Си към демонизираните пастири. Но

едновременно с това виж как Синът ще подейства със Святия Си

Дух, и ще даде пророческо видение и изходен път на всички, които

са обичали Присъствието на Хляба...”

Отново погледнах във видението, когато забелязах как Отец сви

безименния Си Пръст. А тогава и Господ Исус намаза безименния Си Пръст

в кутийката с Маслото. И като простря Ръката Си, извика със силен Глас в

Святия Дух:

“Святи Душе! Събери човеците, които любят Завета Ми и не са

се отрекли от Примера Ми! И нека могъщото Благоухание на

Касията подейства в сърцата на всичките бегълци от Вавилон. И

нека до времето на Моята Сватба те да бъдат Касия пред Лицето

Ми! Защото тази Моя втора разумна девица ще работи за Незлобие

и Смирение сред човеците...”

В отговор на Исусовия призив, отсред безименния Пръст на Ръката Му

излезе светъл лъч, който започна да съединява бегълците от долината в

Един Дух, в едно Благоухание, в едно видение, и в един пророчески

прицел. А те, усетили благодатното Присъствие на Духа, се втурнаха, за да

загърнат с братолюбие и боголюбие всичките човеци, които биха намерили

по пътя си. А тогава Исус ми проговори, казвайки:

“Виж тази Моя втора разумна девица, която е Касия. С нея

Младоженецът наистина ще царува в сърцата на всичките Си

Звани, Избрани и Верни и Божието Масло ще действа могъщо в нея.

Кротостта и Незлобието ще бъдат нейната най-голяма сила. И

всичките пророчески пастири, които се намерят в нея, ще бъдат

людете Давид. Мъже и жени по Сърцето на Бога и Отца, които са

отворили сърцата си за Агнеца Божий и живеят всякога в двадесет

и трети псалом.

В тази Касия човеците непременно ще Ме намерят – Съвършено

изобразен в слугуване към всичките Ми братя и сестри. В нея няма

да се намери нито един човешки авторитет, но Духът ще слиза

върху когото Аз поискам, и в когото Аз желая да се уподобявам на
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Пастир. И най-малките, които слугуват на всичките и се заробват за

тях, в действителност ще бъдат най-големите.

Но ти виж сега как Отец Ми ще свие средния от Пръстите Си, за

да хвърли презрението Си върху демонизираните благовестители.

Но едновременно с това Синът ще подейства със Святия Си Дух, за

да даде изходен път и пророческо видение за всички, които са

обичали Присъствието на Виното Му...”

Погледнах във видението, когато видях как Отец сви средния Пръст на

Ръката Си. Но едновременно с Него и Исус потопи Пръста Си в златната

кутийка с Благоуханието Му. И като простря Ръката Си към долината и към

човеците, бягащи да намерят изгубеното Божие Присъствие, извика със

силен Глас в Святия Дух:

“Святи Душе! Събери човеците, които любят Завета Ми и не са

се отрекли от Примера Ми! И нека могъщото Благоухание на

Тръстиката подейства в сърцата на всичките бегълци от Вавилон. И

нека до времето на Моята Сватба те да бъдат Тръстика пред Лицето

Ми. Защото тази Моя трета разумна девица ще работи за показване

на Милост и Състрадание към всичките грешни и отпаднали човеци,

чиито сърца са замъждели и изгубили всяка надежда за Спасение и

възстановяване...”

В отговор на Исусовия призив, отсред средния Пръст на Ръката Му

излезе светъл лъч, който започна да съединява бегълците от долината в

Един Дух, в едно Благоухание, в едно видение, и в един пророчески

прицел. А те, усетили благодатното Присъствие на Духа, се втурнаха, за да

намерят всичките изхвърлени, отпаднали и съкрушени човеци по пътя си.

А тогава Господ ги посочи и ми проговори, казвайки:

“Как да не се радва Сърцето Ми, слуго Мой, след като тази Моя

трета девица наистина ще показва Милостта Ми и ще бъде като

моавката Рут, която събира разпиляното?

Защото ти казвам, че всеки от пророческите благовестители,

които ще се намерят в Тръстиката, непременно ще бъдат като

слугите Ми в Кана Галилейска. За да обърнат всичката вода от

сълзите, във Вино за Моята Сватба. И ето тази Моя трета разумна
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девица напълно ще извърши очакването Ми. Понеже докато

демонизираните благовестители ще бързат да пожънат за Вавилон

всичките богати и високопоставени човеци, тази Моя разумна девица

ще пожъне изхвърлените от погиващия свят на дявола. Всичките

куци, слепи, гърбави и немощни ще бъдат прицел на благовестието

й. Тъй щото, помазани от Божието Масло, куците ще проходят,

слепите ще прогледнат, гърбавите ще се изправят, а немощните ще

се изпълнят със Силата Господна.

Но ти сега се приготви да видиш и последните две разумни

невести, които Отец Ми ще изпрати на света от Светилището Си.

Защото те ще бъдат сърдечният пример, вдъхновение и възхищение

за всички останали. Понеже тези две последни разумни девици са

Маслината и Канелата...”

След последните Си думи Господ, озарен от огнената Си Любов, натопи в

златната кутийка Палеца и Показалеца Си. И като простря помазаните Си

Пръсти към Отца на небесата, извика със силен Глас към Него, казвайки:

“Отче Святи! Църквите на света в долината не Те послушаха, но

Твоите излязоха отсред мерзостта на запустението, за да Ти бъдат

Благоухание и наслада. Отстъпилите от Името и Завета на Сина Ти,

не пожелаха да се покорят на Словото Ти, но Званите, Избраните и

Верните, които Ти Си записал за Вечен Живот, няма кой да ги

отнеме от Ръката Ти!

Благоволи сега, Святи Отче, да пратиш на всичките Божии чеда

най-силните Си и най-святите Си слуги от Светилището. За да бъдат

вдъхновение, пример и крепост за людете Ти!”

Дочул думите на Сина Си, Отец вдигна Ръката Си от долините под

Хълма. И като докосна с Палеца и Показалеца Си самия Хълм Господен,

извика със силен Глас, казвайки:

“Послушах думите Ти, възлюбен Мой Сине! И на Хълма Господен

явявам Твоите последни две разумни девици, които са първи в

Делото Ти!

Маслината – която е могъщата църква на Божия Пророчески

Дух, и Канелата – която е могъщата църква на Божията Праведност!
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Тази Маслина непременно ще излива и пълни с Божието Свято

Миро съдовете на всичките останали разумни девици, които са

пристъпили в Кръга на Маслото! И от Маслината ще дойдат всички

пророчески видения и целия духовен прицел към Сватбата Ти! Но

към делото на Маслината ще се прибави и делото на Канелата!

Защото в нея ще се намерят всички Святи мъже и жени на Вярата,

които преживяват и ще преживяват гонение, съразмерно на Твоето!

И най-силният и благословен аромат на Божието Светилище ще

дойде именно от Канелата, която на Небето е Солта Господна, а в

благовестието на земята – несравнима по Благоуханието си!”

След последните думи на Отца, отсред Палеца и Показалеца Му се

явиха Маслината и Канелата. И вълни от Небесно Благоухание се разляха

върху целия Хълм Господен, тъй щото останалите три разумни девици

усетиха Благоуханието и се устремиха към Хълма, за да отидат при тях.

А тогава Господ отново ми проговори, като казваше:

“Слуго Мой! Като Маслина те посочи Отец Ми за Сватбата на

Младоженеца, и като Маслина ще пребъдваш пред Лицето Ми! Като

Канела беше стриван заради вярата си в Мене, и като Канела се

разнесе ароматът ти за Мене! И сега ти казвам, че Святият Дух

Господен няма да спре да върши Делото Си, докато не събере в

Съвършена пълнота разумните девици на Хълма Господен. Защото

ако и на земята Младоженецът да има пет разумни девици, пак в

мига на Сватбата Той ще се венчае за една Невяста, която е

Неговата Църква – Жената на Завета Му!

От днес и до свършека Аз ще направя мнозина да застанат зад

делото ти, което е Моето Свято Дело! Мнозина ще пострадат за

Мене, и ще носят трънения Ми венец, и ще прокървят от раните Ми,

и ще Ме прославят с цената на всякакво гонение и дяволска ярост.

Тъй че до свършека от Хълма Господен ще се излива Благоуханието

на петте Ми разумни девици!

Благоуханието на Смирната, което е в помазаното благовестие

на Покаянието от пророческите Ми учители!
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Благоуханието на Касията, което е в помазаното благовестие на

Незлобието и Смирението от пророческите Ми пастири!

Благоуханието на Тръстиката, което е в помазаното благовестие

на Милостта и Състраданието от пророческите Ми благовестители!

Благоуханието на Маслината, което е в благовестието на Святото

Божие Помазание от Божиите пророци!

И накрая - Благоуханието на Канелата, което е в помазаното

благовестие на Христовия Пример и Христовата Правда от Божиите

Апостоли!

А в края на това най-свято видение, призовавам всичките Божии

чеда, като им казвам:

Изпитвайте се дали имате Моята Вяра и дали пребъдвате сред

Моите разумни девици! Ако сте сред тях, то тогава запаленият

светилник ще ви посочи пътя до Хълма Господен!

Приближавайте се до Мене, и ще се приближавам и Аз при вас!

Елате при Вратата на Младоженеца – днес и сега! Защото тя

непременно ще се затвори за неразумните – утре и отпосле!

И най-сетне – последвайте Ме в последното видение, което ще

дам на пророка Си! Защото е твърде страшното, но и твърде Свято

видение със затварянето на Вратата от Младоженеца!

Аз, Божият Агнец от Сион, все още говоря и не млъквам!”
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6. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗАТВАРЯНЕТО НА ВРАТАТА

Братко мой! Верни ми приятелю!

За много пророчески книги, които написах, се водеше голяма битка в

небесните места. Но сега искам да ти кажа, че за последните две пророчески

книги битката беше повече от страшна, а отмъщенията от дявола – твърде

жестоки и болезнени. Зная, че би могъл да посочиш много други книги, в

които Мечът Господен е посичал дявола много по-болезнено. Но в тези две

последни книги става дума за нещо много по-важно от посичането на

дявола, а именно – за мястото на Божиите чеда в Божието Присъствие. И

не просто за мястото, където сега се намират, а за единствено възможното

място, където ще се състои Сватбата между Младоженеца и Невястата.

Както и досега да си прочитал Христовата притча за разумните и

неразумните девици, то не е възможно да си бил сляп и да не забележиш,

че в крайна сметка едни девици ще отидат на Сватбата, а за други Вратата

ще се затвори. А ти помисли, че всичкият възможен смисъл на Вярата в

Господ Исус Христос се заключава в плащането на онази цена, с която да

участваш на Сватбата. Няма никакъв разум, нито мъдрост в това – да

вървиш с Исус почти до самия край, но на метър или два преди края да

пуснеш ръката Му и да се откажеш от Него. А именно такава е днес целта

на дявола – християните да пропуснат обещанията на Новия Завет и да се

намерят като богоотстъпници и беззаконници.

Аз искрено се надявам, че виденията в тази книга ще послужат на

сърцето ти като ясен ориентир за това как да запалиш светилника си, как

да облечеш бялата си дреха и как да пребъдваш в благоухание пред Исус.

Зная също, че към мнозина дяволът ще дойде с всичкото си измамително

лукавство, за да ги накара да се усъмнят в правотата и истинността на

пророческите послания. Той ще задълбае в тщеславните им чувства, ще

зачегърта в спомените им от всякакви лъскави конференции и ефектни

панаирджийски изпълнения на не един и двама църковни шарлатани. На

някои той ще прошепне, че църквата им е единствената, на други – че

винаги са били на правилното място, а на трети – че щом делото на Божия

пророк не може да събере мнозинства от последователи, то значи, че е
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фалшиво и непотвърдено от Бога. Но за всичко това, скъпи ми братко, аз

ще те помоля да си спомниш само едни пророчески думи, изречени от

устните на нашия Господ и Спасител:

“И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на

Човешкия Син. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и

пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в

ковчега, и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така

ще бъде и пришествието на Човешкия Син...” 23

Днес е това време, приятелю! Днес църквите са заети да ядат и пият,

да се женят и омъжват, да се разжегват и вършат ненаситно грях след грях

и мерзост след мерзост. Днес е времето, когато църковни първенци тичат

на корист и бързат на грабеж. Днес е времето, когато пастирите си шият

костюми по поръчка и си купуват стоките от модерни каталози. Днес е

времето, когато прибират десятъка от пенсията на старицата, за да им

послужи за всякакви гуляи и разкошества, а за нуждите на сиротните те

нехаят и не им пука. Днес е времето, когато тлъсти църковни величия се

обграждат от гордост и от религиозна непристъпност, като плащат на

бодигардове да пазят скъпоценната им неприкосновеност. Днес е времето,

когато църковните зали се пръскат по шевовете, а търговията върти на

високи обороти. Днес е времето, когато маскираният дявол шепне в

скришното на сърцата, казвайки:

“Радвайте се, защото сте толкова много! Стотици милиони сте, и

всичките до един – християни!”

Но пак днес е времето, когато изпълнени от Святия Дух, една шепа

Звани, Избрани и Верни, няма да се поклонят на Сатана, но ще влязат в

огнените пещи на последните Навуходоносори, за да намерят Четвъртия в

огнените пламъци.

Пак днес е времето, когато с Разум от Святия Дух, оцелелите от

Вавилон ще си спомнят, че в дните на Ноя едва осем човека се спасиха от

водите на тогавашния потоп.

23 (Матея 24:37-39)
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Пак днес е времето, когато с Разум от Святия Дух, Христовите чеда ще

припознаят своя Господ като последния Ной, Който събира в Ковчега Си

умрелите за света и оживелите за Небесната Правда.

Пак днес е времето, когато с Разум от Святия Дух, петте девици на

Господ ще разпознаят как древното библейско знамение с Ной става

последно библейско знамение на Спасението и Сватбата с Младоженеца.

Защото някога в древността Ной пусна бял гълъб, за да обходи водите на

потопа, а гълъбът се върна с маслинена клонка в човката си. А днес Господ

за последно ще обиколи с Духа Си земята, потопена от водите на Ефрат, а

Святият ще се върне, държейки всичките спасени, които са се намерили

като Маслини Господни и като Благоухание на Хълма Господен, останал

непотопен от водите на нечестието.

И докато женещите се демони, се оженват за предадените им от

дявола блудници, а блудниците се омъжват за назначените им от дявола

демони, една шепа Святи мъже и жени на Господа, ще извървят последните

стръмни метри от Хълма на Святостта, като по пътя си съберат, осветят и

спасят всичко, което Отец, Синът и Святият Дух са записали в Книгата на

Живота.

Но защо още да ти говоря за всичко това, когато сърцето ми е

преизпълнено от последното видение, дадено ми от Исус?

Нека ти разкрия това видение, братко мой, понеже е едно от най-

съдбоносните, давано ми от Господ. Ето думите, които Исус ми проговори,

миг преди да ми даде видението Си:

“Слуго Мой! След написването на тази пророческа книга, ти ще

пристъпиш с Мен в началото на края. И като стоиш на Хълма

Господен, който истински ти е потвърден с името Мория, ще се

наслаждаваш на Спасението, което върши Божията Ръка. Защото

сега ти казвам, че книгите, които ти дадох да напишеш и раздадеш

даром на Божиите чеда, няма да се върнат празни, но съвършено

ще извършат предназначението си. С голямата си съдбоносна сила

те непременно ще вържат нечестивите плевели като снопове за

изгаряне. Понеже всеки, който похули Словото на Божия Пророчески

Дух, жив е умрял, и се запечатва с думите на устата си, като роден
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от дявола и приготвен за огъня на Божия Гняв. Но непременно ще

има и истински житни снопове, чеда на Царството, искрени и

непорочни Божии чеда, които ще повярват, че Господ е въздигнал

пророка Си от една окаяна и малка нация, за да засрами всичките

тщеславни величия и титулувани измамници по целия свят. Затова

ти казвам, че повярвалите на свидетелството ти Божии чеда ще се

съберат на Хълма Господен – всеки с Благоуханието си пред

Господа.

Виж сега и този миг, понеже е твърде Свят и прекрасен...”

След последните Си думи Господ докосна главата ми, тъй щото пред

сърцето ми се появи и самото видение. Аз вече виждах как към Хълма

Господен се приближаваха Смирната, Касията и Тръстиката със запалени

светилници. А там, на самия Хълм, ги очакваха Маслината и Канелата,

които сияеха в Святостта и Силата Господна. И ето, че петте девици се

прегърнаха в Един Дух и вкупом въздигнаха светилниците си, като извикаха

със силен глас:

“Господи Исусе! Духът Ти ни събра за Сватбата Ти! Молим Те, приеми

ни в Славата Си и засвидетелствай ни в Любовта на Сърцето Си!”

В отговор на призива им, Небето над тях се отвори, и Божията Ръка,

държаща светла Небесна Врата, се спусна досами девиците. И ето, че моят

Господ отвори Вратата и възлезе сред тях, като вкупом ги прегърна. А след

това им проговори, казвайки:

“Влезте през Вратата, разумни Мои девици! Защото бяхте

Светлина Господна в мрака на дявола, и Благодатно Спасение за

човеците по земята! Вие извървяхте пътя до Маслото и Солта на

Младоженеца, и затова Младоженецът с неизказана и преславна

радост ви въвежда в Славата Си! И както Ръката Божия, която ви

създаде, е с пет Пръста, но остава цяла в Силата Си, така и вие от

този миг насетне бъдете Моята Невяста, Жената на Завета Ми,

Църквата на Примера Ми и Святостта Ми!”

След тези думи на Исус, петте девици влязоха с Него през Вратата, а

Младоженецът извади ключа на Давид от мантията Си и превъртя

ключалката на Вратата, като я заключи. А тогава с девиците настъпи
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мигновено преображение, понеже със самото им преминаване през Вратата

настъпи и грабването им от Господа. А след самото грабване очите ми вече

виждаха не пет разумни девици, а една-единствена Невяста, облечена в

бялата си булчинска рокля и благоухаеща от всичките Благоухания. И

онези пет горящи светилника вече се бяха превърнали в един-единствен

огнен светилник на сърцето й. А докато аз гледах с възхищение на

Небесното знамение, Господ ме придвижи с Духа Си до Самия Себе Си. И

като ми посочи Невястата Си, проговори с развълнуван Глас, казвайки:

“Няма по-голяма радост за Младоженеца от тази – да въведе

Невястата Си пред Божия Престол, и да получи там благословията

на Отца Си. И сега ти казвам, че това видение скоро ще бъде

реалност за всичките Божии чеда. А ти, като гледаш бялата

булчинска рокля на Моята Невяста, непременно знай, че в белотата

й са съшити пророческите книги, които написа, а Аз дадох чрез теб

на Божиите чеда. Непременно знай, че огънят в сърцето на

Църквата, е могъщо разпален от Примера Ми, който даде на братята

и сестрите си. Непременно и най-вече знай това – че всичкото

Благоухание, в което ухае Възлюбената на Сърцето Ми, е дошло от

неуморното подвизаване на Божиите слуги, между които си и ти.

Затова ще бъдеш наречен вечен приятел на Младоженеца и

неизменен свидетел на Божиите Присъствия, за които мощно

свидетелства през последните четиринадесет години от живота си.

А сега, слуго Мой, нека те поставя зад затворената Небесна

Врата при Хълма Господен, за да видиш как пред нея ще се съберат

онези неразумни девици, които фатално пропуснаха времето на

Сватбата, и пропиляха всичкото възможно Божие благовремие,

което им беше дадено, за да се покаят и възвърнат към Мене...”

След тези думи Господ се сниши с мен до затворената Врата на Хълма

Господен, където водите на Ефрат вече заливаха и сетните места на Божие

Присъствие, които Святият Дух беше напуснал след мига на грабването. И

ето, че от самите води на сатанинската река излязоха петте неразумни

девици. Те държаха светилниците в ръцете си, но в тях гореше не Божието

Масло, а черна смола с чужд огън, на които не свидетелстваше Святият
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Дух. Така, с още незасъхнали от нечестивата вода рокли, неразумните

девици се приближиха до Вратата, като се опитваха да я отворят. Но за

техен ужас Вратата не се отваряше. И ето, че те вкупом закрещяха пред

Вратата, казвайки:

“Господи, Господи отвори ни! Нека точно сега тази Врата да се отвори

в Името на Исус!”

Викането им нямаше никакъв смисъл, нито някаква надежда, че

Господ ще отговори на очакването им. Това още повече отчая неразумните

девици и те с ново настървение заблъскаха със светилниците си по Вратата,

крещейки със сърцераздирателни гласове:

“Небесни Отче, заповядай да ни бъде отворено в Името на Исус!

Отвори ни, Исусе! Ето, събрани сме за Сватбата Ти и сме готови всичките

си благословения да ги дадем за успеха на благовестието! Само ни отвори,

чуваш ли? Ние сме толкова многобройни, могъщи и славни, че тази Врата

трябва непременно да се отвори, а Небето да ни посрещне с възторг и

тържество! В Името на Исус – отвори се, затворена Врата!”

Но колкото и да викаха неразумните девици, Вратата не се отваряше.

Така викът им вече преминаваше в бяс. И те започнаха да удрят Вратата

със светилниците, като крещяха:

“Затова ли цял живот проповядвахме Завета Ти – за да ни оставиш

вън? Затова ли неуморно се подвизавахме в Името Ти – за да зарежеш

накрая най-прославените и най-помазаните Си църкви? Ако наистина Си

Господ – отговори ни и ни отвори! Дай ни да разберем защо сме отвън!”

В този миг моят Господ реагира. И като посочи най-лъскавата и най-

натруфена девица, която блъскаше по Небесната Врата най-настоятелно,

ми проговори, казвайки:

“Виждал ли си що ще рече проклятие от Бога? Ето, виж го, и

нека цялата Ми Църква да го види чрез свидетелството ти!”

Погледнах натам, накъдето ми сочеше Господ, понеже погледът Му

преминаваше като Дух и през самата Врата. Така, с върховен ужас, аз

забелязах как в утробата на неразумната девица имаше два плода. Единият

беше жив, а другият мъртъв. Живият плод беше дяволско изчадие, което

беше протегнало остри нокти и с тях беше разкъсало, задушило и
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умъртвило Плода Емануил. Самото видение сякаш ме сграбчи за гърлото,

тъй щото едвам успях да попитам Господа:

“Исусе! Не знае ли тази неразумна девица, че от блудството й със

Сатана се е родил звяр в утробата й, който е умъртвил божественото

зачатие на Святия Дух?”

“А как да би знаела, слуго Мой, след като самият звяр й шепне,

че е Исус? И ако някой още се чуди как този звяр е намерил сила да

умъртви Младенеца, то на такъв казвам, че всичките мръсни дела,

които тази неразумна девица е вършила, като обречени “в Името на

Исус” са давали сила именно на звяра, за да убива и задушава

зачатието Емануил. Тази безумна блудница просто е легитимирала

убийството, което звярът е нанесъл на Емануил, понеже за нея

именно звярът е бил Исус, и тя го е хранила с вярата си, с

изповедите си и с делата си. А като нея в утробите си са и

останалите четири неразумни девици. И нека никой повече не Ме

пита как неразумните убиха Младенеца Господен в сърцата си.

Защото за последно ще кажа на всички ви:

Безумните учители убиха Младенеца с духа на Езавел, който е

духът на теологията и чародейството!

Безумните пастири убиха Младенеца с духа на Корей, който е

духът на завистта, първенствуването и насилието!

Безумните благовестители убиха Младенеца с духа на Мамон,

който е духът на алчността, сребролюбието и просперитета!

Безумните лъжепророци убиха Младенеца с духа на Антихрист,

който е духът на тоталната заблуда и отричане от Христовия

Пример и Христовото Слово!

И накрая – самите безумни лъжехристи убиха Младенеца с

ноктите на самия Сатана, който е духът на гордост и превъзнасяне!

Всеки път, когато Младенецът беше убиван в сърцата на

безумните, Сатана съпровождаше убийството Му с реки от

благословения, с планини от поощрения и с голям шум от човешко

одобрение! И всеки път, когато вършеха делата на мерзостта си,

неразумните ги запечатваха като извършени “в Името на Исус”, за
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да бъде накрая осъждението им пълно и справедливо! И за да не

останат в неведение относно сетнината си и проклетията, която

вече ги настига, Аз ще им проговоря зад Вратата, а ти запиши

думите Ми на книга...”

След тези Свои думи, изпълнен със Свещен Гняв и огнено негодувание,

Господ отвори устните Си против неразумните девици и им проговори,

казвайки:

“Защо блъскате по Вратата Ми, неразумни девици, превърнали

се в нечестиви блудници? Не е ли една Врата затова направена – за

да минат през нея посочените на точното време и с Духа в сърцата

си, Който е създал Вратата? Как вие ще искате да преминете през

тази Врата, след като не сте родени от Моя Бог и Отец, но сте

поколение на убийци, блудници и беззаконници? Как ще искате да

преминете през Небесната Врата, която събира в себе си всичките

Святи Божии Присъствия, след като в ум, в думи и на дело

намразихте Присъствията на Отца Ми?

Аз ви дадох Водата Си, за да се измиете и очистите, но вие

предпочетохте водите на Ефрат – за да стоите всякога във

вътрешна мерзост и нечистота! Аз ви дадох Водата Си, за да зачене

Святият Дух непорочното зачатие на Емануил в сърцата ви, но вие

предпочетохте водите на Ефрат и образа на звяра в утробите си,

който да Го убие!

Аз ви дадох Хляба Си, за да се научите на пламенна Любов към

Бога и към ближните, но вие предпочетохте фарисейския квас и

плесента на лъжепророка.

Аз ви дадох Виното Си, за да обикнете Страданията Ми и да се

уподобите в Раните Ми и да възлюбите Кръста Ми, но вие

предпочетохте светската слава, светското одобрение и светските

блудства, за да пиете в света от виното на великата блудница, но не

и от Плода на Лозата Христос.

Аз ви дадох Маслото Си, за да вървите с Мене от Слава в Слава,

родени от Духа Господен и помазани от Святия, но вие предпочетохте

смолата на дявола и червеите на неговото лукавство.
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И най-сетне – Аз ви дадох Солта на Жертвите Си, осолени с

Огън и станали ходатаи на Хълма Господен. Тези, които ви събудиха

през нощта с възгласа “Ето, Младоженецът иде!” Но вие не

пожелахте да се покорите на техния възглас, защото в сърцата си

вече бяхте обвързани с други младоженци, от които приехте

всичките дарове на стария и прогнил свят.

Аз наистина не ви познавам и вие не сте Моите девици! Моите

вече са при Мен, а за вас остава звярът, който скоро ще излезе от

бездната, за да ви обладае и изнасили всичките! Останете проклети

във външната тъмнина! Аз няма повече да ви чуя, но вие треперете,

защото Гласът на Съдията скоро ще произнесе присъдите ви!”

След тези пламенни и ревностни думи, Господ ме прегърна и въздигна

нагоре, като ми казваше:

“Аз ще те върна на мястото ти – в най-вътрешния кръг на

Божието Присъствие! За да бъдеш жертвен юнец за людете Ми! И

сега ти казвам, че Господарят ти е твърде много удовлетворен от

делото, което стори за разумните Му девици. Те скоро ще се

съберат на Хълма Господен, а тебе Господ ще утеши относно

всичкото зло, което понесе заради Името Ми, заради Словото Ми, и

най-много – заради Примера Ми!

Блажени и Святи човеците, които са приели с Моята Вяра

пророческите видения в тази книга! Те непременно ще бъдат

готови за Младоженеца във времето, когато Отец Ми заповяда

грабването на Църквата! Блажени и Святи нека да бъдат Смирната

и Касията, Тръстиката, Маслината и Канелата! Защото те са петте

разумни девици на Младоженеца, сътворени от петте пръста на

Ръката Божия!

Ето, ида скоро! И Духът и Невястата, нека кажат:

Дойди Господи Исусе!

Аз, Божият Агнец от Сион, дадох тази най-свята книга на

пророка Си! Аз я изговорих, Аз я изрекох!”
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