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СЛУГИ НА НЕБЕСНИЯ БОГ ИЛИ ПОТОМЦИ НА ДИОТРЕФ?

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Само Бог знае и Святият Му Дух може да потвърди в сърцето ти на какво

злострадание и сатанинско отмъщение бях подложен заради виденията в

последната пророческа книга, която Исус даде на Църквата Си. Една тайна,

стояла покрита две хиляди години, беше разбулена и разкрита в Дух и

Истина, за да се превърне в Съвършен щит за вярата на искрените Божии

чеда. Един противник на Сион и Небесното Царство трябваше да усети в

сърцето си най-острото от Меча на Божия Пророчески Дух. Защото Сам

Господ със свидетелството на Апостола Си Павел изпълни обещанието Си,

записано в Евангелието:

“Няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не

ще се узнае…” 1

И за всички, вкусили от Словото на Скритата Манна, Той добави, като

каза:

“А на вас, Моите приятели, казвам: Не бойте се от тия, които

убиват тялото, и след това не могат нищо повече да сторят. Но ще

ви предупредя от кого да се боите: бойте се от Онзи, Който, след

като е убил, има власт да хвърля в пъкъла, Да! казвам ви, от Него

да се боите…” 2

Аз няма да тръгна надълго и широко да ти доказвам от кого се бои

днес мнозинството от човеците. Защото без всякакво съмнение ще стигна

до вярното обобщение, че хората се страхуват от дявола и от всичките му

зли демони и бесове. Но за нас, които имаме Святия Дух в сърцата си, такъв

страх е абсолютно недопустим. Без значение колко ще пострадаме за Исус

и какви отмъщения ще се струпат върху сърцата ни – ние ще продължим

да вярваме в Него и да следваме Небесните Му повеления. Без значение,

че в една привременна скръб ще преживеем напускане или коварства,

предателства или поругаване – ние ще стоим като непоклатими камъни

1 (Лука 12:2)
2 (Лука 12:4-5)
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върху Канарата на Вечното Спасение, защото Исус ни е направил повече

от победители над дявола и тъмното му царство.

Ако има причина да започна с такива думи в началото, то тя е заради

убеждението ми, че Господ ще даде на всички ни да пием от Гетсиманската

Му Чаша, да усетим трънения Му венец и да бъдем разпънати и прободени

от черните гвоздеи на цялото земно и демонизирано християнство. Защото

то всякога е било омайвано и хипнотизирано от надписа на Пилат Понтийски,

поставен над разломеното, бичувано и прободено Тяло на Човешкия Син.

Защото там – пред Голготския Кръст – едните се превръщат в съучастници

на Господ, а други решават да бъдат просто зрители. И ако старовременната

змия е безсилна да хипнотизира съразпнатите с Исус, то тя има абсолютен

контрол върху страхливите, колебливите и най-вече плътски човеци.

Такива, като не гледат на прободените ръце и нозе на Спасителя, нито на

окървавената от тръните Му Глава, решават, че напълно ги устройва

надписът на римския прокуратор, закован над Господната Жертва. Но ти

помисли, братко мой, че Исус е Господ и Бог. Той е Бог Син, Който се

отказа от Небесната Си Слава и царуване и слезе на земята, за да стане

Човешки Син. Но при все, че прие Образ на Човек, пак в Него обитаваше

всичката пълнота на Божеството и Той всякога пребъдваше с Духа Си в

неизмеримите височини на Сион.

Кой тогава беше онзи безумен и нечестив човек, който закова дъсчица

с послание над Христовата Глава? Кой беше този арогантен и горд

управител, който дръзна да се превъзнася над Божия Син? Имаше ли Пилат

Божиите пълномощия, за да определя какъв е Исус Христос на Голготския

Кръст? Имаше ли той правото да заковава надпис над Главата Господна,

когато Словото изрично казва, че Господ е превъзвишен, а всичките човеци

са в подножието Му? И ако в оня страшен миг Отец гледаше на Сина Си

като на най-съвършена и Свята Жертва, то защо римлянинът искаше да

остави друго внушение в събраната под Кръста тълпа? Защо, например, не

написа на дъсчицата думите, изречени от Йоан Кръстител:

“Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!” 3

3 (Йоан 1:29)
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Защо реши да напише “Исус Назарянин, Юдейският цар” на трите

световни езика по онова време? Не затова ли, щото отпосле поколения след

поколения щяха да се съблазняват от надписа, а да пренебрегват Жертвата?

Всъщност, нека ти помогна в разбирането, братко мой. Понеже без

правилното разбиране ти няма да проумееш посланията в тази книга.

Излез на улицата и помоли първия срещнат езичник да избира една от

двете възможни житейски съдби.

Първата съдба: Да стане жертва, която няма дял, награда и сетнина от

този свят.

Втората съдба: Да бъде цар, който би получил всичкото богатство и

слава на едно земно царство.

Каква съдба ще избере запитаният човек? Дали да умира като жертва,

когато всички други край него живеят, или да живее като цар, когато всички

други край него умират?

Естествено е да предположиш с максимална сигурност, че езичникът

ще предпочете съдбата на цар, а не съдбата на жертва. Но ти виж долното

изречение, което ще запиша, понеже думите му са благословени капчици

от Скритата Манна:

Сетнината на земните жертви е да станат вечни царе, а сетнината на

земните царе е да се превърнат във вечни жертви!

Защо е така ли?

Именно защото земните жертви изгубват живота си за Исус на земята,

за да го намерят като Вечен Живот на небесата, докато земните царе искат

да задържат живота си на земята, за да намерят сетнината си във вечната

смърт, като жертви на сатанинското лукавство. Стават ли ти вече по-ясни и

разбираеми думите на Исус в Евангелието, които гласят:

“Който намери живота си, (като цар) ще го изгуби; и който

изгуби живота си, заради Мене, (като жертва) ще го намери…” 4

Виж Скритата Манна, която съм вмъкнал в скоби, за да проумееш

всичко, за което Исус ще ти говори в тази книга. Защото на този свят едни

човеци непременно намират живота си като царе, поклонили се на дявола,

а други човеци непременно изгубват живота си като жертви, поклонили се

4 (Матея 10:39)
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на Бога. И сега си спомни от Евангелието как на Голготския Хълм, сред

безчувствените и закоравени сеирджии, стояха и верните на Исус и Делото

Му. Спомни си как Господ погледна на земната Си майка Мария, като й каза:

“Жено, ето син ти!” 5

А след това проговори и на ученика, когото обичаше:

“Ето майка ти!” 6

Ако прочетеш тези думи с очите на езичник, то не би видял нищо

друго, освен едно сърцераздирателно сбогуване на Исус с Йоан и Мария.

Но ако прочетеш писаното в Светлината на Святия Дух, то непременно би

проумял как Господ в предсмъртния Си миг благославя Йоан с дара на

Небесната Вяра. Тази Вяра, с която Йоан щеше да Го роди и изобрази в

сърцето си, тъй щото Майка и Син щяха да бъдат едно в Духа Господен. И

същият този прекрасен Апостол и Пророк Господен, сам станал жертва за

Исус и стигнал до тъмничната килия на остров Патмос, щеше да напише с

голяма скръб в едно от посланията си:

“Писах няколко думи до църквата; но Диотреф, който обича да

първенствува между тях, не ни приема. Затова, ако дойда, ще му

напомня за делата, които върши, като бръщолеви против нас лоши

думи. И като не се задоволява с това, той не просто че сам не

приема братята, но възпира и тия, които искат да ги приемат, и ги

пъди от църквата. Възлюбений, не подражавай злото, но доброто.

Който върши добро, от Бога е; който върши зло, не е видял Бога…” 7

Не можеш да четеш тези Апостолски думи просто ей така – за да си

запълваш времето! Ти си длъжен да видиш скритото в тях! Ти си длъжен да

проумееш какво има на предвид Йоан, за да казва, че който върши зло, не

е видял Бога. За какво виждане става тук въпрос, след като ходим с

вярване, а не с виждане? Понеже Йоан казва тези думи именно в контекста

на това, че Диотреф не приема свидетелствата му.

Защо Йоан истинно твърди, че вършещите зло не са видели Бога?

Отговорът отново е скрит в Кръста на Голгота. Защото Диотреф е,

който не е видял там Исус като Жертва, но се е съблазнил от надписа на

5 (Йоан 19:26)
6 (Йоан 19:27)
7 (3 Йоаново 1:9-11)



7

Пилат, за да се изживява като цар и да първенствува. Тъй щото Скритата

Манна в думите на Йоан е именно тази:

“Възлюбений, не подражавай злото (на Пилатовия надпис), но

доброто (на Христовата Жертва). Който върши добро, от Бога е; който

върши зло, не е видял Бога (като Жертва на Кръста)…”

Разбираш ли това, за което ти пиша, братко мой? И проумяваш ли най-

сетне, че още отпреди две хиляди години духът на Антихрист е започнал

да ражда Божии отстъпници в тогавашните църкви? И ако за всички нас

Апостол Йоан е твърде велик авторитет на Христовата Вяра, то помисли

какъв беше духовният му сблъсък с Диотреф. Не беше ли това в пълна

степен сблъсък между Пилатовия надпис и Жертвата Господна? Не беше ли

решил онзи древен горделивец и дяволски човек да се изживява като цар

в Господното събрание, съблазнен именно от надписа на Пилат, докато

Апостол Йоан пребъдваше като Жертва на Божия Свят Олтар? Кой тогава

от двамата беше добротворецът, видял Бога? И ако несъмнено това е Йоан,

то какво прави Диотреф в Христовата Църква? Не става ли той съблазън и

препънка за неутвърдените във вярата? Не казва ли той с примера си на

цялото паство:

“Мене господ ме е направил цар и всички трябва да се съобразявате с

това! Аз не приемам да ме учат и наставляват жертви, понеже съм цар!”

Кой “господ” е направил от Диотреф цар ще оставя на Святия Дух да

потвърди в сърцето ти. Но аз сега отново искам да ти напомня, че именно

Апостол Йоан пръв забеляза духа на Антихрист в тогавашните църкви.

И в онова време той записа твърде сериозни думи в посланието си:

“Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде

Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е

последно време. От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако

бяха били от нас, щяха да си останат с нас; но излязоха, за да стане

явно, че те всички не са от нас…” 8

Забелязваш ли как Христовият Апостол изрично предупреждава:

“От нас излязоха, но не бяха от нас…”

8 (1 Йоаново 2:18-19)
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Защо “от нас излязоха”? Именно защото и едните и другите са

стояли пред Кръста Господен. Но ако едните са видели в Кръста Жертвата

на Исус, другите са били хипнотизирани от надписа над Жертвата. И ако

едните са решили да бъдат слуги Господни, за да се съразпнат с Господ и да

изгубят живота си за Него, другите са станали именно царе на Антихриста.

Искам да разбираш всичко това, за което никой никога не ти е проповядвал.

Защото Апостол Йоан беше първият от Христовите слуги, който забеляза

смъртоносното влияние от надписа на Пилат. Не по друга причина, а защото

сам той беше най-близо до Жертвата Господна и беше дарен от Исус с

Вярата, която изпитва нещата, които се различават.

А сега, братко мой, нека да премина нататък – в свидетелствата на

живота ми, като слуга и пророк на Господа. Аз в никакъв случай не искам

това да прозвучи като превъзнасяне или печелене на човешки дивиденти,

понеже не желая никаква земна слава, никакво земно ръкопляскане и

никакви земни придобивки от делото си. Но съм длъжен пред Святостта и

Жертвата на моя Господ да свидетелствам на цялата Му Църква. Защото и

на мен Исус даде Небесната привилегия, подобно на Йоан, да пиша послания

до последните църкви и да ги призова към покаяние и отричане от духа на

света и от духа на Антихрист. Изпълнен със Святия Дух, аз започнах това

дело преди четиринадесет години. Без да зная и да предполагам, че пътят

ще се окаже не просто труден и трънлив, но пълен с всичката възможна

съпротива на лукавия. Така, седмица след седмица, месец след месец, и

година след година Божията Ревност усилваше огъня в сърцето ми, тъй

щото изцяло се разгорях и посветих на Христовото Дело. Не искам тук

отново да напомням какви ужаси и препятствия преживя душата ми, нито

колко болезнени дяволски удари понесе тялото ми през изминалото време.

Но няма как да спестя категоричния факт, че каквото се случваше на

първите Христови пратеници, това се случи в многократно по-голяма степен

на последните. Защото ако против Апостол Йоан застана един Диотреф, то

против Божия слуга Стефан се възпротиви цяла тщеславна плеяда от

Диотрефовци. Горди, арогантни и превъзнесени – всички тези пастори,

излюпени в американските институти по теология, се надигнаха като стена

против делото ми и свидетелствата ми, като бръщолевеха бясно против
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пророческите видения от Хълма Мория и разпалваха дъха на всякаква

религиозна омраза и отрицание.

Можел ли съм тогава да зная, че Исус въздига жертвата на един Свой

слуга против всичките царе, родени от надписа на Пилат?

Можел ли съм дори да предполагам, че Сатана яростно ще брани

гнусните си завоевания в църквите на последното време?

Истината е, че когато нямаш знанието, то тогава го компенсираш с

доверие в Бога. Така и аз, макар и да не разбирах всичко в началото, се

доверих на моя Господ, като знаех, че рано или късно Той ще просвети

очите на сърцето ми и ще ме направи да превъзмогвам не само с вяра, но и

с дълбоко просветена и всячески проницателна любов, която изпитва

нещата, които се различават. А те наистина започнаха да се различават

още от самото начало. Защото човеци, вързани в сърцата си именно от

Пилатовия надпис, ми задаваха постоянно един и същи въпрос:

“От коя църква си ти и кой ти е пастор?”

(Разбирай – “От кое земно царство си и кой е земният ти цар?”)

А дори да им казвах, че съм от Небесната Църква на Исус, и че Господ

е моят Пастир, то пак това никак не ги устройваше. Те искаха да видят

върху мен сянката на някой религиозен цар и членуването в религиозното

му царство, за да ми повярват и за да ме приемат. За тях беше непонятно и

недоктринално как някой може да има лична връзка с Исус, без тя да

преминава през задължителното ходене на църква и промиването на мозъка

със светска теология. И самият факт, че определях себе си като “слуга

Господен” още повече озвери мнозина потомци на Диотреф. Защото тази

привилегия да се наречеш “слуга” във времето на кариеристи и службогонци

вече никак не вървеше. Понеже в църквите всички бяха започнали да се

подвизават с гръмки религиозни титли, които с удоволствие изписваха по

табелки и слагаха по реверите на саката си. “Старейшини”, “дякони”,

“презвитери”, “пастори” и прочие църковни величия вкупом се впуснаха да

опозоряват името на Божия слуга, наричайки го “вълк”, “еретик”, и

“антихрист”. Но било, че дяволът впрегна всичките си религиозни лостове

за контрол, пак започна да се случва именно заповяданото от Бога. И този

надпис на Пилат наистина започна да избледнява и да се разпада. Все
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повече хора проумяваха и продължават да проумяват и до днес, че това

гнусно сатанинско царство, наречено Вавилон, не е някаква въображаема

измислица или име, стопило се в древните векове. Тъкмо обратното – то

днес е в разцвета си и неговите царе, всички до един, са съблазнените от

надписа на Пилат Понтийски. Те всички говорят в събранията си за един

“друг Исус, друг дух и друго благовестие”. Нека ти кажа, че техният

“Исус” не е като Исус, Който говори от книгите на Божия слуга. Техният

американски господ е костюмиран, лустросан, бляскав и готов да раздава

корони, дипломи, постове, долари и просперитет, само срещу един поклон

на вярата. Техният господ е един тъмен камък, поставен на върха на висока

пирамида, направена от поклонници, господари, първенци и религиозни

величия. И колкото повече потомците на Диотреф го възхваляват и

представят на света с Името Исус, толкова повече шестлактовият властелин

ги обогатява и въздига. И ако ти, братко мой, вече си с просветени очи, за

да виждаш Истината, то тогава застани на колене пред моя Господ и Бог. И

като Му благодариш за изобилно дадената ти Благодат, прочети с Дух на

смирение, преклонение и Съвършена Любов тази пророческа книга.

Защото тя е духовно продължение на “Скритото Евангелие на Голгота”.

И в нея, отново с изключителното свидетелство на Апостол Павел, ти ще

видиш Спасителя Христос, ясно очертан от границите на Божията Святост,

и от линията на Божията Вечна Правда.

Днес Господ Исус ще ти разкрие върховната Небесна привилегия на

слугуването, както и смъртоносната дяволска съблазън на царуването.

А ти, поставен пред най-важния избор в сърцето си, да избереш да

бъдеш или от вечните слуги на Небесния Бог, или от привременните царе

на старовременната змия!

Слуга на Небесния Бог или потомък на Диотреф?

Изборът е пред сърцето ти – днес и сега, с виденията от тази

пророческа книга! Амин и Амин!
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1. СВЯТОТО ОБВИНЕНИЕ НА ВЕЧНИЯ СЪДИЯ

(ОТЗВУКЪТ ОТ СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Нека нито за миг да не те напуска убеждението и категоричното

потвърждение на Святия Дух, че четеш пророческа книга, за която се е

водила люта битка в небесните места. Казвам това с максимална духовна

отговорност пред моя Господ и Бог, понеже в сърцето ми отеква шум от

сблъсъка на меч с меч, и на копие с щит. Само можеш да предполагаш

какви тотални загуби коства на дявола последната пророческа книга,

свързана със “Скритото Евангелие на Голгота”. Истината е, че измежду

многото засеняващи измами, с които дяволът е владеел и продължава да

владее над човешките сърца, най-голяма е именно измамата с надписа на

Пилат Понтийски, поставен над Главата на Разпнатия Христос. Тази измама

има една единствена цел, а именно – да обезсмисля проляната при Завета

Господна Кръв, и кървящите за Спасението Господни рани.

Знаейки за тази сатанинска измама, Апостол Павел с голяма ревност

щеше да запише в едно от посланията си:

“И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно

говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна; защото бях

решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа, и то

Христа разпнат…” 9

Ако разделиш посланието в цитата на две половини, то непременно ще

забележиш, че Павел категорично отхвърля надписа на Пилат, за да заложи

в пълна степен на Жертвата на Исус. Защото в първия стих Апостолът

набляга, че не идва с превъзходно говорене и мъдрост, за да възвестява

Божията тайна. И ето тук е царското влияние, понеже царете обичат да

възвестяват превъзходството и мъдростта си над останалите човеци. Но в

действителност смиреният Божий слуга продължава в следващия стих, като

казва, че е решил да не знае нищо друго между вярващите, освен Исус

Христос, и то като Разпнатият за греховете ни.

9 (1 Коринтяни 2:1-2)
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Днес тщеславните църкви са пълни с царе, които обичат превъзходното

говорене пред религиозни клакьори, придружено с превъзходни костюми и

усърдно зазубрена светска мъдрост. Подобно на хипнозата, която надписът

на Пилат беше силен да хвърля върху древните човеци, и днешните царе

също са заложили на змийския двуостър език, за да омайват сърцата на

слушателите си. Но аз, братко мой, ще ти кажа, че Святият Дух беше

изпратен от Небето, за да свидетелства на Жертвения Агнец, а не на

Пилатовото лукавство. Понеже Царството на Исус не е от този свят и Той

не дойде на света, за да бъде Цар, но да приеме Образ на слуга, според

както е писано за Него:

“Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва

твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като

взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; и, като

се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до

смърт, даже смърт на кръст...” 10

Ако нашият Господ е приел Образ на слуга, при все, че е могъл да

държи равенство с Бога и Отца, като Единороден Негов Син, то колко повече

ние, които сме смъртни човеци и творения на Бога, трябва да приемем

Христовия Образ за наш образ?

Но ето затова, докато още сме на света, ние християните не сме царе,

а слуги на Небето. И когато Исус посети едно събрание в Неговото Име,

Той иска да види църковния лидер, като един, който е по-беден, по-смирен

и по-снишен от всички, на които слугува по Божията Воля.

Ти виждал ли си това, братко мой? Пристъпвали ли са нозете ти в

събрание, където най-неугледният, най-скромният и най-снишеният е

истинно посочен за духовен наставник и овчар на Господното Стадо? Влизал

ли си в църква, където слугата Господен се е съразпнал с Исуса, за да

въздига пред Него всички, които са посочени за Спасение? Влизал ли си в

общество, където духовният лидер е последен във всичко, понеже е длъжен

да приведе и сетната човешка душа през Вратата Христос, преди сам той

да пристъпи пред Господ, след като е въвел в Божието Присъствие цялото

стадо?

10 (Филипяни 2:6-8)
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Ако нямаш подобни свидетелства за вярата си и сърцето ти не забелязва

подобна църква и събрание, то тогава със сигурност си имал незавидната

съдба да посещаваш църкви, родени от надписа на Пилат Понтийски, а не

от Жертвата на Исус Христос.

Сега разбираш ли защо за предишната, а и за тази пророческа книга

се води страшна битка в небесните места? Може ли Сатана да си позволи

просто ей така да изгуби засеняващата си власт сред човеците? Може ли

просто да махне с ръка и да каже на демоничните си началници:

“Край, това е! Изгубихме битката с Жертвата, а надписът на Пилат

вече няма никаква сила! Човеците търсят жертвените слуги на Небето, а

религиозните ни царе не се зачитат!”

Не се заблуждавай, любезни мой приятелю! Понеже само един малък

оцелял остатък ще намери Сила от Исус, за да напусне религиозните

тресавища на Вавилон и да се въздигне на Хълма Господен. Останалите,

покварени в духа на своя ум, ще продължат да залагат на земните си царе,

докато изцяло бъдат погълнати от дълбоката яма, която им е приготвила

старовременната змия. Но за този малък и скъпоценен остатък на Бога аз

съм готов да положа живота си и да понеса в главата, ръцете и нозете си

всичките яростни отмъщения на дявола.

А сега нека вече да пристъпя към видението, което Господ Исус

Христос ми разкри. Защото докато още пишех и духът ми се раздвижваше

от вълни на преляла скръб, Спасителят се яви на сърцето ми. И за разлика

от всички други явявания, този път Исус изглеждаше поразително различен.

По границите на цялата Му божествена осанка светеха очертания от Небесна

Светлина. Те бяха толкова силни, щото заслепиха очите ми и аз едвам

удържах да ги гледам. От самите линии на очертанията на Господ излизаха

лъчи, които пронизваха дълбочините на сърцето ми. Те сякаш ме изпитваха,

издирваха и извличаха от мястото ми. Това ме накара да падна на коленете

си и с тих глас да кажа на Исус:

“О, Господи мой! Защо Си се явил така на слугата Си? И как сега да

разбирам тези бляскави очертания върху цялата Ти осанка, които ме

заслепяват, тъй щото не мога да удържам погледа си върху Тебе?”
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В отговор на въпроса ми, Господ се приближи до мен и протегна

ръката Си да ме погали, като казваше:

“Добри Ми и Верни слуго! Битка се води в Небесните места за

Моето сегашно идване към сърцето ти. Острият връх на Меча

Господен се заби в дълбочините на дяволското сърце като порази

една от последните и ревниво пазени тайни на сатанинското

засеняване. Тайната за надписа на Пилат Понтийски, с която дяволът

превърна Божието Спасение в човешко-демонична религия, а

Кръстът Господен в сребърник за размяна на Вечност срещу земно

благополучие. И очертанията от Небесна Светлина, с които ти сега

Ме забелязваш, ще станат очертания на всеки от Божиите люде,

който Ме приеме с вяра и Ме изповяда като Жертва на Голготския

Кръст. Но ти сега Ми кажи! Какво се случи с живота ти, след като

написа и даде даром Скритото Евангелие на Голгота на всичките Ми

братя и сестри?”

“О, Господи мой!” – въздъхнах аз – “Усетих как в главата ми се забиха

не просто тръни, но болезнени черни пирони, които ми донесоха ужасно

страдание и непоносима болка. Дните и нощите ми се превърнаха в агония

от адска ярост, тъй щото си мислех, че всяка нощ е последна в живота ми,

и че няма да доживея утрото. Толкова страшни отмъщения и удари от

Сатана аз никога не бях преживявал заради пророчески видения и

свидетелства…”

“А имаше ли Мъдростта от Отца, за да проумееш, че най-

голямото насилие на дявола е белег за най-голямото му безсилие?

Понеже какво още или какво повече можеше той да стори, след

като тайната му се освети, и лукавството му се изобличи?

Проумяваш ли, най-сетне, че със слугуването ти и със

слушането на Гласа Ми, ти даде в ръката на Небесния Съдия най-

съкрушителното обвинение срещу блудницата Вавилон и срещу

земните царе, които блудстваха с нея?

Проумяват ли Моите братя и сестри с каква Власт, Сила и

Авторитет Небесният Съдия ще осъди чедата на лукавия, когато се

възправи в Деня на Страшния Си Съд? Проумява ли Църквата Ми,
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че Скритото Евангелие на Голгота е най-могъщият обвинителен акт

на Небето срещу дявола и всичките му поклонници? Защото ще

дойде ден, когато Превъзвишеният и Свят Съдия ще хване с

десницата Си дъсчицата на Пилат Понтийски. И като я простре

против земните царе и земните им религиозни царства, ще ги

попита в Свещения Си Гняв:

“Цар ли видяхте, разпнат на Кръста за греховете на целия свят,

или Жертва Господна, която с Кръвта от раните Си даде Вечен

Живот на Званите, Избраните и Верните?”

“О, Господи! Ти беше Жертва на Кръста!” – ще извикат тогава

мнозина. Но Съдията отново ще ги попита в Гнева Си:

“Ако Аз бях Жертва на Кръста, то защо не станахте и вие

Небесни жертви пред Божия Свят Олтар, та да Ме последвате в

Небесната Ми Слава? Защо не се отрекохте от себе си, и не

вдигнахте кръстовете си, за да Ме последвате? Защо не придобихте

Моя Образ на слуга, а побързахте да станете религиозни царе?

Защо не се влюбихте в Словото на Отца, Сина и Святия Дух, а се

влюбихте в три изречения, написани от противник Господен и

заковани над Главата Господна?

Защо, най-сетне, не видяхте очертанията на Святостта Ми, и

линията на Божията Вечна Правда, та да осъзнаете, че място за

надписа на Пилат в Моето Евангелие няма?”

Ще издържат ли на обвиненията Ми земните царе? Ще издържат

ли земните религиозни царства на страшната присъда, с която ги

осъжда Небесното Царство? Няма ли в крайна сметка да се окаже,

че цялата земна християнска религия е родена не от Евангелието

на Човешкия Син, а от надписа на Пилат Понтийски?”

“Да, скъпоценни мой Господи! Ти наистина ще осъдиш света и светските

църкви! И не просто Ти, но Словото, което Си изговорил – то ще ги осъди в

последния ден…”

“А не ги ли е предупредило Словото Ми, слуго Мой? И ако някой

е повярвал в Словото Ми, за да бъде Моя Невяста, то такъв няма ли

да размисли, че всяко слово си ражда невястата и всеки дух си



16

търси сърцата? И ако безумци са приели да вярват на надписа на

Пилат, то няма ли те да станат негова невяста? Няма ли да бъдат

уловени от духа в сърцето на римския прокуратор?

Спомни си тогава какво пророческо знамение извърши Отец

Ми, миг преди Пилат да Ме предаде за разпъване и да закове

надписа над Главата Ми. Или какви думи каза на Пилат собствената

му съпруга?”

“О, Господи мой! Съпругата на Пилат прати един от слугите си да му

каже за Тебе:

“Не струвай нищо на Тоя праведник; защото днес много

пострадах насъне поради Него…” 11

Слушайки цитирания от мен стих, Господ отново ме попита:

“А послуша ли Пилат жена си? Имаше ли страх от Бога в сърцето

си, та да проумее, че с надписа, който написа върху Жертвата на

Сина, ще се роди духовно една друга жена? Жена, за която в пълна

степен се отнася Божието пророческо предупреждение в съня на

Пилатовата съпруга?”

“Не, Исусе! Пилат в оня миг нямаше разум, понеже сърцето му беше

пленено от Сатана. И чрез него дяволът в пълна степен реши да Ти се

поругае с надписа…”

“Да, така е!

Но ти непременно приеми от твоя Господ, че има време, съдба и

сетнина за всяко нечестие. И ако чрез нечестието на Пилат дяволът

въздигна последната си религия на земята, на която отговаря

светското християнство, то в пълна степен това християнство ще

бъде невяста, която много ще пострада в сетнината си. Защото тази

блудна невяста ще я погълне адът. А сетнината й ще бъде в огненото

езеро.

Но за всички, които веднъж вече са били просветени от

Истината, Аз сега ще дам изобилен достъп на слугата Си до Скритата

Манна. И като го въведа дълбоко в Святото Си Присъствие, отново

ще му дам да свидетелства заедно с Апостола Ми Павел. Защото е

11 (Матея 27:19)
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време всички да бъдете покрити от очертанията Ми и Съвършено

опазени от духа на света и от мерзостта на Пилатовите църкви…”

След тези последни думи Господ ме прегърна със Святите Си ръце, тъй

щото очертанията Му погълнаха духа ми в неизразима Светлина и

Благодат. И аз, като се намерих с Него в Небесния дом на Апостол Павел,

пристъпих да чуя, видя и опиша най-дълбоките и помазани откровения за

Святия Образ на моя Господ, на който свидетелства цялото Божие Слово –

Образът на слуга, смирен до смърт, даже до смърт на Кръст. Амин и Амин!
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2. ВИДЕНИЕТО С ЯСНО ОЧЕРТАНИЯ ХРИСТОС

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Има пророчески книги, за които в пълна степен важат изключителните

стихове, изречени от пророк Захария:

“Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ на

Силите…” 12

Ето така, прегърнал Духа на моя Господ и Бог, аз успях да превъзмогна

над дяволската съпротива, дошла против написването на тази книга.

Понеже ако бях употребил сила – дяволът щеше да отговори със сила. Ако

бях събрал всичката си мощ – дяволът от своя страна щеше да противостои

с мощ. Но аз прегърнах Духа Господен. Дадох Му сърцето си, главата си,

ръцете си. И като коленичих пред Святия, казах Му:

“Ти пиши и мисли вместо мен! Ти движи ръцете ми и изпълвай с

нужните думи сърцето ми!”

Е, знай братко мой, че против Духа на Отца и Сина дяволът няма

измислени оръжия, нито каквито и да било стратегии и тактики. Лукавият

става по-малък и от нищото, когато Святият Дух изпълни сърцето на Божия

слуга. Свидетелствам ти за всичко това, за да четеш тази пророческа книга

изключително в присъствието на Святия Дух и никога вън от Неговото

присъствие.

И така – нека започна оттам, че Господ отново дойде към сърцето ми

със същите очертания от Свята Светлина. И като простря ръката Си, за да

ме възправи, започна да ми говори, като казваше:

“Слуго Мой! Нека сега те въздигна до Небесния Ерусалим и до

Небесния дом на Апостола Ми Павел. Защото Святото дело,

започнало с неговото истинно свидетелство, Аз трябва да доведа

докрай. И сега ти казвам, че ти не просто ще напишеш една твърде

скъпоценна книга от Сион, но тя ще бъде Великият Господен

Пролом в стените на Вавилонското царство.

Да, казвам ти! Аз непременно ще съборя и разруша всичките

земни религиозни царства. И живите им царски идоли ще съкруша

12 (Захария 4:6)
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до лудост и избезумяване. Така всички ще познаят, че е говорил

Небесният Цар в свидетелството Си против всичките земни царе.

А сега Ме последвай!”

След тези съкровени думи за сърцето ми, Господ ме прегърна с могъщите

Си ръце, като въздигна духа ми нагоре. Така, не след дълго, сърцето ми

отново съзря Сион, Царството на красотата, и Небесният Ерусалим, искрящ

като твърде скъпоценен диамант. И ето, че двамата с Исус тръгнахме по

златните улици на Града, за да стигнем до Небесния дом на Апостол Павел.

Този път изненадата ми беше прекрасна, понеже самият Господен Апостол

беше застанал пред вратата на дома си и отдалеч ни се усмихваше. А когато

го приближихме, Господ хвана с вълнение рамената му и ги стисна, като му

казваше:

“Павле, нека довършим Святото дело! И нека пророкът на Сион

види невидяното и проумее неразбираемото!”

Така тримата пристъпихме в стаята на Апостола, в която вече бях

влизал неколкократно. И ето, че Павел отново ми предложи да седна на

едно от дървените трикраки столчета, а сам той се обърна към Исус, Който

вече му казваше:

“Дай на пророка Господен да преживее с теб видението, което

ти дадох, когато трябваше да пишеш на църквите в Галатия! И като

отвориш пергамента, яви му писаното, за да разбере и проумее…”

След тези думи на Господ, Апостолът се приближи до прозореца на

стаята си, като взе един от скъпоценните камъни. А след това, приседнал

до мен, той подобно на първия път, ми проговори, като казваше:

“Нека протегнем десниците си, за да докоснем стените на този

скъпоценен камък…”

С вълнение прострях ръката си до Павловата, като докоснах с дланта

си Небесния диамант. И ето, че Светлина излезе от диаманта, като обгърна

мен и Апостола, а след това духовно ни пренесе на Голготския Хълм. А там

очите ми съзряха Исус, като Разпнат. И Той, като погледна на Апостола, му

проговори, казвайки:

“Павле, Павле! Не спирай да Ме проповядваш като Разпнат! Не

преставай да утвърждаваш Образа Ми на слуга всред всички, до
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които ще те изпратя! А сега Ме виж така, както Святият Дух даде да

Ме гледат църквите в Галатия! Понеже мнозина скоро се отказаха

да Ме познават като Жертва! И като замениха Хляба Господен с

кваса фарисейски – върнаха се назад от Кръста Ми!”

След тези думи на Разпнатия Исус, Кръстът Господен просветля, а около

Тялото Му се появиха очертания от Небесна Светлина. Те бяха толкова

могъщи и заслепяващи, щото изцяло ни обгърнаха. И тогава Господ отново

проговори, като казваше:

“Ето такъв Ме яви Святият Дух на църквите в Галатия! Ясно

очертан като Разпнат! За да гледат на Мене и да се вдъхновяват от

Жертвата Ми! Но ти виж сега какво ще се случи с Жертвата, когато

започне да влияе надписът, написан от Пилат!”

Докато Господ още говореше, Светлината от очертанията намаля и се

скри. А тогава от надписа над Главата Му започна да изтича отрова, черна

като смола. Тя се стече върху Главата Господна и започна да я прояжда,

подобно киселина, а самият Кръст вече потъваше в страшна тъмнина.

Гледката беше толкова чудовищна, щото стиснах ръката на Апостола, като

му казвах:

“Какво се случва тук, Павле? Защо милият и скъп Господ на сърцата

ни така изгуби очертанията Си? И защо тази чудовищна отрова се спусна

от надписа, та да цвърчи и разяжда Главата Господна?”

В отговор Божият слуга ми проговори, като казваше:

“Това е видението, което Исус даде някога на сърцето ми, за да

видя и позная колко голяма е Господната Скръб, когато църквите

решат да заменят Жертвата Исус с надписа на Пилат. И ти, като

гледаш на видението, забележи как дяволската отрова ще пояде

целия Кръст и Жертвата, та никой вече да не си спомня за никакъв

Исус и никаква Жертва, но всички вкупом да бъдат омаяни от земни

царе и земни идоли, и така да станат части от земни царства. Знай

от Божия Апостол, слуго Господен, че ето това видение се случва

във всяко човешко сърце, което откаже да вярва в божествено

очертания Христос, а приеме да бъде излъгано от надпис, който е

вън от очертанията…”
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Думите на Павел силно наскърбиха духа ми. И аз, като се изпълних с

ревност, пламенно му проговорих, казвайки:

“Да не бъде, Павле!”

В отговор Апостолът ме погледна с дълбоките си очи. И като се взря в

мен, проговори думи, които гласяха:

“Който носи Исус в сърцето си, никога не забравя, че Господ е

разпнат като Жертва за греха му! И като помни Разпнатия – сам

отива на Кръста да се съразпне с Исуса! Тъй щото, както ревниво го

каза – това видение няма да го бъде в никое искрено повярвало

сърце! Но ти виж и проумей, че както има чеда на Бога, така има и

чеда на лукавия. И ако на Кръста Божиите биха потърсили Божието,

лукавите ще си потърсят лукавото. А какво по-голямо лукавство на

змията от това – да измами църквите и те да престанат да виждат

Исус като Разпнат? Каква по-голяма тъмнина от това – да изгубите

Простотата и Чистотата, които дължите на Христа? Какъв по-голям

укор за благовестието от това – в църквите да влезе Сатана,

преправен на светъл ангел, а служителите му – като вестители на

Светлината? От това преправяне тъмнината на Светлина не ще се

обърне, нито дяволът ще смени роговете си с ореол на Божия

Правда. Но ти си спомни думите на Господа, Който е казал и със

Словото говори и до днес:

“Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина то колко голяма ще е

тъмнината!” 13

Ако някой е приел надписа на Пилат за Светлина, то няма ли

очертаният Жертвен Христос да му се струва излишен и достоен за

презрение? И кой би искал да слугува на Жертвата, когато е

съблазнен да царува чрез надписа? Но ето това беше видението,

което Господ даде на сърцето ми във времето на моето Апостолство

на земята. И това видение беше причината да запиша послание за

църквите в Галатия, за което ще разбереш само след миг…”

Докато Апостолът още ми говореше, аз отново се намерих с него в

Небесната му стая и в присъствието на Исус. И този път очертанията върху

13 (Матея 6:23)
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Спасителя бяха станали още по-бляскави. А Павел, като отпусна десницата

си от скъпоценния камък, приближи се до мраморните делви, в които

държеше пергаментовите си свитъци. И като вдигна един от тях, разтвори

го пред очите ми. А тогава думи в свитъка заблестяха със силата на слънцето,

а аз ги прочетох без всякакво усилие. И ето писаното, което гласеше:

“О, несмислени галатяни, кой ви омая, вас, пред чиито очи Исус

Христос е бил ясно очертан като разпнат? Това само желая да

науча от вас: Чрез дела, изисквани от закона ли получихте Духа,

или чрез вяра в евангелското послание? Толкоз ли сте несмислени,

че, като почнахте в Духа, сега се усъвършенствате в плът? Напусто

ли толкоз страдахте? Ако наистина е напусто!” 14

Едва бях прочел писаното, когато Павел простря ръце с благоговение

към Господа, а пръстите му се спуснаха по очертанията Му, докосвайки

белезите от прободените Му ръце, а след това и белезите по нозете Му.

И тогава Апостолът с пламенен глас ми проговори, като казваше:

“Този ясно очертан Христос проповядвай, слуго Господен!

Защото Той е Царят на Сион, Който стана слуга на земята и ни

остави Святия Си Дух, за да вървим в Неговите стъпки и да вършим

Неговата Правда с Неговия Пример! Този ясно очертан Христос бяха

започнали да презират мнозина сред Галатяните. И като забравиха,

че са били изкупени с драгоценната Кръв на Божия Агнец, отместиха

погледа си от Жертвата, за да гледат на надписа на Пилат. И този

надпис, като ги излъга, омая ги и ги накара да решат в сърцата си,

че са праведни и трябва да чистят вънкашното на чашата, когато

отвътре бяха поразени от отровата на старовременната змия! Те

замениха Благодатната Вяра за дела, изисквани от Закона! И като

поискаха да покажат добра представа за плътската си обхода,

изцяло потъмняха в сърцата си!

Този ясно очертан Христос подбуди сърцето ми, за да напиша

на Галатяните, че са станали несмислени и са били омаяни от

лукавството на дявола! И пак този ясно очертан Христос показа на

слугата Си всичките Святи нишки на очертанията Си! Тъй щото до

14 (Галатяни 3:1-4)
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края на доброто си войнстване Апостолът Му извърши попрището

си и опази вярата си!

Този ясно очертан Христос сега те е въвел сред вътрешните Си

стаи! За да стане свидетелството ти Свята надежда за всички, които

искат да бъдат слуги и Небесни жертви във времето на най-

голямата съблазън от царе, началници и царедворци!”

След тези думи на Апостола, Исус се усмихна и приближи към мен,

като ми казваше:

“Всичките Божии чеда, които ще прочетат с вяра виденията в

тази пророческа книга, трябва да ги считат за твърде велика и

Свята привилегия! Защото събирам в Святия Си Дух Моя извор от

древността с Моя последен извор в свършека!

Църкво Моя! Погледни на ясно очертания Христос и твърде

много внимавай във виденията, които ще ти се дадат от Сион!

Църкво Моя! Счупи с презрение надписа на Пилат Понтийски и ела

при твоя Господ, за да направиш с Него Завет на Жертва и слугуване!

Ето, Аз ще изпратя двамата Си слуги до най-святите места в

Моето Евангелие, където блестят Святостта, Благоугодността и

Смирението на очертанията Ми! Блажени, които се изпълнят с ясно

очертания Христос! Те непременно ще се нарекат скрити в Бога и

дяволът никога повече няма да има власт и сила върху сърцата им!

Блажени всички, за които Хълмът на Голгота не е край, а начало на

Небесното им служение пред Лицето на Господа!

Последвай Ме, Църкво, в Святите видения, които днес давам на

пророка Си! За да се наречеш Разпната до Разпнатия! Слугиня сред

царици, и Жертвена сред разгонени!

Аз, ясно очертаният Христос, все още говоря и не млъквам!”
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3. ВИДЕНИЕТО С КАНАРАТА И ПРОПАСТТА

(ЕДИН ПРОРОЧЕСКИ СЪН ЗА СЪБУЖДАНЕ)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако някой досега ти е изнасял проповеди, покварен от надписа на

Пилат Понтийски, то би трябвало напълно да си убеден, че времето, което

си отделил на този земен цар и земното му царство, е напълно изгубено за

живота ти. То няма да се върне назад, нито е възможно да получиш

компенсации за измамата, която ти е била втълпявана.

Ти със сигурност си приемал за даденост, че когато влезеш в едно

църковно събрание, още от пръв поглед моментално ще различиш пастора

и жена му. Защото те ще бъдат най-представителни и най-добре облечени.

Ти вероятно си приемал за нормално, че на изхода след събранието ще

тръгнеш да потърсиш спирката на автобуса, тролея или трамвая, за да се

прибереш в дома си, а прехваленото величие, наречено “църковен лидер”,

ще се качи в скъпия си автомобил и ще запраши нанякъде.

Ти може би още помниш как си изваждал от джоба си последните си

спестявания, за да ги дадеш за скъпото теологическо образование на

пасторските отрочета отвъд океана. Защото един ден и те ще се върнат с

бели ризи и черни куфарчета, в които ще кътат по една библия и по един

конкорданс. За да станат следващите религиозни клончета, които да

продължат традицията по пастируването на бащите си.

Но ти сега отвори сърцето си и приеми с вяра свидетелството на един

Господен слуга, който няма да ти говори нищо от себе си, но всичко от

Спасителя Исус и от духа на един усъвършенстван праведник, какъвто е

Апостол Павел.

И така, братко мой, нека започна с това, че в един от следващите дни

след написването на последното видение, аз се събудих, пълен с дълбока

скръб. Очите ми бяха плакали насън, а аз не знаех защо. Но Святият Дух

непременно ми припомни съня ми, за да видя как бях ходил в една дълбока

пропаст. И в тази пропаст аз бях забелязал стотици агънца, пропаднали в

нея и блеещи жално, за да бъдат избавени от мрака и от дима, които

излизаха от дъното й. Докато се опитвах да помогна на едно агънце, друго
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на десетки метри под него блееше жално, а край него – още и още...

Някъде горе, вън от пропастта, стъпил на Канара, стоеше овчар. Той не

беше като овчарите, каквито би видял по селските поляни – с груби шаячни

дрехи и вълнени наметала. Не, братко мой! Този овчар беше облечен с

изискан черен костюм, а върху костюма носеше представителен кожух. В

дясната си ръка вместо овчарска гега той държеше златен жезъл с рубинов

камък на върха. Гледайки разпръснатите в пропастта овце, той размахваше

жезъла си, като викаше:

“Елате при мен на Канарата, Божии души! Изкачете се при мен, защото

аз съм Божий помазаник и ваш пастор!”

Овцете го гледаха, че е стъпил на Канарата, но не можеха да сторят

нищо, понеже вълната им беше оплетена в трънаците из пропастта, а те не

знаеха как да се освободят от нея, нито пък имаха вътрешни сили за

освобождение. В този миг на съня ми аз усетих как от Канарата се надигна

болезнен стон. И Гласът на Исус долетя отсред нея, като ми казваше:

“Слуго Мой! Какво прави този безумен овчар, стъпил на Мене?

Защо не слезе в дълбочините на света, за да освободи овцете Ми и

да ги доведе при Мене? Защо той си въобразява, че Ми e угоден,

когато стадото му е разпиляно по трънаците и страшните сипеи на

тази пропаст?”

“О, Исусе!” – извиках аз в скръбта си – “Този овчар няма смирението

на слуга, но самочувствието на цар. Той не може да си позволи да стои по-

ниско от овцете Ти или дори до самите тях, понеже така би изгубил

престижа в собствените си очи…”

“А каква ще е сетнината на този цар, слуго Мой?” – попита ме

отново Канарата и продължи да ми говори, казвайки:

“Какво ще се случи с цар, който наскърбява Сърцето на Канарата

и угнетява цялото Небе? Какво става с твоето сърце, когато се

наскърби и угнети?”

“О, Исусе! Аз плача, понеже така олеква скръбта ми!”

“Ето така и Небето ще заплаче, слуго Господен! За да олекне

Скръбта на Бога! Понеже когато Отец Ми търсеше да Си намери

слуги, църквите по земята се напълниха с царе. И когато Всевишният



26

поиска да види Давид, Очите Му съзряха Саул. И затова сега тези

Очи ще плачат. А докато те плачат, ти гледай и запиши съня за

свидетелство…”

След думите на Канарата, Небето над Нея се свъси от черни и бурни

облаци. И дъжд заплющя над Канарата и пропастта. Този дъжд никак не

стресна представителния овчар. Напротив – възрадва го, понеже той си

помисли, че е дъжд за благословение. Това го накара да танцува върху

Канарата и да размахва златния си жезъл, крещейки на овцете:

“Божии души! Послушайте гласа ми и скоро се възкачете при мене! За

да се наречете Авраамово потомство! Потомство на благословените!”

Едва беше успял да изговори три изречения, когато с овчаря се случи

непредвидимото. Самият дъжд от Небето беше направил Канарата достатъчно

хлъзгава, тъй щото луксозните обувки на овчаря не запазиха устойчивост

и той се подхлъзна от Камъка на Небесната Святост, като политна в

пропастта. Летейки надолу, овчарят закрещя, казвайки:

“Милост имай за мен, Господи! Нима не помниш, че аз съм един от

царете Ти? Та нали Ти Си Цар на царете и Господ на господарите?”

В този страшен миг го застигна Гласът на Канарата, Която му казваше:

“Зли и лениви безумецо! Кога ти свърши попрището си или

опази вярата си, та да ти дам Венеца на Славата и истинно да те

посоча като един от царете Ми? Кога ти се подвизаваше в

слугуването на Човешкия Син на земята, за да наследиш и

царуването на Божия Син на Небето? И кой е оня противник

Господен, който те излъга, че Отец Ми има нужда от царе на

земята? Ето, ти падаш при царя на ужасите, който приживе облада

сърцето ти и измами душата ти! А разпиляното ти стадо ще дам да

го съберат слугите Ми и да го издигнат при Мене!”

Докато Канарата още кънтеше с разгневения Глас на Исус, дъното на

пропастта се разтвори, подобно челюстите на змия. И представителният

овчар, крещящ от ужас, беше погълнат от тъмнината на неизмеримо

дълбокия ад. А тогава Канарата отново ми проговори, като казваше:

“Слуго Господен! Плачи със Скръбта на Отца Ми и простри

верните си ръце, та скоро да освободиш агънцата Ми от тръните и
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драките на религиозния дух. Защото сега ти казвам и твърде

истинни и правдиви думи излизат от Сърцето Ми:

Ето такава ще бъде неизменимата съдба на всички църковни

лидери, които са станали царе, а са презрели смирението и

слугуването. Те ще се подхлъзнат от Канарата, понеже не познават

Божията Скръб, но постоянно я възбуждат. Такива земни царе са

мерзост пред Очите на Отца Ми и тяхното съблазняване е

заповядано преди много време. Те отдавна са били посочени на

беззаконието си, за да станат примка и съблазън на нечестивите и

пример за отхвърляне и погнуса от разумните. Понеже Небето няма

нужда от пастори с лъскави костюми, скъпи кожуси, златни жезли

и луксозни автомобили, но от смирени овчари, които всякога стоят

по-долу от овцете си и вървят след последната овца, за да я

избавят от зъбите на вълка, и от тръните на богоненавистния

религиозен дух. Небето има нужда от слуги, които в Дух и Истина

да живеят писаното от Апостол Павел:

“Сити сте вече, обогатихте се вече, царувате и то без нас. И

дано царувате, та ние заедно с вас да царуваме; защото струва ми

се, че Бог изложи нас, апостолите, най-последни, като човеци

осъдени на смърт; защото станахме показ на света, на ангели и на

човеци; ние безумни заради Христа, а вие разумни в Христа, ние

немощни, а вие силни, вие славни, а ние опозорени. Ние до тоя час

и гладуваме и жадуваме, и сме голи, бити сме и се скитаме, трудим

се, работейки със своите ръце; като ни хулят, благославяме; като

ни гонят, постоянстваме; като ни злословят, умоляваме; станахме

до днес като измет на света, измет на всичко. Не пиша това, да ви

посрамя, но да ви увещая, като любезни мои чада. Защото, ако

имахме десетки хиляди наставници в Христа, пак мнозина бащи

нямате; понеже аз ви родих в Христа Исуса чрез благовестието.

Затова ви се моля, бъдете подражатели на мене…” 15

Защото ето тази е Небесната Истина, за която трябва да положиш

живота си, слуго Мой:

15 (1 Коринтяни 4:8-16)



28

Когато Божият слуга слугува, тогава Христос в сърцата царува!

Когато Божият слуга е последен, тогава всички в Стадото Божие са

първи! Когато Божият слуга е осъден на смърт, тогава Стадото Божие

се радва на Живот! Когато Божият слуга е безумен заради Христос,

тогава овцете от Стадото Божие са разумни в Христос! Когато Божият

слуга е немощен, тогава овцете са силни! Когато Божият слуга е

опозорен, тогава Божиите овце отиват от Слава в Слава в Духа

Господен! Когато Божият слуга гладува и жадува, гол и бит, скитащ

и трудещ се, благославящ, постоянстващ и умоляващ, то тогава

цялото Стадо е увещавано в Истинската Сила на Благовестието и в

Съвършения Образ на Човешкия Син – Образът Му на слуга. И ако

Аз, слуго Мой, ти дадох това видение насън, то го направих заради

всички, които трябва да се събудят!

Събуди се, Църкво Моя! Защото е време слугите Господни да

съберат Стадото при Канарата Господна! Защото е време Канарата

Господна да подхлъзне фатално царете и да определи мястото им

сред лицемерите и нечестивите, където ще бъде плач и скърцане

със зъби!”

Събуди ли се, братко мой, с пророческия сън на Божия слуга? Силно

се надявам да си се събудил, понеже следващите видения са изключително

за будни сърца и будни умове! Амин и Амин!
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4. ВИДЕНИЕТО С ОЧЕРТАНИЯТА НА ХРИСТОВАТА

СВЯТОСТ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз със сигурност не зная колко Божии човеци през тези две хиляди

години християнство са станали наистина Жертви Господни, за да разрушат

наложеното религиозно статукво от духа на Антихрист. Аз дори силно се

съмнявам, че е имало толкова могъща вълна на Освещение, Посвещение и

Помазание, каквато Господ задвижи с Пророческия Си Дух в последните

четиринадесет години. Но нещото, за което съм хилядократно убеден и

готов да положа живота си, е Истината, че именно ние сме поколението, с

което ще приключи Спасението и ще дойде свършекът на стария свят.

Две хиляди години дяволът ходеше като разпасан разбойник и

превръщаше света във врящ котел. Две хиляди години богоненавистните

му духове утвърждаваха мерзост след мерзост, с които да превърнат света

в пустиня, а изворите и реките му в блатни тресавища. Две хиляди години

тази християнска религия пъшкаше сладострастно, обладана от лукавия. А

религиозните царе, били те папи и кардинали, владици и патриарси,

вкопчваха пръсти в златните си корони и увеличаваха богатствата и имотите

в бездънните си съкровищници. И когато непредубеден човек трябваше да

съпостави на везните на съвестта си пищните религиозни ритуали с черните

римски гвоздеи, забити в бичуваното Тяло на Исус, то тогава наяве излизаше

жестокият и невъзможен контраст между надписа на Пилат и Жертвата на

Кръста. С надписа на Пилат религията казваше на света, че е царица, а

Царят Христос й е съпруг по библейско право:

“Седя като царица, не съм вдовица, и печал никак няма да

видя...” 16

Но с ясните очертания на Небесната Жертва, Сам Отец прати слугите

Си по земята, които да напомнят на царицата, че е блудница, а не невинна

девица. И тази блудница в края на времето непременно ще си спомни, че

Пилатовата жена много пострада насън. Защото Небето истинно ще я

16 (Откровение 18:7)
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припознае като една последна невяста на дявола, а Бог Отец ще яви

присъдата и въздаянието против всичките й мерзости. Понеже блудницата

не беше просветена от Жертвата на Кръста, но обладана от Пилатовия

надпис – тя и всичките й царе:

“Затова в един ден ще дойдат язвите й, мор, печал и глад, и тя

ще изгори на огън; защото могъществен е Господ Бог, Който я съди.

И земните царе, които са блудствали и живели разкошно с нея ще

заплачат и заридаят за нея, когато видят дима от изгарянето й...” 17

Братко мой! Аз не смятам за нужно да те убеждавам в дълбокия смисъл

на Божията присъда, която е заповядана да се случи “в един ден”. Понеже

ако Всемогъщият реагираше ежедневно през последните две хиляди години,

то още на първата година след Възкресението на Исус от надписа на Пилат

нямаше да остане и следа, а духът на Антихрист щеше да изчезне като дим

в ясно небе. Но именно поради факта, че Господ ще отсее добрите от злите

в края на времето, на лукавия бяха дадени две хиляди години, за да

съблазнява именно от Кръста, но вън от очертанията на Жертвата.

Когато Апостол Павел е записал в посланието към Галатяните, че пред

техните очи Исус е бил ясно очертан като Разпнат, то той наистина е знаел

какво пише. Защото за древните самата дума “очертание” е носела смисъла

на знанието и точността. Понеже където има очертания, там има и чертежи. А

където има чертежи, там има и точни изчисления. Едва ли има смисъл да те

връщам към древността, за да ти давам аргументи за точността. Понеже и

до днес древните архитектурни строежи в Рим и Гърция предизвикват

човешкото възхищение. А за един Божий слуга като Апостол Павел, който

впрочем беше и “римски гражданин” думата “очертание” е била начин

да изрази пределната точност и коректност. И за нас, които сме повярвали

в Господ Исус Христос и Той е станал нашата “прицелна точка”, думата

“очертание” придобива още по-съдбоносен смисъл.

Нека тогава още веднъж мислено да затворим очите си и да погледнем

със сърцата си на Голготския Кръст, където пострада и умря нашият Господ.

Нека Го погледнем именно с очертанията Му, като започнем от

прободените Му нозе, преминем през прободените Му ръце и стигнем до

17 (Откровение 18:8-9)
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Главата Му, стегната във венец от тръни. Това е Той! Драгоценният Божий

Агнец, Който кърви за Спасението на душите ни! Всяка капка кръв от

нозете Му очиства пътищата ни! Всяка капка кръв от ръцете Му очиства

делата ни! Всяка капка кръв от Главата Му очиства разума ни!

Имаме ли изобщо нужда от нещо друго, освен от очертанията Му? Има

ли нужда погледът на сърцата ни да напуска очертанията на Христос, след

като Той е Всичко, което ни е необходимо? Имат ли нужда сърцата ни да

излизат вън от Христос, след като знаем, че с очертанията Си Исус победи

дявола на Кръста? Не казва ли Евангелието, че когато Исус беше разпнат,

мракът покри цялата земя? Защо мракът покри земята?

Отговорът е, че вън от очертанията на Христос е властта на ада и на

всяка измама. И за да бъдем спасени ние трябва да се взираме само в

Жертвата, в Която е останала Истинската Светлина.

Разбираш ли сега защо Апостол Павел искаше всякога да гледа

Разпнатия Христос и очертанията Му?

Именно защото в тях се събират миналото, настоящето и бъдещето!

Именно защото чрез очертанията на Жертвата Бог примири света със

Себе Си! Да, но ако Благият Отец примири света чрез Жертвата, дяволът

разбуни света чрез надписа на Пилат, който е вън от очертанията на

Жертвата. И самият факт, че обсебеният от него Пилат закова дъсчицата

над Главата Господна, беше не нещо друго, но силния крясък на дяволско

превъзнасяне, с който Сатана просто повтори думите, с които е бил

запечатан от Божия пророк:

“А ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата, ще

възвиша престола си над Божиите звезди, и ще седна на планината

на събраните богове към най-крайните страни на север, ще възляза

над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния...” 18

Нужно ли е да ти казвам, братко мой, че Сатана прекрасно знаеше

Кого разпъва? Нужно ли е мъдро да ти напомням, че от Главата на Христос

нагоре се простира именно Небето? Нужно ли е да изваждам капчици от

Скритата Манна в духа си, за да ти явя ослепителната Истина, че когато е

смъртоносно ранена, змията най-много хапе и плюе отрова? Защото ето

18 (Исайя 14:13-14)



32

това беше върховното лукавство на Луцифер – да постави отровата си

между Отца и Сина и да заяви на Небето, че ще опорочи Смисъла на

Жертвата, като накара човеците да се взират в надписа на Пилат.

Но ето затова Господ сложи тежък товар върху сърцето на пророка Си

и му заповяда да напише тази пророческа книга, наречена “Ясно

Очертания Христос”. Защото ако църквите са изгубили очертанията на

Исус, като Жертва и Слуга, за да се изживяват като царици, то тогава

Спасението наистина е било осуетено. Защото има три духа на земята,

които всячески се борят и копнеят да си присвоят имената, дадени на

Троицата. И това са змеят Сатана, звярът Антихрист, и лъжепророкът, който е

духът на Антихрист. Сатана всякога е искал човеците да го припознаят

като Отец. Духът на Антихрист всякога е искал човеците да го припознаят

като Свят Дух. А човекът-Антихрист, който ще дойде в скончанието на

времената, всякога е искал да види образа на звяра в сърцата на

поклонниците си и да се изживява като Христос!

Знай тогава, че надписът на Пилат е лукавството, което изцяло обслужва

змея, звяра и лъжепророка. Той е вклиненото лукавство между Жертвата и

Небето, нарочно допуснато от Бога, за да се изявят помислите и желанията

на всичките човешки сърца. И сега какво повече да сторя за Църквата на

Исус, освен да й разкрия удивителните видения с благодатното съучастие

на Апостол Павел? Понеже докато сърцето ми се раздвижваше от всичките

размишления, дадени ми от Святия, аз духовно продължавах да пребъдвам

горе – в дома на Христовия Апостол и в Святото Присъствие на Господ Исус

Христос. И така, братко мой, нека напиша това, че Исус отново започна да

говори на Апостола Си, като му казваше:

“Павле! Слуго Мой! Ти непременно трябва да заведеш пророка

Ми на трите места в Евангелието, където Аз ясно ти разкрих

очертанията Си. Защото това бяха три очертания на Небесна

Светлина, които дяволът не можа да докосне, нито да победи.

Очертанията на Святостта, Благоугодността и Смирението...”

Слушайки Господ, Апостолът се усмихна, а след това ми проговори,

като казваше:
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“Тези видения, които сега ще получиш, дълго ще отекват по

земята. И мнозина ще те облажават заради Любовта, с която си

възлюбен, и с която сам си възлюбил Небето. Но още отсега ти

казвам, че ако в моето Апостолство аз станах слугата, който съм, то

го дължа изцяло на Слугата, Който е! Защото Той е, Който изпълни

духа ми с очертанията Си и роди Образа Си в сърцето ми. И пак Той

е, Който ми даде привилегията на дръзновението да запиша:

“Бивайте подражатели на мене, както съм и аз на Христа...” 19

А ти, слуго Господен, искаш ли да станеш подражател на

Апостола Исус Христов? Искаш ли да видиш къде прогледнаха

заслепените ми от Божия Агнец очи?”

Слушайки Апостола на Исус, колената ми се подкосиха, тъй че аз

коленичих пред Павел и Господа. А тогава Исус ми подаде ръка да ме

възправи, като ми казваше:

“Цена от върховно страдание си платил, слуго Мой, за да

получиш тази привилегия и тези най-святи и съкровени видения.

Затова сега последвай Апостола Ми Павел и виж трите най-големи

скъпоценни камъка, които са Съвършеното украшение на Павловия

дом. Понеже това са камъните на Святостта, Благоугодността и

Смирението...”

С вълнение погледнах към самите диаманти, когато Павел се приближи и

взе първия от тях. А след това, приседнал на трикракото столче, той вече

ми казваше:

“Протегни ръката си, Божий пророко, и я положи до ръката на

Апостола върху Светлината на този Небесен камък! Защото сега

Исус ще те води така, както е водил мен!”

Останал без дъх от последните думи на Павел, аз докоснах с длан

скъпоценния камък, а ръката ми усети Святите пръсти на Апостола. И ето,

че Светлина излезе отсред диаманта, като обгърна духовете ни. И Святият

Дух мигновено ни пренесе до една палеща пустиня. Там аз видях моя

Господ – изтощен, с изпръхнали устни и изсъхнала от жегата коса. Но ето,

че само след миг от Сърцето на Господ заблестя могъщото сияние на Духа

19 (1 Коринтяни 11:1)
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Му, което изцяло Го покри, тъй щото Светлината на Христовите очертания

превишаваха многократно блясъка на обедното слънце. А докато гледах,

изсред пясъците на пустинята пропълзя старовременната змия, която е

дявол и Сатана. Тя мигновено се преобрази в дух с тъмна мантия, който се

приближи до очертанията на Господа. Но понеже не можеше да ги гледа,

нито да издържи на Светлината им, дяволът извърна главата си и бръкна в

мантията си, като извади един черен камък. А след това, все така с

извърната глава, просъска с изкусителен глас:

“Ако си Божий Син, заповядай на тоя камък да стане хляб...” 20

Гледайки на дяволското изкушение, аз забелязах как очертанията на

Христовата Святост мигновено избухнаха от искри и станаха още по-

ослепителни. А Павел, като докосна с ръка гърба ми, ме попита, казвайки:

“Какво разбираш, докато гледаш, слуго Господен?”

“О, Павле! Дяволът изкушава Исус и Го провокира да заповяда, тъй

щото камъкът да стане хляб!”

“А какъв е този камък, за да стане хляб? Физическия глад на

Исус ли провокира дяволът или нуждата Му от общение? Най-

малкото – откъде дяволът извади камъка, който предложи на Божия

Син?”

“О, Апостоле! Той го извади от мантията си! И сега виждам, че дяволът

всъщност е показал на Исус собственото си закоравено сърце и е поискал

да бъде възстановен!”

Павел се усмихна на прозрението ми. А след това – посочвайки с ръка

във видението, отново ми проговори, като казваше:

“А да се смути ли Святостта на Исус, та да опрощава дух, когото

самата Отеческа Святост е изхвърлила от небесата? И да обслужи

ли Исус очакванията на дявола? Впрочем, чуй отговора на твоя

Господ...”

Отново гледах във видението, когато забелязах как двуостър Меч

излезе от устните на Исус. И от върха на Меча се стрелна мълния, която

удари дяволското сърце. А думите на мълнията гласяха:

20 (Лука 4:3)
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“Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко Божие

слово"...” 21

Докато още слушах, Павел отново ме попита, казвайки:

“Как разбираш мълнията от Меча Господен? Понеже това е

първото основание на Святостта, което трябва да бъде запомнено

от всеки Христов слуга?”

“О, Апостоле!” – отговорих аз – “Ако истинно съм проумял, че хлябът е

самото общение, то тогава думите на Исус наистина са стълп на Святостта

и биха могли да се прочетат и така:

“Не само с общуване ще живее човек, но непременно ще покори това

общуване на всяко Слово, което излиза от Божиите уста!”

Слушайки отговора ми, Павел силно ме прегърна. А след това със

съкровен Глас ми проговори, казвайки:

“Ако наистина искаш да бъдеш Христов слуга, запомни това

видение завинаги. И нека то стане бронен нагръдник за сърцето ти.

Словото Божие е по-важно от общението! И общението трябва да е

покорено, вдъхновено и изявено от Святия Дух на Божиите уста.

Защото само тогава Хлябът в общението ще бъде Христос!

И ето този е първият от белезите на очертанията на Христовата

Святост – общение в Духа и Словото на Живия Бог!

Не винаги човеците ще идват при теб с желание да общуват в

Духа и Словото на Бога. Някои ще те търсят, за да си чешат езиците.

Други ще се присламчват, за да съгледват свободата, която имаш в

Бога. Трети ще надават ухо като шепотници и клюкари. И само един

малък остатък, избран по Благодат, ще те потърси, за да му явиш

Христос и очертанията на Святостта. А Истинският и Свят слуга

Господен трябва непременно да разпознава духовете и да пази

очертанията на дадената му Христова Святост.

Но ти сега продължи да гледаш. Понеже дяволът непременно

ще продължи с изкушенията си...”

След последните думи на Павел, Святият Дух ни въздигна от пустинята,

като следваше съвършено точно белезите на Евангелието. Така ние се

21 (Лука 4:4)
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намерихме на една висока планина. И ето, че там дяволът отново се

приближи до Исусовите очертания. И като извади жезъл от мантията си,

размаха го пред очите на Господ, тъй щото пред Него се откриха всички

земни царства, пълни със зашеметяващи богатства и изобилия. И лукавият,

за да засили изкушението, докосваше с жезъла си царските съкровищници,

тъй щото те се уголемяваха и въртяха като вихър пред погледа на Исус. И

този вихър, като търсеше да докосне места на мизерия и проклетия,

мигновено ги преобразяваше. Бараки от кирпич и кал се превръщаха в

белокаменни дворци. Бедняци, облечени в сиви прокъсани дрипи, мигновено

засияваха, облечени в бели копринени хитони. Но и това не беше достатъчно

за дявола, който още повече се развихри с жезъла си. И Образът на Исус,

нарисуван твърде изкусно и достоверно, започна да блести всред земните

царства, тъй щото хиляди по хиляди щастливи поклонници се явяваха пред

погледа на Божия Син, а затрогващите им възклицания Го застигаха с

думите:

“Благословен да Си от Небето, Божий Сине! Ти Си Царят, Който

ликвидира мизерията и злото на земята! Благата Ти влязоха като пролет по

лицето на земята и я преобразиха като Райска градина! Няма глад, няма

болести, няма кражби, няма войни! Ти Си Царят, Който подреди всичко и

го направи благоуханно, благословено и прекрасно! Бедният не помни

окаяността си, но се утешава в изобилие! Гладният не помни глада си, но

яде изрядни ястия! Жадният не помни жаждата си, но пие от Твоите

сладости! Чакаме Те, Царю Исусе! Ти Си Цар, Който може да промени цялото

земно битие! Ти Си Цар, Който може завинаги да премахне неравенството и

несправедливостта! Ти Си Цар, Исусе! Ти!”

След всичкия този вихър, дяволът отново размаха жезъла си, като

остави пред очите на Господа прострените ръце на умиращо от глад дете,

чиито зеници пробождаха твърде страшно сърцето на оня, който го гледа.

И ето, че накрая змията изплю лукавството си, казвайки:

“На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства,

(защото на мене е предадена, и аз я давам комуто ща), - и тъй, ако

ми се поклониш, всичко ще бъде Твое...” 22

22 (Лука 4:6-7)
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Гледайки на гладното дете във видението, Исус просълзи очите Си. Но

в следващия миг очертанията на Святостта Му заблестяха ослепително. И

тогава от устните на Господ излезе двуостър Меч, а мълнията му удари

жезъла на дявола, като го превърна на прах, а отсред праха болезнено

изпищя духът на Мамон, който се стрелна да побегне надалеч. И самата

мълния яви на дявола думите Христови, които гласяха:

“Писано е: "На Господа твоя Бог да се кланяш, и само Нему да

служиш"...” 23

В този миг Павел отново ме докосна с ръка, като ме попита:

“Слуго Господен! Видя ли колко изкусителен може да бъде

дяволът? Видя ли как изкусителните видения предлагаха на Слугата

Исус да стане Царят Исус? Видя ли, най-сетне, върховното лукавство

на Сатана, който спекулираше с Божията Любов и Милост към

човеците?”

“Да, Павле! Видях... А очите на гладното дете и протегнатите му ръце

са още пред сърцето ми...”

“И няма как да бъде другояче! Но ти сега виж най-важното във

видението. Защото и в това видение змията не успя да пробие

очертанията на Святостта. Какво се случи, когато Исус отговори на

дявола, че ще се покланя само на Бог Отец и само Нему ще служи?”

“О, Павле! Мълния излезе от Меча Господен, която срази жезъла на

дявола и го превърна на прах. А от праха изпълзя поразеният дух на

Мамон, който изпищя и побърза да побегне...”

“А какво е прахът, слуго Господен? Или нека така те попитам:

Какво вършиш ти в дома си, когато прах покрие пода ти, вещите

ти, дрехите ти и завивките ти?”

“О, Павле! Бързам да изтупам всичкия прах от дрехите и завивките. А

след това взимам метла, за да измета всичкия прах от пода. Защото само

така в дома ми може да бъде чисто...”

“Не просто чисто, слуго Господен! Не просто чисто, но Свято!

Защото всичко, с което дяволът изкуши Господ в това видение,

беше прах. Изкусително построено лукавство, което се разпада,

23 (Лука 4:8)
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щом бъде ударено от мълнията на Господния Меч. И ти сега помниш

ли какви думи написа Христовият Апостол, след като Сам Господ му

показа, че богатствата и славата на земните царства са прах?”

“О, Павле! Нима мога да забравя Святите ти думи? Те отдавна са мое

кредо, мой щит и моя наслада! Защото ти написа на всички ни в посланието

си:

“А още всичко считам като загуба заради това превъзходно

нещо - познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих

всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия...” 24

След последните ми думи очите на Павел се напълниха със сълзи. И

той, като стисна силно ръцете ми, съкровено ми проговори, като казваше:

“Колцина са Божиите слуги, останали по земята, които всичко

да счетат като измет заради Христа? Колцина са просветените от

Бога, които да проумеят писаното от пророка:

“Ето, народите са като капка от ведро, и се считат като ситен

прашец на везните; ето, островите са като ситен прах що се дига...” 25

Не писах ли на всички църкви да престанат да ламтят по

земното? Не писах ли на Господните слуги, че ако сме повярвали в

Христа само за земния живот, то измежду всичките човеци най-

много сме за окайване? Не предупредих ли човеците, които бяха

тръгнали да се покваряват от надписа на Пилат, че сребролюбието

е корен на всяка злина? Колцина са слугите с метлите на Святостта,

та да изметат всичкия прах на сатанинската измама, и да приготвят

на Господа дом чист, Свят и благоуханен? Колцина са разумните, та

да помнят реченото от Исуса:

“Понеже какво ще се ползва човек, ако спечели целия свят, а

живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота

си?” 26

И къде са просветените книжници, та да проповядват писаното,

че Святият Дух влиза в сърцето, за да помете, нареди и освети, но

други седем зли духа идват, за да разрушат, омърсят и осквернят?

24 (Филипяни 3:8)
25 (Исайя 40:15)
26 (Матея 16:26)
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Помни, слуго Господен, това видение завинаги в сърцето си!

Защото то е вторият белег от очертанията на Господната Святост и

чрез него Исус ви прави неподкупни за дявола. Понеже Отец, Който

е на небесата, може да направи за вас неизмеримо повече, отколкото

бихте Му поискали или се надявали. Но той е Мъдър да ви изпита,

Верен да ви провери, и Истинен да ви благослови на Неговото

време, а не на вашето!

Вярно е, че очите ви ще се просълзяват от човешката мизерия,

и сърцето ви ще въздиша за сиромасите. Но още по-верни и Святи

са думите на вашия Господ, които ще ви пазят от изкусителя:

“Защото сиромасите всякога се намират между вас, но Аз не се

намирам всякога...” 27

А ето това – да намериш Господ, ще рече всякога да пребъдваш

в Него, за да не Го изгубиш! Но ти сега виж как видението още

веднъж ще се промени. И Духът Святи отново ще последва Господ в

Евангелския разказ...”

След тези думи на Павел ние наистина бяхме въздигнати от Духа, за

да последваме Исус. И ето, че само след миг се намерихме на крилото на

Ерусалимския Храм. А там, настървен повече от всякога против очертанията

на Христовата Святост, дяволът посочи с костелива ръка надолу от Храма,

като казваше на Исус:

“Ако си Божий Син, хвърли се от тук долу; защото е писано: -

"Ще заповяда на ангелите Си за Тебе, да Те пазят; и на ръце ще Те

дигат, да не би да удариш о камък ногата Си"...” 28

Дяволът едва беше успял да изговори думите си, когато очертанията

на Исусовите ръце и нозе мигновено проблеснаха в ослепителна Светлина.

И от устните на Исус за трети път излезе двуостър Меч, а мълнията му

удари сърцето на дявола. А самите думи на мълнията гласяха:

“Казано е: "Да не изпитваш Господа твоя Бог"...” 29

Докато слушах с вътрешно възхищение думите на Спасителя, Апостолът

на Исус протегна ръка във видението, като ме попита:

27 (Йоан 12:8)
28 (Лука 4:9-11)
29 (Лука 4:12)
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“Забелязваш ли къде се стрелна мълнията от Меча Господен?”

“Да, Павле! Тя удари сърцето на дявола!”

“А защо именно сърцето удари? Не затова ли, понеже Сатана

заплашва Исус, че би ударил в камък нозете Си? Успя ли тук

дяволът да вкара страх в очертанията на Исусовата Святост? И

изобщо – успя ли той някога да уплаши Исус, тъй щото Божият Син

да търси подкрепа от легиони ангели на Бога и Отца?”

“Не, Павле! Това никога не се случи при Исус! Дори в сюблимния

момент, когато стражата на първосвещениците пристигаше да Го залови в

Гетсимания, а Петър дръзна да отсече ухото на един от войниците – пак

Господ никак не допусна страх от дявола в очертанията на Святостта Си.

Понеже и тогава Спасителят духовно припомни на Църквата Си, че както е

устоял на дяволското изкушение при крилото на Храма, така ще устои и

при задържането Си. А думите Му към Петър гласяха:

“Повърни ножа си на мястото му, защото всички, които се

залавят за нож от нож ще загинат. Или мислиш, че не мога да се

примоля на Отца Си, и Той би Ми изпратил още сега повече от

дванадесет легиона ангели? Но как биха се сбъднали писанията, че

това трябва така да бъде?” 30

Слушайки думите ми, Павел се усмихна, а лицето му заблестя от

необяснима съкровена Светлина. И тогава той ми проговори, като казваше:

“Този трети изпит е най-съдбоносният за очертанията на

Господната Святост. Защото това е изпит за избор между слугуването

и царуването. Слугата затова е слуга, понеже отива да извърши

Божията Воля, било че ще я заплати със смърт или живот. Докато

царят затова е цар, за да не предава лесно короната си. Ако Исус

при крилото на Храма и при задържането Си в Гетсимания беше с

образ на Цар, а не на Слуга, то Той непременно би заповядал думи

за оцеляването Си, както и каза на Пилат:

“Моето царство не е от този свят; ако беше царството Ми от този

свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на

юдеите. А сега царството Ми не е оттук...” 31

30 (Матея 26:52-54)
31 (Йоан 18:36)
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Но един слуга всякога помни, че не може да изпитва Господаря

си и би приел съдбата си според каквато е Волята Му. Понеже, ако

внимателно чуеш още веднъж думите на дявола, то ще проумееш,

че с изкушението си Сатана провокираше именно царското в Исуса,

понеже му цитираше думите на царския деветдесет и първи псалом,

назначен за царете, които живеят под Покрива на Всевишния. Но

Исус знаеше, че е приел Образ на Слуга, Който ще стане Жертва за

Спасението на света, и че Царството Му не е от този свят. Защото

ангелите не вдигнаха Исус на ръце, нито Отец постави Сина Си в

безопасност. И защото Небесна Жертва, умряла на тридесет и три

години, не е била наситена с дългоденствие, според както се обещава

в царския псалом. И ето тук, слуго Господен, Истинските слуги на

Бога и Отца, доказват слугуването си пред Него. И като не се

плашат от злострадание, нито че от сблъсъка с тъмния камък ще

прокървят нозете и ръцете им, наистина се превръщат в Небесни

Жертви за Спасението на света.

Затова този трети белег от очертанията на Святостта е

Безстрашието на Исус. И ето тези три белега – Общението в Духа и

Словото на Бога, Неподкупността и Безстрашието са нишките на

първото от очертанията на Христос. С тях наистина показвате, че

сте достойни да бъдете употребени като слуги на Небето. А сега тук

виденията от първия скъпоценен камък ще приключат. И ти, като

укрепиш съвършено сърцето си за Господа, ще видиш в Дух и

Истина и останалите скъпоценни камъни...”

След тези думи на Апостола видението наистина се прекрати, а аз се

намерих в Павловия дом и в Святото Присъствие на Исус. За да протегна

ръка и да докосна втория от скъпоценните камъни, което ще е предмет на

видението в следващата глава. В края на тази коленича пред Господ и му

отдавам цялата Слава и благодарение за изобилно дадената ми Благодат!

Амин и Амин!
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5. ВИДЕНИЕТО С ОЧЕРТАНИЕТО НА ХРИСТОВАТА БЛА-

ГОУГОДНОСТ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Святият Дух свидетелства мощно на сърцето ми, че след прочита на тази

пророческа книга много християни ще се почувстват като прогледналия

Вартимей. Те най-сетне ще разберат колко голяма е разликата между

царуването и слугуването. Те веднъж завинаги ще проумеят, че цената за

царуването горе се заплаща със слугуването долу. А смисълът да заживееш с

отворени очи пред Господа не е друг, но именно този – да се оттеглиш

завинаги от местата на запустение и проклетия и да пребъдваш в смирение,

кротост и благодарение към Бога за изобилната Благодат, с която те спасява.

Аз няма да скрия от теб, че в детския период на вярата също съм бил

засеняван от надписа на Пилат Понтийски. Пял съм песни с изключително

царско самочувствие. Гледал съм цял куп видеокасети, нафрашкани с

тщеславния дух на Америка. Дори вътрешно съм тържествувал от престижа,

благоденствието и блясъка на първите наемници, чиито конференции имах

нещастието да посещавам в НДК.

Днес, четиринадесет години по-късно, с дълбока скръб забелязвам, че

докато Божият слуга е вървял напред и е стигнал до височините на Хълма

Сион и до най-вътрешния кръг на Божието Присъствие, всичките онези

религиозни царе са вървели назад в отстъплението си от Завета Господен.

За да заприличат църквите им на зловонен екарисаж от огромната

религиозна месомелачка. Защото именно това Вавилонско зловоние ще

бъде нападнато, когато Ангелът Господен заповяда на небесните птици да

ядат месата на царе, месата на стотници, месата на хилядници, дори

месата на всичките човеци – малки и големи, свободни и роби.

Днес, четиринадесет години по-късно, аз с ужас виждам как църковните

царе са потънали твърде дълбоко в нечестието си. Едни от тях си построиха

скъпи църковни сгради, като излъгаха паствата си, че именно това е

генералното видение от Небето. Други се покриха в благоденствие, изписано

сякаш от западен каталог. А трети, като решиха, че Бог е немощен да ги
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пази и закриля, раздуха щата в църковните ведомости и си назначиха

телохранители. Само си представи това:

Спира автомобилът на църковното величие, а от задните врати пъргаво

излизат яки момчета, тренирали джудо, борба или източни бойни изкуства.

Те бързат да отворят на лидера, който с тежко самочувствие пооправя

вратовръзката си и излиза от автомобила, за да отиде на среща с

поклонниците си. А те дори не могат да се докоснат до него, защото

телохранителите си знаят задълженията, за които щедро им се плаща...

Типично по царски, нали братко? Типични религиозни аристократи,

чието благоденствие и престиж можеш да измерваш само с това на светските

големци и бизнесмени. Та какво е за тези лидери да си отворят библиите

под възхитените влажни погледи на измамените овце, а след това да

започнат да им проповядват за един... цар Давид например? Хем библейски

пример, хем царски, хем достатъчен, за да помпа царското им самочувствие.

Но защо всеки от тези Вавилонски царе иска длъжността на Давид, а

никой от тях не иска сърцето му? Защо всеки от тях премълчава, че докато

пред погледа на Израил Давид беше цар, пред погледа на Бог Отец той

беше слуга? Не наричаше ли Отец прекрасния Си псалмопевец “слугата

Ми Давид”? Не го ли издири чрез пророка Си Самуил, за да възлее върху

главата му Святото Миро на Небесното Си благоволение?

Нека тогава ти кажа, братко мой, че единствената причина Давид да

беше “мъж по Сърцето на Бога” е тази, че бидейки цар по длъжност, той

остана слуга по сърдечно призвание. Не просто слуга между много други

слуги, но такъв, който смири сърцето си пред Очите на Всевишния. Смири

го дотам, че в един миг предизвика отвращението на царската дъщеря

Михала, която не можа да преглътне слугуването му, тъй щото му изсъска

като змия:

“Колко славен беше днес Израилевият цар, който се съблече

днес пред очите на слугините на служителите си, както се съблича

безсрамно един никакъв човек!” 32

Виждаш ли, братко мой, как царското самочувствие гледа на слугуването

по Божията Воля?

32 (2 Царе 6:20)
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Това самочувствие определя слугите като “никакви човеци”.

Как можеше цар Давид да си позволява “падение”, каквото има само в

слугите?

Но ти прочети какъв беше отговорът на смирения Божий слуга:

“Пред Господа, Който предпочете мене пред баща ти и пред

целия негов дом, за да ме постави вожд над Господните люде, над

Израиля, да! пред Господа играх. И ще се унижа още повече, и ще

се смиря пред собствените си очи; а от слугините, за които ти

говори, от тях ще бъда почитан...” 33

Можеше ли царската дъщеря със сърце на змия да разбере този

отговор на Давид? Можеше ли тя да преглътне наранената си гордост, след

като беше изпълнена с всичкото възможно презрение към Божия слуга?

Разбира се, че не можеше! Но ето затова следващият стих от “Втора

Книга на Царете” е толкова категоричен:

“Затова Михала Сауловата дъщеря остана бездетна до деня на

смъртта си...” 34

Братко мой! Верни ми приятелю! Ще бъда безкрайно искрен и остър в

пророчеството, което Господ ми дава против всичките тщеславни църкви. И

пълен със Святия Дух ще пророкувам против тях думите на моя Господ:

“Вие, тщеславни църкви, сте Сауловата Михала пред Божиите

очи! Вие обичате гордото царуване, а мразите смиреното слугуване

и затова сетнината ви от моя Бог и Господ е да останете безплодни

и ялови довека! Божият Младенец Емануил няма никога да се роди

в утробите ви, понеже сте пълни с отровата на аспида и мътите

яйцата на ехидната! Божият слуга Давид няма никога да се въздигне

всред вас, понеже в тоз час бихте го убили с презрението си!

За вас остава да ви владее Саул и да ви мами Амалик – до мига,

когато Яростният Гняв на Бога Всемогъщий се изсипе над земните

ви царства и порази земното ви благоденствие! Отец и Синът чрез

Святия Дух нека свидетелстват на това пророчество! И нека то

стане присъда в ръцете на Съдията и в Деня на Страшния Му Съд!

Амин и Амин!”

33 (2 Царе 6:21-22)
34 (2 Царе 6:23)
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И така, братко мой, нека още малко поговоря за Давид. Причината да

го правя е тази, че второто от очертанията на моя Господ и Бог е

Благоугодността. А това – да бъдеш благоугоден – ще рече всякога слугата

да угажда на Господаря си. И ако върнем нишката на Давидовото родословие

назад, то непременно ще стигнем до моавката Рут и Ноемин. А както

надявам се знаеш, името Ноемин се превежда именно като Благоугодност.

Сега разбираш ли, че в рода Давидов и Исус Христов Благоугодността

винаги е била като зелените листа върху всяко ново появило се клонче. За

да стигне тази Благоугодност до Клонът, Който беше Потомъкът Давидов и

Светлата Утринна Звезда.

Преди повече от осем години Исус посети сърцето ми с удивителна

Благодат и Съвършено благоволение. Плод на това Негово идване беше

книгата за “Църквата-Рут”, в която Господ пророчески начерта пътя пред

слугите Си, с които ще съхрани последната Си Жива Църква на земята.

Нека ти напомня само едно изречение от тази книга, за да се убедиш, че

призванието ми да бъда Небесен слуга и пророк на Бога не се е отместило

нито на йота от прицелната точка на Христовите очертания. Ето думите на

моя Господ и Бог:

“Който има уши да слуша, нека слуша и който чете, нека разбира!

Тази книга е последният Ми вик към сърцата ви! Аз непременно ще

говоря на мнозина Мои чеда, но всичко отново и отново ще повтаря

пророческите видения и откровения, записани тук!”

Девет години по-късно, и със свидетелството на още сто и тридесет

книги Божият слуга отново ще те призове към слугуване. Но към това

слугуване ще прибавя и отричането от надписа на Пилат Понтийски, който

лукаво подбуди мнозина църковни лидери да се изживяват като царе,

когато Небесният Бог имаше нужда от слуги по Сърцето Си.

Девет години по-късно присъдата в ръцете на Небесния Съдия е

станала бляскава мълния от Божията Вечна Правда, която ще унищожи

рода на нечестивите и ще определи сетнината им в огненото езеро.

А кой е оня луд и безумен човек, който ще отхвърля призива на Исус и

ще закоравява сърцето си, та да остане вързан с въжетата на измамата?

Кой е оня, помрачен в духа на своя ум, който няма разум да разсъди, че
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дело, което яростните дългогодишни усилия на дявола не са повалили и

разрушили, не може да е дело на един човек, но е Лична изява на

Троицата и на цялото Небе? Кой е оня безумец, с прояден от заблуда

мозък, който не намира място за промяна в сърцето си, та да разсъди, че

Божието немощно е по-могъщо и от най-мощното от Вавилон? Защото

какво сториха потомците на Диотреф против Божия слуга? Съкрушиха ли

го, та да падне и да не стане повече? Увредиха ли разума му след години

на чародейства и хулене? Потъмниха ли светлостта на лицето му с

тиражирани хули и гнусни лъжи? Не се ли сбъдна след всичките тези

години писаното, а именно:

“Няма мъдрост, няма разум, няма съвещание против Господа...” 35

Какво повече тогава да сторят Верните на Исус, ако не да се възрадват в

Спасението и Изкуплението, което Господ извършва за тях чрез слугата Си?

Ето, казвам ти, приятелю мой, че тази книга е Сионско чудо на

чудесата, Светлина в мрака, трус в религиозните тъмници на Вавилон,

който ще освободи всичките Сионови пленници. За да се възкачат на

Хълма Господен и да бъдат слуги и Небесни жертви на Всемогъщия Бог.

Затова нека и аз сега да продължа с непосредственото видение от дома на

Апостол Павел, където продължавах да пребъдвам с духа и сърцето си. В

мига, когато Господ отново ме подбуди да стана участник във видението,

Той проговори на Апостола Си, като му казваше:

“Павле! Вземи сега втория скъпоценен камък и дай на слугата

Ми да го докосне с ръката си. За да види той, а чрез него и

Църквата Ми, с кое видение от Моето Евангелие Аз те утвърдих като

Мой личен слуга, който всякога Ми остана благоугоден. Защото

всичките Ми братя и сестри трябва да познават очертанията на

Моята Благоугодност...”

Слушайки думите на Исус, Павел усмихнат се приближи до прозореца

на стаята си, като взе втория скъпоценен камък. А след това, приседнал до

мен на едно от трикраките столчета, той развълнуван ми каза:

35 (Притчи 21:30)
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“Простри ръката си, Божий пророко, та докосни заедно с мен

този скъпоценен камък. Защото той е видение на Святия Дух от

Вечното Евангелие на Господа...”

Затворил очи от прекомерно благоговение, аз протегнах ръката си до

Павловата, като докоснах Небесния диамант. А тогава Светлина излезе от

диаманта, която обгърна духовете ни. И ето, че ние мигом се намерихме в

Евангелието на Исус, когато Той вървеше в околностите на Кесария

Филипова заедно с учениците Си. Докато още гледахме на Господ, Дрехата

Му просветля, тъй щото се явиха Небесните Му очертания. А тогава

Спасителят спря учениците Си на едно възвишение. И като вдигна ръката

Си в посока към Ерусалим, започна да им говори, казвайки:

“Аз непременно трябва да отида в Ерусалим, защото дългът към

Отец Ме зове там. И като вляза в града – много ще пострадам от

старейшините, главните свещеници и книжниците. И ще бъда убит

от тях. А на третия ден след смъртта Ми ще възкръсна...”

Докато Господ още говореше тези думи на събраните около Него,

ненадейно зад ученика Му Петър пропълзя дяволът. И като нападна Петър

с внушение, измами го да гледа на Исус като на Цар със златна корона,

каквато напълно подобаваше на изгледа Му, на властта Му, и на обаянието

Му. Така в сърцето на рибаря Исус наистина се отразяваше като Цар. Но

ето, че пророкуваното от Спасителя удари именно въображението на Петър.

А дяволът, оставащ скрит и неуловим, започна да нашепва в сърцето на

Христовия ученик, като му казваше:

“Да падне ли тази корона от главата на Исус, Когото любиш с цялата

сила на сърцето си? Да свърши ли Животът на Благия Учител в смърт,

каквато подобава на един разбойник, или Отец да Му даде Царството

Израил и да Го въздигне като Цар? Да стоиш ли безмълвен сега, когато

Господ проверява колко силно Го обичаш? Ще стоиш ли безмълвен, Петре?

Та нали още в ушите ти не са заглъхнали думите на Исус, че плът и кръв

не са ти Го открили като Христос, но Отец от небесата е говорил на

сърцето ти? Да позволи ли Отец Синът Му да умре като разбойник, или да

Го направи Цар на Израиля, както само на Него подобава? Та нали затова

ти и всички Израилеви чеда чакахте Месия? Месия, Петре! Месия!”
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Слушах нашепването на дявола и то ми се стори толкова истинско, че

чак се уплаших, че ме завладява. А тогава Павел стисна ръката ми и тихо

ми проговори, като казваше:

“Ако Божиите чеда не разберат, че цялото Евангелие на Христос

отразява титаничния сблъсък между слугуването и царуването, то

тогава са го чели напразно. Защото всичко, което дяволът говори

на Петър, е Истина, която касае друго Царство - на друго място и в

друго време. И ето тук е унищожителната сила на лукавството му.

Затова ти сега гледай какво ще стори рибарят Петър...”

Отново гледах във видението, когато забелязах как Петър прехапа до

кръв устните си. А след това една непозната дързост го накара да дръпне

Исус за ръкава на мантията и да Го отведе настрани. И ето, че с мъмрещ

глас рибарят проговори на Господа, като Му казваше:

“Бог да Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с

Тебе...” 36

Думите на Петър направиха така, че очертанията на Исусовата

Благоугодност мигновено лумнаха от Небесна Светлина, като взривени. И

Исус, като погледна през Петър, срази тъмните зеници на дявола с блясъка

на очите Си. А след това от устните на Господ излезе двуостър Меч. И

мълния се стрелна от Меча, та удари сърцето на Сатана. А думите на

мълнията гласяха:

“Махни се зад Мене, Сатано; ти си Ми съблазън; защото не

мислиш за Божиите неща, а за човешките...” 37

А след това, с пламенен Глас каза на учениците Си:

“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...” 38

В този миг Павел отново ми проговори, като казваше:

“Как мислиш, слуго Господен? Откъде се намери у мен, като

Апостол Исус Христов, силното желание да стана благоугоден на

36 (Матея 16:22)
37 (Матея 16:23)
38 (Матея 16:24-25)
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Отца и Сина? И защо аз стигнах до оня миг в Апостолството си,

когато написах:

“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...” 39

“О, Павле! Ти непременно си бил твърде много вдъхновен от видението,

което Господ е дал на сърцето ти, както сега го дава на моето сърце. И

като си разбрал, че сблъсъкът на Исус с дявола е сблъсък между слугуването

и царуването, сам си станал слуга Исус Христов, за да положиш живота си

на Божия Свят Олтар...”

“А как слугата Исус Христов щеше да противостои на всичкия

човешки контрол, за да опази съвършено очертанията на Христовата

Благоугодност в сърцето си? Лесно ли ти е на теб да удържаш

човешкия контрол и човешкото домогване, с които Сатана би

решил да те възбуди в непокорство спрямо Бога?”

“О, Апостоле! Аз трябва да се науча като Исус да гледам не на

човеците, а през човеците. Понеже Господ не погледна на Петър, а през

Петър. Той не каза, че го съблазнява Петър. Той изобщо не обвини Петър,

но видя изкусителя, скрит зад ученика Му...”

Павел се усмихна на думите ми. А след това отново ми проговори, като

казваше:

“Ето така Исус научи мен, слуго Господен. И не просто ме

научи, но ми даде да свидетелствам в посланието си, тъй щото да

запиша:

“Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез

Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго

благовестие; което не е друго благовестие, но е дело на

неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото

благовестие. Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва

друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде

проклет. Както ей сега казахме, така пак го казвам: Ако някой ви

39 (Галатяни 2:20)
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проповядва друго благовестие освен онова, което приехте, нека

бъде проклет. Защото на човеци ли искам да угоднича сега, или на

Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на

човеци, не щях да съм Христов слуга. Защото ви известявам, братя,

че проповядваното от мене благовестие не е човешко; понеже аз

нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез

откровение от Исуса Христа...” 40

И сега Апостолът Исус Христов ще се обърне към последните

църкви в страницата на тази пророческа книга и отново ще прочете

писаното към Галатяните, но в духа на последните мерзости и на

последното страшно отстъпление от Завета Господен и очертанията

на Христос:

“Слушайте Апостолския Глас, църкви на последното време:

Чудя се как вие оставихте Този, Който ви призова към слугуване,

и така скоро преминахте към фалшиво благовестие за земно

царуване. Това не е истинско благовестие, но измамата на

Пилатовите поклонници, които ви смущават и искат да изопачат

Христовото благовестие. Но ако някой ви проповядва друго

благовестие, освен благовестието за слугуването Исус Христово и

Жертвата Му на Кръста Господен, нека бъде проклет! Както го казах

в пророчеството на слугата Господен, така и ще го повторя като

Глас на цялото Небе, и като съдбоносно предупреждение от Съвета

на Светиите, и от Съдията на живите и мъртвите:

Ако някой проповядва против Образа на Исус като Слуга на

земята, то такъв нека бъде проклет пред Лицето на Господ! Защото

се е извратил от змея, звяра и лъжепророка, за да проповядва

заблуда и да сее лъжа!

А на вас, слуги Господни, ще заръчам:

Пазете всякога очертанията на Христовата Благоугодност и

никога не угаждайте на човеци, но бъдете всякога угодни на Бога!

Защото само угодният на Бога и Отца може да остане и да пребъдва

като Христов слуга!

40 (Галатяни 1:6-12)
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Днес вие ще преживеете последния титаничен сблъсък между

Жертвата и надписа, между слугуването и царуването, между

Благоугодността и човекоугодничеството!

Блажени и Святи слугите, които помнят, че трябва да слушат

само и единствено Гласа на Господаря си!

Блажени и Святи устните, помазани от Святия, които проповядват

Благовестието на слугуването, което не е човешко, но Божие!”

След тези думи Апостолът на Исус отново посочи към очертанията на

Исус във видението. И като ме прегърна, със съкровен глас ми каза:

“Родил си се да живееш в най-размирното, но и най-славно

време! Време, в което по земята народ се повдига против народ, и

царство против царство! Но ти забележи, че никъде в Евангелието

твоят Господ не каза, че ще се повдигне слугуване против слугуване.

И това е така, защото слугите Господни живеят скрити в Божието

Свято Присъствие.

Далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство!

Далече по-горе от земните битки за власт, пари и влияние!

Далече по-горе от мерзостта на запустението!

Далече по-горе – като Жертвени юнци на Божия Свят Олтар!

Там пребъдвай, слуго Господен, за да слугуваш на Вечния и

Свят Бог с радост и трепет! Там нека блестят очертанията на

Христовата Благоугодност, с които Небесният Бог пази сърцето ти!

А в Деня и Мига, когато всичко приключи, аз сам ще те поканя

в дома си – за да споделиш с мен всичката съкровищница от

видения и откровения, с които Исус благослови сърцето ти!

А сега нека отново се върнем при Господа, за да получиш като

дар и последния от скъпоценните камъни, свързани с очертанията

на Христос – камъкът на Господното Смирение!”

След тези последни думи на Апостола видението се прекрати, а аз

седнах да запиша всичко чисто, Свято и скъпоценно, което се изля от

устните на Господаи от духа на праведния Му слуга! Амин и Амин!
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6. ВИДЕНИЕТО С ОЧЕРТАНИЕТО НА ХРИСТОВОТО

СМИРЕНИЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

През последните няколко години Святият Дух изработи в сърцето ми

една особена сърдечна нагласа. Това беше нагласа да живея в Живота на

Исус и да търся смисъла на съществуването си в страниците на Христовите

Евангелия. Образно казано – аз сякаш се отделях от този свят и от това

последно време, за да живея истински в Божия свят и във времето на Исус.

И нека ти кажа, че преживяването на Божията Благодат вътре в мен

ставаше многократно по-голямо, понеже се чувствах брат сред братя,

посветен сред посветени, слушател сред слушатели, последовател сред

последователи. Тези скъпи и прекрасни библейски образи оживяваха

вътре в мен и аз знаех, че това не е просто моето въображение или силно

желание да изключа от света.

Не, братко мой! Това беше Животът на Исус, влязъл в сърцето ми и

преобразил духа и душата ми. Това беше Словото Дух! Същото Слово,

което се яви на Пророк Илия в пещерата! Същото Слово, което вдъхнови

Йоан да напише най-пълнокръвното Евангелие! Същото Слово, с което

паднаха люспите от очите на тарсянина Савел, тъй щото той стана Апостол

Павел. Имайки Живота на Исус в сърцето си, аз го раздадох на всичките си

братя и сестри, за да изпълня изричните думи на моя Господ и Бог:

“Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си

за приятелите си. Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което

ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае

що върши Господарят му; а вас наричам приятели, защото ви

явявам всичко що съм чул от Отца Си...” 41

Нека ти кажа, верни ми приятелю, че Господ престава да ни нарича

слуги едва тогава, когато слугуването вече се е превърнало във висшия и

единствен смисъл на живота ни. То е същото, като да престанеш да повтаряш

на децата си онова, което вече са научили, понеже по-нататъшното

41 (Йоан 15:13-15)
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повтаряне вече губи ефекта и силата си. А тази дума – “приятел Господен”

е още по-силна, понеже в нея се съдържа най-дълбокото послание на

слугуването. Послание, което гласи:

Приятел Господен е оня просветен човек, който слугува на Исус,

докато Исус слугува чрез него!

Едва ли в последните сто книги ти си прочел друго обръщение към

читателя, освен “скъпи ми братко, верни ми приятелю”. Обръщайки се така

към всеки от Божието домочадие, аз съм искал не нещо друго, но да заразя

всички със слугуване. Понеже вън от слугуването няма Свят Дух, няма

Спасение и няма Завет в Господа.

Аз ще те помоля, братко мой, да отвориш очите си и да погледнеш на

последния, закоравен в измамата си свят. Виж колко тотална и страшна

безнадеждност е сграбчила милиони и милиарди хора. Виж как вълчите

нрави са станали основа за оцеляването на отделния човек.

“Изяж, за да не бъдеш изяден! Разкъсай, за да не бъдеш разкъсан!

Бъди егоист, за да оцелееш!”

И когато смазаната човешка душа е поискала да намери заслон от

демоничната буря и топлина от сковаващия студ, тя неизменно е попадала

на готови религиозни свърталища, наречени за удобство “църкви”, тъй

щото да привличат всичките човеци. И тази душа, бягаща с всичка сила от

огромното дяволско царство на неверието и езичеството, е попаднала в

едни други царства, в които царете са не по-малко богати и благоденстващи

от тези на езичниците.

Какво се е случило тогава? Намерила ли е човешката душа слугите

Господни, които да положат живота си за нея, или е била измамена от

царе, за които тя да полага живота си? Намерила ли е човешката душа

утеха за раните и болките си, след като езическият меч отвън в света, се е

сменил с въртяща се религиозна гега отвътре? Намерила ли е душата

покой за страховете си, след като страхът от смъртта отвън, се е сменил

със страх от постоянно отлъчване отвътре?

Любезни мой приятелю! Сълзи на скръб пълнят очите ми, и товарът

върху сърцето ми е станал твърде голям. Защото трябва ден след ден да

живея с Божията болка. Болката, че царете са много, а слугите твърде
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малко. Болката, че много църкви са станали по-студени от света, а царете

им по-зли и от най-корумпираните политици.

Пожертвах се, както можах и с всичката сила на сърцето си, за да

накарам човеците, които се наричат “християни”, да потърсят Основанието

Христос за смисъла на това, че са се нарекли така. Положих на Божия Свят

Олтар много години от живота си, за да направя прави пътеките на Господ

в сърцата на човеците, и просветените наистина да усетят колко голяма е

разликата между надписа на Пилат Понтийски и ясно очертания Христос.

За съжаление огромната част от отколешното християнство ще си остане

хипнотизирана от закованата дъсчица. Без значение, че сърцата на пет,

десет или стотина слуги биха кървяли страшно – знак за разлика между

тях и религиозните царе едва ли ще бъде направена. Без значение, че

Водата, Хлябът, Виното, Маслото и Солта ще продължат да свидетелстват

мощно от пророческите книги на Хълма Мория – пак пленените от надписа

на Пилат Понтийски ще продължат да държат в библиотеките си лъскавите

брошури и книжлета на позлатените от дявола религиозни царе. Без

значение, че слугата Господен ще се превърне в Принос и Жертва – това

никак няма да трогне човеците, похарчили цели състояния, за да завършат

теология и да имат така желаната религиозна тапия – било за учители,

било за църковни лидери.

Какво да кажа на всичко това?

Или как още сърцето ми да тупти за Божията Вечна Правда?

Истината, братко мой, е тази, че един слуга никога не забравя кой е

Господарят му.

Ако съм бил поруган, отхвърлен и преживял всичкото зло за Исус –

благословен да е Господарят ми, понеже Той е пожелал така!

Ако съм бил приет, благословен и обикнат от Божия Верен остатък –

благословен да е Господарят ми, понеже Той е пожелал така!

Ако ръцете и нозете ми бяха прободени по заповед на петдесятни

фараони и царе в религиозни алианси – благословен да е Господарят ми,

понеже Той е пожелал така!
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Ако главата ми беше набучена в тръни от молитвите на мнозина

амбицирани чародейки, изрисувани с тежкия грим на Езавел – пак

благословен да е Господарят ми, понеже Той е пожелал така!

За всяко зло или добро аз ще благословя с устните си моя Господ и

Бог, понеже Той е Смисълът и Причината да съм това, което съм! Той е

Изворът, Който накваси устните ми! Той е Хлябът, Който съживи сърцето

ми! Той е Виното, Което заплени ума ми! Той е Маслото, Което укрепи

костите ми! Той е Солта, Която съхрани вярата ми!

И пак Той е, Който отново ме въведе в Святото Присъствие на

очертанията Си и в дома на Апостола Му Павел. И като погали с ръка

главата ми, започна да ми говори, като казваше:

“Приятелю Господен! Ако Царят на Сион има основание да

нарича слугите Си приятели, то знай, че при теб това Мое основание

е възможно най-силното. Защото ти наистина знаеш мислите на

Господаря си и съвършено познаваш Волята Му.

Четиринадесет години Аз те водих от Слава в Слава в Духа

Господен! Четиринадесет години ти беше извор на Сион и мнозина

пиха и се съживиха от водите ти! И сега какво друго да сторя, освен

отново да те потвърдя като пророкът на Сион, и да те загърна в

очертанията на Светлината Ми? Какво друго да стори и Апостолът

Ми Павел, освен да вземе в ръката си третия скъпоценен камък от

Небесните очертания на Божия Син, та да го докоснеш с ръката си и

да бъдеш въведен в Съвършеното Ми Смирение...”

След тези Свои думи, развълнуван в Духа Си, Господ проговори на

Апостола Си, казвайки:

“Павле! Вземи последния от скъпоценните камъни и иди със

слугата Ми във видението, с което смирих първите Си последователи

до смърт, даже до смърт на Кръст...”

С огромно благоговение в погледа си, Павел пристъпи до прозореца на

стаята си, като взе последния скъпоценен камък. И като седна на столче до

мен, постави камъка в мантията си, като ми казваше:

“Простри ръката си, Божий пророко! И нека двамата сега бъдем

обгърнати от Святия Дух, за да се намерим във видението на Исус!”
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С огромна радост и непосилно за сърцето ми вълнение аз приближих

десницата си до Павловата, като докоснах Небесния диамант. А тогава

Светлината на Духа изцяло ни обгърна и пренесе в Евангелието. И ето, че

аз и Павел се намерихме на Господната Пасха. Така видяхме Исус, с

блеснали от Светлина очертания, да става от стола пред учениците Си, а

след това да облича мантията Си и да се препасва с престилка. Докато

всичко това се случваше, Небесните Му очертания мигновено просветиха

както мантията Му, така и престилката, с която се беше препасал. В

следващия миг Господ взе съд, като го напълни с вода от умивалника. И

като коленичи пред учениците Си, хващаше с ръце нозете им и започваше

да ги мие с водата. Така очертанията на Смирението Му станаха още по-

бляскави. А тогава Павел ми проговори, като казваше:

“Слуго Господен! Виждаш ли как Превъзвишеният и Свят Господ

на душите и сърцата ни, Оня, чрез Когото Отец създаде видимото и

невидимото, началствата, властите, силите и господствата, сега е

коленичил да слугува на учениците Си?”

“Да, Павле! Виждам Исус и Той възхищава и покорява цялото ми сърце!”

Тук Апостолът се усмихна и отново ми проговори, като казваше:

“Аз нямах тази привилегия – да стоя сред очевидците на

Господната Пасха. Но Господ милостиво ме посети с това видение,

за да видя нещата, за които мнозина са слепи. Затова гледай сега и

ти, за да проумееш великата тайна на слугуването...”

Отново гледах във видението, когато забелязах как Сатана стоеше до

Юда Искариотски и на лицето му беше изписана неизразима злоба,

примесена с гърчове от духовно безсилие. Той никак не можеше да понесе

гледката, че Исус слугува, след като безуспешно Го беше изкушавал да

приеме на земята образ на цар, а не на слуга. И тогава дяволът, като

отскочи от Юда, залепи се за гърба на Петър и започна да шепне на

сърцето му, казвайки:

“Да позволиш ли на Този Свят Господ да мие мръсните ти нозе,

вмирисани от риба? Да позволиш ли на тези ръце, които ще разчупят

Хляба, да се докоснат до нозете ти и да ги измият? Ти нямаш ли ръце, за

да си измиеш нозете, та трябва Божият Син да ги мие? Ще допуснеш ли
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твоят Господ така да се унижава! Кажи, Петре! Редно ли е подобно

унижение?”

Шепненето на дявола накара Петър нервно да извърне глава от Исус и

да дръпне нозете си от ръцете Му, понеже беше дошъл редът му. А след

това да каже:

“Господи, Ти ли ще ми умиеш нозете?” 42

Видял дявола, притаен зад Петър, Исус го удостои с мълчаливо

презрение. А след това, пълен с Небесна Любов и Съвършено Смирение,

проговори на ученика Си, казвайки:

“Това, което Аз правя, ти сега не знаеш, но отпосле ще

разбереш...” 43

Не разбрал, че Господ му говори за великата същност на слугуването,

Петър нервно извика, казвайки:

“Ти няма да умиеш моите нозе до века...” 44

Реакцията на Петър накара Сатана ехидно да се ухили. Но в следващия

миг го нападна пълно съкрушаване, понеже Исус прегърна Петър, а от ръцете

Му излезе мълния, която блъсна лукавия назад. И Господ, като гледаше с

божествена строгост Петровите очи, отново му проговори, казвайки:

“Ако не те умия нямаш дял с Мене...” 45

Едва след тези Исусови думи Петър осъзна, че беше изрекъл безумие.

А докато аз гледах, Апостолът на Исус отново ми проговори, като казваше:

“Разбра ли всичко, слуго Господен? Проумя ли реченото от

Господ на ученика Му Петър?”

“Да, Павле!” – отговорих аз – “Разбрах, че Исус дава пример за

слугуване и Смирение на учениците Си! Но дори и на Пасхата дяволът се

опита да прояви лукавството си, като нападна Петър...”

Думите ми явно не бяха изчерпателни, понеже Павел с пламенна

ревност в гласа си ми проговори, като казваше:

“Виж най-важното! Чуй отново Господните думи, които са най-

силния блясък в този скъпоценен камък! Защото Слугата Исус казва

на Петър:
42 (Йоан 13:6)
43 (Йоан 13:7)
44 (Йоан 13:8)
45 (Йоан 13:8)
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“Ако не те умия нямаш дял с Мене...” (Йоан 13:8)

И ти, като внимаваш сериозно на този Господен отговор, кажи

ми:

Кои са човеците, които имат дял с Господ, тъй щото и Той да

има дял с тях?”

“О, Павле! Люспи падат от очите ми! Защото дял с Господ имат само

слугите Му! Ако някой не е станал слуга Господен, за да слугува на

братята и сестрите Си по Божията Воля, то такъв няма дял с Исус!”

Ревността на Апостола пламна още по-силно след отговора ми, тъй

щото той пламенно ми проговори, като казваше:

“Ако само слугите имат дял с Господ Исус Христос, то какво им

се пише на царете, излъгани от надписа на Пилат? Къде ще се явят

тези царе в скончанието на времената и каква ще е сетнината им,

когато ги настигнат вратите на смъртта? Ще размахват ли пред

демоните на ада страниците на Новия Завет, за да доказват, че са в

Завета на Господа, когато на Собствената Си Пасха Господ изрично

заявява, че ако някой не приеме Примера Му на слугуване, то такъв

няма дял с Него?

Сега разбираш ли колко могъщи и Святи са очертанията на

Христовото Смирение? И проумява ли Църквата Исус Христова, че

само смиреният може да слугува по Божията Воля? Понеже гордост

съпътства царуването и лицемерие свидетелства на превъзнасянето.

Но само и единствено с очертанията на Смирението човек може да

стане слуга на Господа. Защото смиреният е от всичките човеци по-

нисък. Нисък до нозете им – за да ги измие и да ходят в Пътя на

Правдата. Нисък до греховете им – за да ги опрости в Господното

Име и да разчупи веригите на греховния контрол. По-нисък от всички

е слугата Господен – за да се възвиси високо в Очите Господни!

И ето, Апостолът Исус Христов свидетелства на всички ви от

книгата на Божия пророк! И на всички църкви и вярващи явявам

съдбоносното предупреждение от цялото Небе, от Съвета на

Светиите, и от Съдията на живите и мъртвите:
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Ако в някоя църква няма Христово слугуване, но има човешко

царуване, то тя жива е умряла и е предадена от Бога да се погуби в

съблазните и сладострастията си. Ако няма слуги на Господа, които

да слугуват в църквите, то тогава църквите самоволно се отричат от

Христа Исуса, и с примера си пожелават да нямат дял с Него.

Но ако наистина имате очертанията на Христовото Смирение, то

чуйте и си припомнете отново думите Господни, изречени на

Пасхата Господна:

“Вие Ме наричате Учител и Господ; и добре казвате, защото съм

такъв. И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте

длъжни един на друг да си миете нозете. Защото ви дадох пример

да правите и вие както Аз направих на вас. Истина, истина ви

казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е

по-горен от онзи, който го е изпратил. Като знаете това, блажени

сте, ако го изпълнявате...” 46

И нека никой от слугите Исус Христови да не приема думите на

Господа превратно, та да ги превръща в религиозен ритуал, лишен

от Духа и Небесните очертания на Божия Син! Защото да миете

нозете си един на друг ще рече всякога да си слугувате, тъй щото

да очиствате пътищата на сърцата си, докато изцяло ги освети и

заплени Пътят Господен!”

След тези пламенни и ревниви думи Апостолът на Исус силно ме

прегърна с ръцете си. А след това със съкровен глас ми проговори, казвайки:

“Сила от Бога има в сърцето ти, слуго Господен! Могъща Сила

за слугуване и Съвършено Смирение! И ти, като помниш, че основите

са по-важни от стените и покрива, основа бъди в слугуването си за

мнозина – понеже си просветен и изпълнен с Духа Исус Христов.

Защото тази е Силата на Основата – бидейки по-ниска от камъните

на Храма, да ги въздига всячески в познаването на Святия и ясно

очертан Господ Исус Христос!

Тази е съдбата ти и това е призванието ти!

А сега нека отново Духът ни върне в Присъствието на Исус!”

46 (Йоан 13:13-17)
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След тези думи на Павел видението се прекрати. И тогава ние се

намерихме в Павловата стая и в Присъствието на Исус. В този миг Господ

блестеше като Слънце на Правдата и от всичките Му очертания излизаха

ослепяващи лъчи. И Той, като положи ръцете Си на главата ми, за сетен

път ми проговори, като казваше:

“Иди и дай на Божия Верен остатък най-скъпоценното и най-

помазаното послание, слизало от Небесния Ерусалим!

Иди и предупреди целия свят и всичките му църкви, че Съдията

стои при Вратата! И в ръцете Господни вече има разгърнато могъщо

обвинение против великата блудница и против всичките религиозни

царе, които се опиваха от безмерния й разкош!

Ето, Аз ида съвсем скоро! И ще вдигна при Себе Си във Вечна

Слава слугите Господни, които познават Завета Ми и не са

отстъпили нито на йота от Пътя Ми, от Делото Ми, и от Примера Ми!

Блажен и Свят всеки, който възлюби слугуването и посвети живота

си, за да изгради в сърцето си Моя Образ на Слуга! Защото този

Образ е нетленният блясък на бъдещите царе във Вечността!

Блажен и Свят всеки, който проповядва против надписа на

Пилат, и изтръгва от тъмниците на Вавилон всичките Сионови

пленници! И най-вече – блажени и Святи слугите Господни, които

познават ясно очертания Христос и проповядват очертанията Му на

всичките човеци!

Аз, ясно очертаният Христос, дадох най-дълбоките и най-святи

видения на пророка Си! Видения, истинно потвърдени с участието

на Апостола Ми Павел – Моят стълп и подпорка на Истината!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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