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ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА - I

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Искрено се надявам тази книга да те намери в благодатното присъствие

на Святия Дух, понеже нейното съдържание е ослепителна Светлина от

Небесния Ерусалим и възможно най-голямото благоволение, което някога

съм получавал от моя Господ Исус Христос. Зная в сърцето си, че откакто

пребъдвам в най-вътрешния кръг на Божието Свято Присъствие, Спасителят

благоволи да ми даде пророчески видения, които бяха безценни бисери от

Скритата Манна и Съвършени откровения от Божията тайнствена премъдрост.

И вече със сигурност зная, че колкото повече се приближаваме до мига на

грабването, толкова по-осезаемо и реално ще става измерението на Божията

Слава. В крайна сметка изпълнението на библейските пророчества напредва

с пълна сила. А едно от тях наистина трябва най-много да вълнува сърцата

ни. Нека започна именно с това пророчество, изречено от нашия Господ в

“Евангелието от Матея”. Когато Петър запита Исус какво ще получат

Верните, които са оставили земния си живот, за да последват Небесния Му

Път, Божият Син му отговори, казвайки:

“Истина ви казвам, че във време на обновлението на всичко,

когато Човешкият Син ще седне на славния Си престол, вие, които

Ме последвахте, също ще седнете на дванадесет престола да съдите

дванадесетте Израилеви племена. И всеки, който е оставил къщи,

или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или чада, или

ниви, заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен

живот. Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните

първи...” 1

1 (Матея 19:28-30)
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Както и да прочетеш този стих, той не може да не те развълнува до

краен предел. Защото в думите на Спасителя става дума за вечна съдба и

сетнина, каквато око не е виждало, ухо не е чувало, и на ум не ни е

дохождала. Въпреки, че последното твърдение вече можем да оспорим,

имайки благодарност към нашия Господ, Който неведнъж ни даваше в

пророчески видения да вкусим от бъдещите добрини и да се изпълним със

Свята надежда за бъдещето. Но аз сега искам да насоча вниманието ти

върху последното изречение от вече цитираните стихове. Защото Исус

ясно казва, че “мнозина първи ще бъдат последни, а последните –

първи”. Ако размишляваме върху тези думи, имайки типично състезателно

отношение към тях, то тогава бихме направили извода, че в подвизаването

за Небесното Царство ще се случат предварително пророкувани обрати, а

именно – че мнозина първи ще бъдат последни, а пък последните ще

станат първи. Всъщност – това е най-лесното обяснение, което идва най-

бързо наум. Но дали то обхваща пълната истина и стига до дълбочините на

пророческото предупреждение? Толкова ли плитки и лесно обясними ли са

думите на Господ? Ами ако Сионовото състезание не се съобразява с

принципа за точната даденост на едно поколение в едно време? Защото

само за едно поколение в едно време са валидни думите, че последните

стават първи, а първите последни. Понеже всички ще стартират в едно и

също време, за да отброи Господ на финала както първите места, така и

последните. То е като да гледаш състезание по лека атлетика, където

всички състезатели тичат в коридорите си и са стартирали заедно в един

точно определен миг. Ами ако думите на Исус за първите и последните не

касаят финиширането, а само времето, когато те са се появили на света?

Мислил ли си върху това, братко мой? Мислил ли си върху вероятната

възможност последното поколение, което ще участва в грабването, да се

намери като победител в голямото Сионово състезание, започнало от

Възкресението на Христос? Мислил ли си върху абсолютно точната преценка

на Исус, че в последните дни беззаконието ще се умножи и времето ще

стане многократно по-усилно и угнетително за Божиите чеда? Мислил ли

си върху факта, че в дните на идещия на земята Антихрист Злото наистина

ще стане тотално, за да приготви света за най-гнусната измама в цялата
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история на човешката цивилизация? Няма ли тогава последните победители

над световните владетели на мрака да бъдат наистина по-напред от древните

в Небесния Ерусалим?

Нека да ти помогна още повече в разбирането, като насоча погледа ти

към времето на Голямата Скръб, когато от бездната вече ще е излязъл

човекът-Антихрист, а Църквата ще е грабната от Христос и ще се намира в

Небето. Точно в това време Бог ще подпечата 144 000 Светии от

дванадесетте Израилеви племена и те ще бъдат Неговите избрани и

изкупени, които няма да се поклонят на звяра, нито ще приемат белега му

на челата си и десниците си. Тези Святи и прекрасни помазаници на Отца

и Сина, водени от двамата им свидетели Моисей и Илия, ще бъдат духовните

победители над Антихриста, негово пълно поражение и прът в колелата на

измамата му. А за тях в “Откровението” недвусмислено е записано:

“И видях, и, ето, Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него сто и

четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името

на Неговия Отец, написано на челата им. И чух глас от небето като

глас от много води и като глас от гръм; и гласът който чух, беше

като глас на свирачи, които свиреха с арфите си. И пееха като че ли

нова песен пред престола и пред четирите живи същества и

старците; и никой не можеше да научи песента освен сто и

четиридесет и четирите хиляди, които са били изкупени от земята.

Те са ония, които не са се осквернили с жени, защото са

девственици; те са които следват Агнето, където и да отива; те са

били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на

Агнето. И в устата им не се намери лъжа; те са непорочни...” 2

Виждаш ли, братко мой, че най-последните Божии хора в най-

последните дни преди свършека на стария свят, са посочени и избрани за

“първи плодове на Бога и на Агнето”?

Защо са първи тези плодове?

Именно защото последните стават първи, според пророчеството на

Господа и Спасителя. Но този отговор е твърде лесно обяснение. Дълбокото,

помазаното и премъдро обяснение Исус ще ни разкрие във всички страници

2 (Откровение 14:1-5)
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на тази Свята пророческа книга – за да ни направи да се равняваме

именно по Божиите избрани от времето на Голямата Скръб. Защото слугата

Господен в никакъв случай не носи напразно Ключа на Давид в сърцето си,

нито пък просто ей така е наречен от Исус “благодатен потомък на

Елиаким”. Истината е, че след написването на пророческата книга за

рода на Елиаким, аз усетих една чудесна промяна в сърцето си. Промяна,

свързана с възможността да преживявам две състояния – отключване и

проникване. Тези състояния ме накараха още повече да приближа ума и

сърцето си до Вечността на Бога, и да проникна до места, където никога не

бях прониквал. Така се родиха настоящите пророчески видения за “Портите

на Правдата”. Видения, в които Господ Исус ще покаже на всички ни

дванадесетте Порти на Небесния Ерусалим, както и съдбоносното им

обвързване с имената на дванадесетте Израилеви племена.

Нека обаче преди да пристъпя към всяка от дванадесетте Порти, да ти

разкрия видението, с което Спасителят ме призова към написването на

тази книга. Ето какви думи проговори Той на сърцето ми:

“Слуго Мой! Ако ти кажа, че идва краят на света - такъв,

какъвто го познаваш - то едва ли ще научиш нещо ново от устните

Ми. Но ако действително ти потвърдя, че последният Ми род на

Елиаким ще се подвизава мощно, за да грабне Венеца на Славата,

то тогава сърцето ти наистина трябва да внимава в думите Ми.

Защото този Мой последен род има пред себе си пример, който да

следва, и жалони, по които да се равнява. И ако ти би Ми казал, че

Аз съм Примерът, то няма да сбъркаш. Но ако Аз ти кажа, че в Моя

Пример се събират дванадесет Святи примера, утаени досега от

Божията тайнствена премъдрост, то тогава непременно трябва да

докоснеш с трепет Ключа на Давид в сърцето си. Защото е вярно,

че с този Ключ ти отключи Сърцето на Отца, и Сърцето на Сина. Но

вярно е още писаното, че 144000 избрани от племената на Израил

ще употребяват същия Ключ, за да бъдат наречени “първи плодове

на Бога и Агнето”. И ако е вярно, че Аз съм Вратата към Сион, през

която преминава спасената Ми Църква, то още по-вярно е, че на

Небесния Ерусалим има Порти, през които се влиза в Божия Град.
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А какво знаеш ти за тези Порти, слуго Мой?”

Въпросът на моя Господ ме намери неподготвен. Защото аз не знаех за

тези Порти нищо повече от писаното за тях в “Откровението”. Ето защо

отговорих на Исус, като Му казвах:

“Господи мой! Ти никога не Си откривал нищо на слугата Си за тези

Небесни Порти. Тъй, че аз знам за тях само това, което е писано, а именно:

“Градът имаше голяма и висока стена, с дванадесет порти, и на

портите дванадесет ангела, и надписани над портите имена, които

са имената на дванадесетте племена на израилтяните: откъм изток

три порти, откъм север три порти, откъм юг три порти, и откъм

запад три порти...” 3

и още:

“И дванадесетте порти бяха дванадесет бисера; всяка порта бе

от един бисер; и улицата на града беше от чисто злато, прозрачно

като стъкло...” 4

Господ се усмихна на незнанието, което личеше в учудения ми поглед.

А след това, като погали с ръка главата ми, отново започна да ми говори,

като казваше:

“Забелязваш ли в стиховете, които Ми цитира, че Портите на

Небесния Ерусалим носят имената на дванадесетте Израилеви

племена? Не те ли учудва това? И не те ли възхищават думите от

стиха по-долу, че всяка порта е един бисер?”

“О, Исусе! Толкова много въпросителни стоят пред сърцето ми! Аз не

съм в неведение относно самия духовен смисъл на Портите. Понеже преди

години Ти ми даде да пиша за “Портите на Живота и смъртта”. Помня

също чудесните Ти думи, казани на Петър, че портите на ада няма да

надделеят над Църквата, която градиш върху Себе Си. Но сега сърцето ми

застава пред тайни, замълчани от векове, които бих разбрал само със

съкровени глътки от Скритата Манна...”

“Точно така е, слуго Мой! Наистина става дума за откровения от

Скритата Манна. Но сега ти казвам, че Господ ще има Святите Си

основания да нарече Църквата Си Славна и облечена в светъл и

3 (Откровение 21:12-13)
4 (Откровение 21:21)
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чист висон. И тези основания ще станат явни за братята и сестрите

Ми чрез свидетелството на Божия пророк, който им е пратен.

Защото тези дванадесет Небесни бисера трябва да заблестят в

сърцата ви така, както ще блестят в сърцата на Божиите изкупени

от времето на Голямата Скръб.

Да, казвам ти! Има един пример, по който искам да се равнява

Живата Ми Църква, и в който искам да бъде утвърдено Божието

домочадие. И това е примерът на онези, които непременно ще бъдат

“първи плодове на Бога и на Агнето”. А където има първи плодове,

там няма ли и втори, и трети, и четвърти плодове?

Но ти сега разбери от твоя Господ, че има една единствена

причина тези 144000 от времето на Голямата Скръб да са станали

“първи плодове”. А ти ще се сетиш ли коя е причината?”

Усмихнатите очи на Исус ме накараха уверено да Му кажа:

“Господи мой! Причината е в Портите на Небесния Ерусалим! Защото

изкупените от Израилевите племена ще имат достъп до Божия Град – всяко

племе през Портата си. И тази е причината самите Небесни Порти да са

утвърдени с имената на Израилевите племена...”

“Ето, че започваш да пристъпваш към дълбокото. А то е не просто

дълбоко, но твърде, твърде дълбоко. Защото става дума за Божии

бисери. И ако всяка Порта е един бисер, то помисли и Ми кажи, та

дори и в земен план:

Къде се намират бисерите? И как човек би се сдобил дори с

един единствен бисер?”

“О, Исусе! Бисерите се намират на дъното на морето! И оня, който

иска да се сдобие с бисер, трябва да се гмурне и потъне много дълбоко...”

“Как да се гмурне, слуго Мой? Не така ли – като изцяло се

изпълни в Святия Ми Дух? Не казва ли Павел за Духа твърде верни

и точни думи, а именно, че:

“...на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва

всичко, даже и Божиите дълбочини...” 5

5 (1 Коринтяни 2:10)
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Сега разбираш ли защо всяка една от Небесните Порти е един

бисер?”

“Да, Исусе! Сега разбирам, че всяка от Портите е изява на Божията

тайнствена премъдрост, която ревниво е утаила най-скъпоценните

просветления и откровения за свършека на времето...”

След последните ми думи Господ протегна показалеца Си и докосна

сърцето ми, като ми казваше:

“Измежду многото духовни благословения, които Аз и Отец Ми

ти дадохме от Сион, най-скъпоценен остава Ключът на Давид. И

сега ти казвам да хванеш здраво този Ключ, за да Ме последваш

във видението, което ще ти дам. Защото е видение от бъдещето, от

времето на Голямата Скръб, и касае онези 144000 от племената на

Израил, които непременно ще бъдат “първите плодове на Бога и

Агнето”...”

След последните Си думи Господ ме прегърна и въздигна духа ми

нагоре към Небесния Ерусалим. Но този път ние не влязохме в Града, а се

въздигнахме някъде над него в Божията височина. И ето, че градът заблестя

пред погледа ми, като някой твърде скъпоценен диамант във формата на

идеален куб. А тогава Исус простря десницата Си към земята под Града,

като ми казваше:

“Гледай, слуго Господен! И като гледаш, запиши всичко на книга!

Защото сега ти давам да видиш света във времето на Голямата Скръб,

когато звярът ще излезе от бездната, за да започне телесното

унищожение на Божиите изкупени...”

Погледнах към земята, където се появиха две Небесни звезди, от

които пламнаха лъчи. И ето, че звездните лъчи започнаха да обхождат

земята, тъй щото от действието им се родиха дванадесет пламенни огнища,

които започнаха да се разгарят и да въздигат искрите си към Небето. И

когато огнищата напълно се бяха разгорели, от бездната под земята се

надигна чудовищен черен извор, наобиколен от тъмни и разрушителни

вълни. Това накара сърцето ми да се свие от ужас. Защото вълните

нападнаха пламенните огнища, като се опитаха да ги погълнат и потушат –

тях и двете небесни звезди. И ето, че вълните видимо успяха в намерението
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си, защото по цялата земя се въздигна дим на разорение и страшно

опустошение. Но точно тогава Небесният Ерусалим проблесна твърде силно

по всичките си протежения. И Глас от много води разтърси цялата Вселена.

А Гласът, извикал към земята, изговори думите:

“Възлезте тука!”

Докато Небето и земята още прокънтяваха от Силата на Гласа, отсред

самите Порти на Небесния Ерусалим се спуснаха Съвършени Небесни лъчи,

които докоснаха земята. И тогава онези потушени и угасени огнища лумнаха

отново като слънца в силата си, а двете Небесни звезди заблестяха

пътеводно над тях. И мълнии произлязоха от слънцата, като се стрелнаха

по протежението на лъчите, тъй щото слънцата се превърнаха на потоци от

Свята Небесна Светлина, която водена от Небесните звезди вече влизаше

през Портите на Божия Град...

Дванадесет Святи слънчеви потока преминаха в Небесния Ерусалим –

всеки поток през Портата Си. А Небесните звезди се въздигнаха до Божия

Свят Престол, заставайки отляво и отдясно на Бога и Отца. И ето, че с

голямо вълнение в Гласа Си Господ ме попита:

“Какво видя току що, слуго Мой?”

“О, Исусе! Ти ми показа как от Небесния Ерусалим Отец прати двамата

Си свидетели Моисей и Илия, за да пророкуват на Израил и да им дадат

Вечното благовестие на Ерусалимските Порти. Именно това бяха двете

Небесни звезди, които преминаха с лъчите си по земята. А от тяхното

пророкуване, продължило четиридесет и два месеца, се явиха и тези

осветени 144000 от племената на Израил. А миг след това се надигна

черният чудовищен извор от бездната с всичките вълни на дяволското си

нечестие, за да потопи земята в разорение и погибел. Така Антихрист успя

да унищожи телесно Божиите избрани и Божиите свидетели, но те го

победиха, сломиха и съкрушиха духовно – защото не му се поклониха,

нито приеха образа му или числото на името му. А миг след това Бог Отец

заповяда Възкресението на изкупените Си, извиквайки от Небето:

“Възлезте тука!”
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И ето, че свидетелите Му се върнаха отляво и отдясно като маслини

пред Престола Му. А онези 144000 изкупени за първи плодове на Бога и

Агнето, преминаха в Небесния Ерусалим – всяко племе през Портата си...”

Докато още отговарях с пламенен глас на Исус, Той вдигна десницата

Си и ми проговори, казвайки:

“Сега разбираш ли какво ще ти бъде дадено от Отца и Сина в

тази най-свята пророческа книга?

Ето, казвам го на теб и на цялата Си Църква:

Люде Мои! Днес ще дам на пророка Си да ви яви предварително

пророкуваното от Божиите свидетели по времето на Голямата Скръб.

Защото както Моисей и Илия явиха на Божиите избрани Вечното

благовестие на Ерусалимските Порти, та всяко Израилево племе да

влезе през Портата си, така днес слугата Ми, който е пророкът на

Сион, ще ви даде дванадесет разпечатани пророчества, като

дванадесет скъпоценни бисера. За да преминете с вяра през всяка

от Ерусалимските Порти и така духовно да се запечатате като родът

на Елиаким, като родът на Небесните Ерусалимски жители!

Оня, който вече е получил от Мене Ключа на Давид, ще се

наслаждава на Божието Спасение и на Портите на Правдата!

Защото като премине през тях, ще задържи в сърцето си бисерния

им блясък! Затова призовавам всички вас да Ме последвате с пълна

вяра. Защото измежду многото знамения, които сторих чрез слугата

Си, давайки му да пие от Скритата Манна – това знамение с тайната

на Божиите Порти е Благодатта над всяка благодат, и Славата над

всичките Слави!

Аз, Светлостта на Небесния Ерусалим, Неговото Вечно Слънце и

Правда, все още говоря и не млъквам!”
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1. СЪГРАЖДАНИ НА СВЕТИИТЕ ИЛИ НЕЧЕСТИВИ

ПРИШЕЛЦИ?

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Твърде Свята и Благодатна Светлина е изпълнила сърцето ми, за да си

позволя каквато и да е помисъл, че човеците биха отхвърлили Вечното

благовестие на Ерусалимските Порти, та да угодят на червеи, бесове или

тесногръди религиозни авторитети. В крайна сметка обаче всеки ще отиде

там, където го влече сърцето му.

Някога в древността, когато Господ Исус изпращаше свидетелите и

посланиците Си, за да прогласяват Небесното Царство и Божието Спасение,

Той не им казваше да бъдат нежелани натрапници или насилници в

благовестието. Друго ги наставляваше Спасителят, а именно:

“И в кой да било град или село, като влезете, разпитвайте кой в

него е достоен, и там оставайте докле си отидете. А когато влизате

в дома, поздравявайте го. И ако домът бъде достоен, нека дойде на

него вашият мир; но ако не бъде достоен, мирът ви нека се върне

към вас. И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато

излизате от дома му, или от онзи град, отърсете праха от нозете си.

Истина ви казвам, по-леко ще бъде наказанието на содомската и

гоморската земя в съдния ден, отколкото на онзи град...” 6

Господ имаше причина да заявява именно такива думи на първите Си

благовестители. И тази причина беше във факта, че до Второто Му

Пришествие на земята винаги ще има две поколения и две потомства.

Първото е дяволското поколение и потомството на нечестивите. Второто е

Божието поколение и потомството на праведните. Когато някой в Дух и

Истина е бил доказан като един от Божието поколение, то тогава за него в

пълна степен важат думите от Апостолското послание:

“Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани

на светиите и членове на Божието семейство...” 7

6 (Матея 10:11-15)
7 (Ефесяни 2:19)
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А когато друг не е доказан в Дух и Истина като един от Божието

поколение, то тогава за такъв остава един скрит и променен прочит на

Апостолския стих, а именно:

“Затова такъв остава странен и пришелец, и той не може да бъде

съгражданин на Светиите, нито истинно да е посочен и потвърден като

член на Божието семейство...”

Най-голямата и страшна трагедия на последните тщеславни църкви,

които дяволът измами по земята, беше именно тази:

Те искаха някак хем да са граждани от света на лукавия, хем да са

съграждани на Светиите, хем да са родени от чреслата на дявола, хем да

са членове на Божието семейство...

Да, ама не! Такъв филм просто няма и никога не е бил прожектиран.

Такива са само розовите сънища на нечестивите, излъгани от дявола, за да

го наричат “Господ” и “Бог”.

Още помня детството на моята вяра, когато блъскан и завличан от

тщеславния вятър на Вавилон, аз бях готов да похарча цялата си ватманска

заплата за лъскавите книжлета на американските лъжепророци. В едно

такова книжле един от тези лъжепророци се опита да ме излъже, че е

видял Рая. И аз, нямайки критичния поглед на Святия Дух, нито утвърден

във всячески проницателната и изпитваща Любов на Исус, взех че му

повярвах. Доверих сърцето си на един рафиниран лъжец, и на измисления

му калифорнийски рай. Започнах наистина да си мисля, че в Рая има

спринцовки, върху които пише “свръхдоза на Святия Дух”, сякаш, че не

ставаше дума за Божия Благодат, а за хероин или кокаин. Приех за истина,

че горе в Небето наистина има складове с резервни части за човешките

тела, сякаш че Бог е немощен да упражнява Силата Си в мигновено

сътворяване и затова се е презапасил за евентуални чудеса. Възхищавах

се на въображаеми кресла, които те обгръщат и потъваш в тях, вместо да

видя трикраките столчета на Исусовото смирение и кротост в Небесните

домове на Апостолите Му. Но във всичкото си религиозно приемане от

онова време, пропуснах да извърша същински важното, а именно:

“Да изпитам духа, на който е бил този автор!”
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И понеже в онова време пропусках да изпитвам духовете, аз буквално

затънах в заблудата, че словото е по-важно от примера, и званието – по-

важно от призванието. Малко по-късно един Меч в сърцето ми започна

твърде сериозно да ме боде и смущава. И това беше моята вяра, осветена

и просветена от Святия Дух. Тя ме накара да поставя пред погледа на

сърцето си Исус Христос от Назарет Галилейски. Да поставя не просто Името

Му, но Примера Му, Делата Му, и всичките Му Съвършени заповеди. Едва

тогава Святият Дух започна мощно да работи в сърцето ми. И изричната

повеля на Благодатния беше именно тази:

“Взимай образите и примерите на тези, които искат да те

убедят, че са пратеници и слуги на Бога! И като ги насложиш върху

Святия Образ на твоя Господ – виж дали ще се припокрият – едно

към едно с Примера Му, едно към едно с Делата Му, едно към едно

с думите Му. Защото само с това благодатно упражнение можеш да

изпитваш духовете и да държиш на Доброто и Съвършеното...”

Братко мой! Верни мой приятелю!

Можеш ли да си представиш каква болка, каква погнуса, какъв срам и

какво най-страшно разочарование изпълниха сърцето ми, когато насложих

образите на търговците и лъжепророците върху Святия Образ на моя Господ?

Те Го мърсяха! Те Го оскверняваха! Те Го продаваха! Те въртяха бизнес с

Евангелията Му! Те Го пробождаха като черни гвоздеи с лицемерието си и

с несвятата си обхода!

И тогава категорично разбрах, че онзи американски лъжепророк не е

видял никакъв Рай. Не! Той просто беше видял собствения си поклон пред

червея Мамон, измамно маскиран като Исус. Той в пълна степен беше не

съгражданин на Светиите и член на Божието семейство, но странник и

пришълец, за когото Портите на Небесния Ерусалим никога не са били

отваряни. А като този лъжепророк днес са стотици и хиляди.

Стотици и хиляди странници и пришелци са наводнили църквите с

водите на Ефрат, и са помрачили сърцата на християните с отровата на

старовременната змия!
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Стотици и хиляди странници и пришелци са приели, че Исус е не

толкова Името на Единородния Божий Син, колкото примамлива формула

за един твърде печеливш бизнес – бизнеса с вярата на човешките души!

Стотици и хиляди странници и пришелци са си сътворили служения-

сергии. И като са покрили мерзостите си с евтин станиол, са ги изкарали

на пазарището Вавилон. Този уж видял Рая. Друг се здрависвал със Святия

Дух и Му казвал “Добро утро”. Трети решил да впечатлява църквата с

евтина религиозна козметика и всякакви измамливи благоухания, които да

блокират противната миризма от червеите на Сатана. Четвърти решил да

облича девиците с рокли от тщеславна коприна, без изобщо да ги е измил

с водите на покаянието. Пети решил, че Святият Отец е твърде високо, за

да чува какво става на земята, та лепнал званието “Свят Отец” на самия

себе си. Шести, решил, че е най-големият великан от Съвета на Светиите,

та решил, че му подобава обръщението “Ваше високо преосвещенство”.

Да ги изброявам ли още, братко мой? И да правя ли явни на сърцето

ти всички лъжливи и гнусни образи, които никак не могат да се припокрият с

Образа на Исус, а колко по-малко с Примера Му и Словото Му?

Но всички тези измамници, които днес и сега държат религиозните

лостове на целия християнски свят, се опитват да убеждават човешките

души, че са настойници, пратеници и свидетели на Христос. Само дето

никой от тях не придоби образ на слуга, нито се отказа от привилегиите

си, нито се отрече от придобивките си, нито заплю Вавилонската търговия,

нито се съразпна с Исуса на Неговия Кръст.

На кой тогава да вярваш? И да бъдеш ли малодушна овца, готова да

блее религиозното “Амин” и “Алелуя” само защото някой си решил да я

излъже, че й говори от Името на Исус?

Аз няма да ти кажа, че ми е било лесно да отстоявам Образа на Божия

Син в сърцето си. Защото през последните години съм бил хилядократно

пробождан и угнетяван до смърт от световните владетели на мрака. Аз

няма да те излъжа, че Чашата на Исус е пълна с горещ шоколад, а Кръстните

Му страдания са тщеславен гъдел, който би те накарал да паднеш по гръб

и да се кикотиш. Но аз непременно ще ти напомня едно изречение, което

написах преди единадесет години:
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Най-страшното, което може да сполети вярващия, е това – да се

намери странен и пришелец в Небесния Ерусалим!

Защото горе странници и пришълци не се допускат! Те просто не са

платили цената за Небесното си гражданство, но повторно са проболи

Господ Исус Христос с поклоните си пред дявола на земята. Защото когато

християнинът до такава степен е свикнал с мерзостта на запустението, че

минава покрай църковните търговци като покрай братя от Единия Дух, то

тогава този измамен в сърцето си лицемер в пълна степен е станал

странник и пришелец за Небесния Ерусалим. Понеже ако си представим, че

един ден той би попаднал горе, то тогава целият Небесен Град ще му се

стори странен и дори невъзможен за живеене.

“Къде е тук пазарът на Небесните търговци, че искам да поразгледам

какво се купува и продава?” – ще попита той първия срещнат Светия. А

Небесният човек, като го изгледа с изумление, ще му отговори, казвайки:

“Какви са тези странни думи от тебе, човече? За какъв пазар ме питаш

в Царството на Благодатта и Вечната Правда? Не ти ли е никой казал, и не

те ли е никой научил, че в Небесния Ерусалим пазари няма? Не ти ли е

никой казал, и не те ли е никой научил, че ако долу в продажния свят на

Луцифер движеща сила са парите, тук движещите сили са Святостта и

Любовта? Не те ли научи нашето Слънце Христос да бъдеш даващ и

благодатен? И не те ли утвърди Святият Дух да бъдеш любящ и

жертвоготовен? И не те ли научи Отец трепетно да благоговееш, когато

преживяваш Святостта и Славата Му? Как изобщо си попаднал тук, в Града

на Светиите, след като не притежаваш лъчите на Троицата?

Ти наистина си странен и пришелец, а мястото ти никак не е тук!”

Нека ти кажа, любезни мой братко, че такъв разговор никога и никак

няма да се състои. Той е толкова невероятен, колкото невероятна е и

притчата на Исус, че на Сватбата Му се появи човек с мръсни дрехи.

И ако наистина от цялото си сърце отхвърляш подобна сетнина – да

бъдеш странник и пришелец за Небето, то тогава се приготви да бъдеш

преобразен от Святия Дух като съгражданин на Светиите и член на Божието

семейство. Защото съгражданин ще рече жител от същия град. И член на
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Божието семейство ще рече, че си един от тези, сред които Исус е

Първородният между много братя.

Ето, Господ дава на сърцето ти книгата за Портите на Правдата!

Премини през тези Порти с пълна вяра!

И нека бисерният блясък, който ще остане в сърцето ти, бъде най-

верният ти ориентир и Съвършен жалон по Пътя до Вечния Живот!

Амин и Амин!
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2. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА РУВИМ

(БИСЕРЪТ НА СМИРЕНИЕТО)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Пристъпвам към първото от чудесните видения, дадени ми от моя

Господ, с пълната вяра, че бисерите от тази пророческа книга ще послужат

на Званите, Избраните и Верните. На тези, които в мисли, думи и дела

искат да бъдат угодни на Исус. И като помня изричното предупреждение на

Спасителя, че не трябва да давам онова, което е Свято, на кучетата, нито

бисерите Му на свинете, въздигам ръце на благодарност и преклонение

пред Бога, защото Той по чуден начин изчисти служение “Мория” от всички

фалшиви и неискрени човеци. Защото е по-добре да разчиташ на подкрепата

и опората на стотина верни, отколкото да разпиляваш доверието си върху

хиляди религиозни паяжини, готови да се разкъсат и при най-слабия полъх

на вятъра.

И така, скъпи ми братко, аз продължавах да стоя духом до моя Господ

Исус във видението с Небесния Ерусалим и въздигането на Божиите избрани

от времето на Голямата Скръб. И докато още гледах как Божият Град

тържествуваше от първите плодове на Бога и Агнето, влезли през Портите

и тръгнали по златните му улици, Исус проговори на сърцето ми, като

казваше:

“Слуго Мой! Сърцето Ми е твърде много развълнувано от нещата,

които ще ти покажа. Защото те са пълни с много съдба. Съдба,

която не е била проповядвана на Църквата Ми. Съдба, до която са

се докосвали само малцина от слугите на Царството. И сега, миг

преди да ти покажа Портите на Правдата, и имената, с които те

съдбоносно са обвързани, нека те попитам, а ти Ми отговаряй:

Кой е Оня, от Когото води началото си всеки род на небесата и

на земята? Кой е Суверенът, Който е силен да запечатва имената с

вечна съдба, тъй щото никога името да не избяга от съдбата си?”

“О, Исусе!” – отговорих аз:

“Въпросът Ти извиква в сърцето ми стиховете от посланието на Апостол

Павел до Ефесяните, където той написа:
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“...затова, прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ

Исус Христос, от Когото носи името си всеки род на небесата и на

земята, да ви даде, според богатството на славата Си, да се

утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез

вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и

основани в любовта да бъдете силни да разберете заедно с всичките

светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината,

и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да

обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота...” 8

“А какво иска слугата Ми Павел да разберете вие заедно с

всичките Светии от Небесния Ерусалим? И ако тръгнете да познавате

широчината и дължината, височината и дълбочината на Небесния

Град, то няма ли първом да се изправите пред Портите му? Понеже

може ли някой да влезе в Града от друго място, ако не през

Портите му? И ако Църквата Ми не познава Портите на Небесния

Ерусалим, то как изобщо би влязла през тях?”

Думите на Господ бяха прекалено мъдри, за да Му отговоря. Но в

устните ми все пак се намериха думи, с които Го попитах:

“А слугата Ти, Господи? Как Ти ми даваше да влизам досега в Небесния

Ерусалим, без аз изобщо да съм познавал Портите му? Как стигах до Божия

Свят Олтар и до Трона на Всемогъщия?”

Господ се усмихна на думите ми, а след това сърдечно се разсмя,

казвайки:

“Кой ти е казал, че не познаваш Портите? Напротив, слуго Мой!

Вътрешният ти човек, сиреч, духът ти, всякога е познавал Портите

на Града. И самите Порти лично те познават като един от могъщите

слуги на Царя. А колкото до това, че умът ти не е бил просветен

относно самите Порти, то това е само още една причина да

продължавам да те употребявам и благославям със Светлината на

Царството. Но ти виж как Павел ти казва в посланието си, че от Бог

Отец носи името си всеки род на небесата и на земята.

8 (Ефесяни 3:14-19)
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Как мислиш тогава? Случайно ли са хрумнали имената, с които

Лия и Рахил са кръстили наследниците на Яков? Не са ли дошли

самите имена от Отец, от Когото носи името си всеки род на

небесата и на земята?”

“О, скъпоценен мой Господи! Разбира се, че Сам Отец е кръстникът на

Израилевите племена!”

“А каква съдба е запечатал Отец Ми в имената на Израилевите

потомци, за да станат те имена и на Ерусалимските Порти? Няма ли

това да е Вечна съдба, в която прозира Божията тайнствена

премъдрост?”

Думите на Господ ме накараха да се почувствам твърде малък и

нищожен пред Него. Ето защо съвсем тихо Му проговорих, казвайки:

“Как да отговарям на въпросите Ти, Господи, когато самите Ти

думи ме заслепяват? И какво друго да Ти кажа, освен това, че

благоговея пред Отца, Сина и Святия Дух?”

В отговор Исус протегна десницата Си и докосна Ключа на Давид в

сърцето ми, като казваше:

“Нали не си мислил, че този Ключ ще остане само като лично

украшение на сърцето ти? И нали не си решил вътре в себе си, че

глътките от Скритата Манна ще послужат само за личната ти жажда?

Аз сега ти казвам, че те превърнах в скъпоценен дар за

Църквата Си. Всичкото ти дело, и виденията, с които преизпълних

духа ти, са най-изобилният дар, с който Младоженецът е благославял

разумните Си девици. А да оставя ли девиците Си без бисерите на

Небесния Ерусалим? Да утая ли от тях Светлината на Портите, или

отново мощно да те употребя за Славата Си?”

“Употреби ме, Исусе!” – отговорих с вълнение аз. А Господ, прегръщайки

ме с ръката Си, съкровено каза:

“И ще го направя, слуго Мой! Тъй че това последно пророчество,

за което ще те употребя, ще бъде като Слънце с дванадесет

благодатни лъча, които спасително завързват сърцата с въздигаща

вяра в Небесния Ерусалим. Защото вече идва мигът на грабването

на Църквата Ми. И когато той се случи, всички вие ще преминете
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през Моите Порти – и то не като чужденци и пришелци, но като

съграждани на Светиите, и като членове на Божието семейство. И

тогава като видите – всяко сърце Портата си – ще отдадете Слава

на Небесния Цар, и благодарение към слугата Му – че приживе и

още в живота на земята ви е дал лъчите от Портите, които да

управляват и вдъхновяват сърцата ви. А за такова дело наистина си

струва да те употребя слуго Мой! Да, наистина си струва! Затова

вземи сега от твоя Господ златната Стомна със Скритата Манна и

отново отпий от онова Святото, което се намира в нея...”

След последните Си думи Господ бръкна в мантията Си, като извади

Стомната и ми я подаде. А аз, надигнал Стомната към устните си, отпих

цели дванадесет глътки от Скритата Манна. И тогава вътре в мен настъпи

чудно преображение. Защото Светлина с дъх на мед и кориандрово семе

изпълни целия ми дух и просвети всичките ми помисли. И онези дванадесет

Порти на Небесния Ерусалим започнаха властно да теглят сърцето ми, тъй

щото извиках на Исуса:

“Води ме, Господи! Копнеж изгаря духа ми, и ревност пълни сърцето

ми, за да премина през Портите на Твоя Град!”

А Спасителят, усмихнат с всичката възможна Благост на Лицето Си, ме

прегърна здраво с десницата Си, като ми казваше:

“Първата от Портите на Небесния Ерусалим вече очаква да

застанем пред нея. Защото това е Портата на Рувим. Портата на

първородния на Израил. Затова нека те заведа до нея...”

Ето, че двамата с Господ полетяхме към Небесния Ерусалим. И

драгоценният Божий диамант започна да се увеличава пред сърцето ми,

докато накрая изцяло ме покори с неописуемата си красота и блясък. Така

ние застанахме пред Портата на Рувим, когато аз наистина се убедих, че тя

беше драгоценен бисер, който привличаше неудържимо с лъчите си. И ето,

че Исус благодатно ме подкани, казвайки:

“Ако ти като Божий слуга отключи с Ключа на Давид Сърцето

на Сина, и Сърцето на Отца, то колко по-сигурно сега ще отключиш

тази Порта със същия Ключ?
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Хайде, Божий пророко! Вземи Ключа на Давид и го пъхни в

отвора на ключалката! Защото тази Порта на Рувим копнее да я

отключиш!”

С вълнение, което не мога да опиша, аз взех Ключа на Давид от

сърцето си. И като го пъхнах в ключалката на Портата, завъртях го, за да я

отключа. А след това, хванал дръжката на Портата, я натиснах, за да

отворя...

Братко мой! Думите бледнеят в устните ми, за да опиша какво се случи

със сърцето ми, когато отворих Портата на Рувим. Защото двете й странични

колони заблестяха в мека и пречудна Светлина. От лявата колона на

Портата се появи видение с раждащата Лия, а от дясната колона на Портата

се появи видение с Христовия Кръст на Голгота. А тогава Светлината от

лявата колона се съедини със Светлината от дясната. И в самото преливане

на двете Светлини се появи Ангелът на Портата, който ми казваше:

“Аз съм Ангелът на Рувим! Ангелът на Божието Смирение!

А ти, слуго Господен, сега свидетелствай за бисерната Светлина

на първата от Портите на Небесния Ерусалим. И като гледаш на

раждащата Лия във видението отляво - чуй името, с което тя

кръщава първородния си син! И като гледаш на Разпнатия Исус във

видението отдясно - чуй думите, които Той изговаря на ученика Си

Йоан!”

С огромно внимание погледнах на Лия, която държеше току що родения

си син, повит в пелени. И послушала Божия Дух в сърцето си, тя казваше:

“Господ ми рече: Ето син! Затова Рувим ще е името му! Понеже

Господ погледна на неволята ми...”

Докато още гледах на първото видение, Светлината от второто видение

мощно притегли сърцето ми. А тогава там видях Исус, Който погледна към

майка Си, и после към Йоан. А след това й каза:

“Жено, ето син ти!” 9

Точно в този миг бисерната Светлина от цялата Порта преизпълни

сърцето ми, тъй щото проговорих на Ангела на Рувим:

9 (Йоан 19:26)
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“Божий вестителю! Благословен да е Господ на Смирението, че е

кръстил тази Порта с името Рувим! Защото сега сърцето ми узна и позна,

че първородните на Бога се раждат със Смирение! И както Отец погледна

на неволята на смирената Лия, за да й даде сина Рувим, така и Синът

погледна от Кръста към смирения Йоан, за да го нарече Рувим!

“Ето син!” – възкликна Лия, държейки младенеца в ръцете си!

“Ето син ти!” – проговори Исус на Мария, гледайки Младенеца Емануил

в сърцето на ученика Си Йоан...”

Думите ми накараха Ангелът на Рувим да се усмихне. А след това, свил

крилата си в поклон, да каже на моя Господ:

“Благословено Делото Ти, Господи! Понеже Си утвърдил Своя

пророк като Си му дал да носи Ключа на Давид и да пие от Скритата

Ти Манна! Защото сега сърцето на слугата Ти позна бисерния блясък

на първата от Портите на Небесния Ерусалим – Портата на Рувим!

Портата на Смирението!”

Чул думите на Ангела на Портата, Исус се усмихна. А след това

развълнуван ме прегърна, като ми казваше:

“Тази беше Портата на слугата Ми Йоан! Защото той беше

първородният на Божията Благодат в служението Ми на земята!

Затова от Кръста Си Аз погледнах към него и произнесох духовното

му име Рувим, което ще рече “Ето син!”

И сега какво повече да искам от Църквата Си, освен това – да

премине през тази Порта с Ключа на Давид? Какво повече да искам

от братята и сестрите Си, освен това – да бъдат кротки и смирени на

сърце, както е техният Господ? Какво повече да желая, освен това

– да бъдете изпълнители на писаното:

“И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси

своевременно...” 10

“Но къде да ни възвиси, Господи?” – ще Ме попитате вие.

Ето, казах и ще повторя думите Си пред първата от Портите на

Моя Град:

10 (1 Петрово 5:6)
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“Смирете се под мощната ръка на Отец Ми, за да ви възвиси до

Портата на Рувим! Защото оня, който е смирен, непременно е

Рувим, и става първороден от събора на първородните!”

След тези пламенни думи на Исус, двамата с Него преминахме през

Портата в самия Град. А Той отново ми проговори, като казваше:

“Ако бисерът от Рувимовата Порта е толкова скъпоценен и

ослепителен, то какъв ли ще е бисерът от Портата на Симеон?

Нека те заведа и пред втората от Портите на Небесния Ерусалим.

Защото тя също копнее да бъде отключена...”
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3. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА СИМЕОН

(БИСЕРЪТ НА ПОСЛУШАНИЕТО)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Сърцето ми тържествува в Спасението на моя Господ и Бог. И въпреки,

че заради това Спасение аз трябваше да понеса всички най-страшни

съпротивления на Сатана, пак ти казвам, че нищо от сетнината в Небесния

Ерусалим не заслужава да се сравни с този привременен и обречен свят.

“Не любете света, нито каквото е на света!” – ни написа някога Апостол

Йоан, и сериозно предупреди всички ни, казвайки още:

“Ако люби някой света, в него няма любов към Отца...” 11

Нека ти споделя, братко мой, че любовта е като отворена врата. На

когото я отвориш – него ще обичаш. Ако си я отворил за Бога – и Бог ще

отвори Портите Си за тебе. Ако си я отворил за дявола – и дяволът ще

отвори портите си за тебе. Изобщо – разбери този ненарушим принцип, че

първо ние отваряме вратите на сърцата си, а след това Бог ни отваря

Неговите Порти. И точно тук, в този принцип, никой никак няма да излъже

Бога къде е сърцето му, и на кого е отворил вратата си. Защото отворените

за Исус сърца ще намерят горе отворени Порти, а затворените за Исус сърца

ще се сблъскат със затворената Врата още при Грабването на Църквата.

Бог изобщо няма да Си позволи лукса да държи затворени Портите на

Небесния Ерусалим за нечестивите, просто защото те нямат никакъв шанс

да стигнат до тях. Нещо повече – за времето на цялата Божия Вечност

стихът от “Откровението” ясно казва за Небесния Ерусалим:

“И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го

осветява, защото Божията слава го осветяваше, и неговото светило

е Агнето. И народите ще ходят по неговата светлина: земните царе

ще донасят в него своите славни неща. Портите му не ще се

затварят денем, (а нощ не ще има там); па и народите ще донасят в

него славните си и ценни неща. И в него никак няма да влезе нещо

11 (1 Иоаново 2:15)
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нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само

записаните в книгата на живота на Агнето...” 12

 Разбираш ли сега колко нужна е Вярата на Исус за сърцето ти? И

проумяваш ли, че има една сила, която може да затвори вратата на

сърцето ти за Царството, и тази сила е любовта към света?

Хората не искат да разберат това, братко мой! Човеците не искат да

проумеят, че този свят е враждебен на Бога и в него Небесните Принципи

на Святост и Любов са твърде омразни и неприемливи. А когато църквите

са престанали да отстояват Божиите Принципи, то тогава това е равносилно

на една декларация, която гласи:

“Слушай сега, Господи! Недей да измъчваш повече сърцата ни с

Принципите Си! Докато сме на света – ние ще си любим света, а пък един

ден като ни вземеш в Небето – там непременно ще обичаме Тебе!”

Готов ли е Небесният Цар да приеме една такава общоцърковна

декларация, след като със Собствената Си кръстна смърт показа на човеците,

че Любовта към Отца може и трябва да се отстоява, дори с цената на

смърт? И ще мине ли изобщо Небесният Жених под венчило с църкви,

които са станали разжегнати блудници? Ще каже ли Христос “Да” на булка,

по чиято рокля има петна от мръсотия, блудство и червеи? Няма ли самият

дявол и Сатана да има изключителни претенции към подобна булка? Защото

той, древният Небесен херувим, падна от Небето поради много голямата си

търговия. И едва ли с нещо друго днешните църкви ще изгубят същото

това Небе.

Пиша ти всички тези неща, не защото не ги знаеш, а защото като ги

знаеш, трябва да ги утвърдиш за щит на сърцето си. Те трябва да станат

броненият нагръдник на вярата ти, за да пазят сърцето ти. Защото в сърцето

на християнина има място само за Трима – Отец, Сина и Святия Дух!

Защото Тези са Тримата, Които могат да ти отворят Портите на Небесния

Ерусалим и да приготвят вечния ти дом, за да пребъдваш във Вечна

Светлина, Правда и Благодат.

През последните четиринадесет години сърцето на Божия пророк

раждаше послания от Тримата, които се оказаха твърде мъчителни за

12 (Откровение 21:23-27)
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църквите в света. “Не знаем на какъв дух е този писач!” – тръбяха едни.

“Ученията му са твърде странни!” – недоволстваха други. “Какъв дух слуша

този самозванец!” – роптаеха трети.

Ами аз и до днес не съм мръднал нито на йота от Духа, Който ме води

и ще продължи да ме води! Не съм мръднал нито на йота от Волята Му, от

Принципите Му, от Примера Му и от Словото Му! И ако някой би тръгнал да

ме съди – няма ли сам да осъди себе си? И ако друг би тръгнал да ме хули

– няма ли да похули Оня, Който не бива да бъде хулен? И ако трети би

копал ров, за да ме бутне и да падна в него, то няма ли от рова да изскочат

демони, които да завлекат душата му в ада, който приживе е търсил?

Как изобщо не се научихте да слушате Божия Глас, всички вие

неразумни девици? Как изобщо сърцата ви не трепнаха поради угасналите

ви светилници, и поради мерзостта, която ви убива? Как не намерихте

искра от ревност и капчица от покаяние, за да изхвърлите като зловонни и

проклети всички съблазняващи примери, които ви се проповядваха от

платени наемници и религиозни връзкари? И ако всички вие не отворихте

вратите на сърцата си за моя Господ Исус, (за Когото навсякъде тръбите,

че е ваш) то нима мислите, че Той ще отвори Портите на Небесния Ерусалим

за вас? Не казва ли Гласът Господен твърде страшни думи в Евангелието:

“Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в

Небесното Царство, но който върши Волята на Отца Ми, Който е на

небесата...” 13

Чухте ли тези думи на Господ, неразумни девици?

О, чухме ги, чухме ги! – ще кажат мнозина.

А послушахте ли ги? Понеже едно е да чуваш, а съвсем друго – да

послушаш! Платихте ли цената, за да бъдете поколение на Послушанието

пред Бога? Застанахте ли на колене пред Всевишния, за да Му кажете:

“Отче наш! Не желаем да викаме “Господи, Господи” на Твоя Възлюбен

Син, без Ти да Си потвърдил, че вършим Волята Ти! Яви ни Волята Си,

Благодатни Татко! Яви ни Примера, Словото и Образа, които Ти искаш да

утвърждаваме!”

И нямаше ли от Своя страна Благодатният Отец да каже на всички ви:

13 (Матея 7:21)
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“Както вие Ме нарекохте Благодатен, така и Аз искам да намеря

основателни причини, за да ви нарека Благодатни! Защото всичко,

което имате или бихте имали, дължите на Моята Благодат! Аз съм

Благодатен Бог, на Когото са угодни Благодатните сърца!

Ако речете, че сте Благодатни, то какво търси търговията сред

вас? Какви са тези сергии, които сте извадили при входовете на

портите си? Има ли сергии при входовете на Моите Порти, за да

речете, че от Небето сте взели пример, та да ставате търговци и

престъпници? Какви са тези тридесет сребърника, които звънтят в

пазвите ви? Има ли сребърници в пазвата на Сина Ми, за да речете,

че от Него сте взели пример, та да имате проповедници на заплата,

и пророци на трудов договор? Какви са тези варосани гробници, на

които сте възложили жаждата си за Вода и Вино, и глада си за

Хляб, Масло и Сол? Има ли в Съвета на Светиите Ми варосани

гробници, или в събора на първородните религиозни лицемери, та

от горе да е слязъл Примерът ви за следване или Образът за

утвърждаване? Какъв е този светски кирпич с тези дърва, сено и

слама, които сте положили за основи на Храма Ми? Има ли в

Небесния Ми Ерусалим дърва, сено и слама, та да речете, че от

Сион взехте чертежите на Божията Святост и виденията за Славния

Ми Храм?

Тази ли е Благодатта Ми, с която сте Ме познали? И този ли е

Духът Ми, Когото сте утвърждавали? Как тогава дръзвате да викате

“Господи, Господи” на Моя Син, след като никъде сред вас Очите

Ми не съзряха Неговия Пример, Неговото Слово и Неговия Образ?”

Братко мой! Аз не искам да се намеря като един, който ще дочака да

чуе в сърцето си гневните думи на Божия Глас. Но съм готов да положа

живота си за Истината, че горенаписаното е Дъхът на Всемогъщия, потвърден

и подпечатан от Кръвта на Исус, и от помазанието на Святия Дух. Нека ти

кажа още и това, че рано или късно всички чуват Божия Глас.

Когато е рано – сърцата ще намерят сетнината си в Небесния Ерусалим.

Когато е късно – душите ще пищят в неугасимите пламъци на ада, чакайки

с ужас Деня на Страшния Съд и сетнината в огненото езеро. И понеже тази
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пророческа книга идва рано и навреме – то бъди смирен и ревностен рано

да приемеш всичките Небесни бисери, които Исус ти дава в Благодатта Си.

Докато е още днес!

А сега нека да продължа със следващото от благодатните видения на

моя Господ. Видението с Портата на Симеон. Аз все така продължавах да

пребъдвам в Духа с Него, когато Той отново ми проговори, казвайки:

“Последвай Ме, слуго Мой! Защото отново ще излезем от

Небесния Ерусалим, за да застанем пред втората от Портите му,

която ще отключиш с Ключа на Давид...”

След тези Свои думи Исус отново ме въздигна, тъй щото двамата с

Него излязохме от Небесния Ерусалим, а Спасителят вече ме спускаше до

втората от Портите. Така, застанал пред Портата, аз преживях в сърцето си

удивителното въздействие и от нейния блясък. И ето, че Спасителят отново

ми заповяда, казвайки:

“Хайде, пророко Господен! Вземи Ключа на Давид от сърцето

си, та отключи втората от Портите на Небесния Град. Защото тя

копнее да бъде отключена...”

С голямо благоговение от думите на Исуса, аз застанах пред Портата.

И като взех в десницата си Ключа на Давид, пъхнах го в ключалката, като

го завъртях. А след това, натиснал дръжката на Портата, понечих да я

отворя...

Братко мой! За втори път сърцето ми беше пречудно благословено,

понеже от двете колони на Портата заблестяха видения в мека бисерна

Светлина. От лявата колона блестеше видението с раждащата Лия, а от

дясната колона си яви видението с Божия праведник Симеон, влязъл в Божия

Храм и хванал с ръце Святия Младенец Исус. И докато аз още гледах,

Светлината от лявата колона се съедини със Светлината от дясната. И в

самото преливане на двете Светлини се появи Ангелът на Портата, който

ми казваше:

“Аз съм Ангелът на Симеон! Ангелът на Послушанието към Бога!

А ти, слуго Господен, сега свидетелствай за бисерната Светлина на

втората от Портите на Небесния Ерусалим. И като гледаш на

раждащата Лия във видението отляво - чуй името, с което тя
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кръщава втория си син! И като гледаш на Божия праведник във

видението отдясно - чуй думите, които той изговаря на Отца, докато

държи в ръцете си Младенеца Исус!”

Послушало Ангела сърцето ми се взря в Лия, която вдъхновена от

Божия Дух държеше втората си рожба, като казваше:

“Понеже ме послуша Господ, че не съм любима, затова ми даде

и този син. И Симеон ще бъде името му...”

А докато гледах на Божията родилка, Светлината от второто видение

властно притегли сърцето ми, тъй щото там вече виждах как Божият

праведник Симеон, вдигнал в ръцете си Младенеца Исус, изричаше думи

на хваление към Бога, казвайки:

“Сега, Владико, отпущаш слугата Си в мир. Според думата Си;

защото видяха очите ми Спасението, което Си приготвил пред

всички люде; Светлина да просвещава народите, и слава на Твоите

люде Израил...” 14

Докато още слушах благодатните думи на Симеон, бисерната Светлина

на цялата Порта изпълни сърцето ми, тъй че развълнуван казах на Божия

Ангел:

“Божий вестителю! Благословен да е Господ на Послушанието, че е

кръстил тази Порта с името Симеон! Защото сега сърцето ми узна и позна,

че слушането на Божия Глас ни прави очевидци на Младенеца в сърцата

ни! Бог послуша Лия и й даде плода на утробата, понеже знаеше, че тя ще

Го послуша и ще нарече сина си Симеон! А Божия праведник от другото

видение, като послуша и повярва на Божия Глас, че няма да вкуси смърт,

докато не види Христа Господен, поради послушанието си към Святия Дух,

беше въведен в Храма, и ръцете му докоснаха Младенеца Христос, а

устните Му възхвалиха Светлината на народите и Божието Спасение!

И ето това е Портата Симеон – че Бог ще ни послуша, ако ние Го

послушаме! Защото ние раждаме Младенеца с Послушание! И слушането с

вяра на Гласа Господен непременно ще ни направи да преминем през тази

Порта! Така – както Лия роди сина си Симеон! Така – както праведният

Симеон не вкуси смърт, докато очите му не видяха Божия Христос!”

14 (Лука 2:29-32)
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Думите ми накараха Ангелът на Симеон да се усмихне. А след това,

свил крилата си в поклон, да каже на моя Господ:

“Благословено Делото Ти, Господи! Понеже Си утвърдил Своя

пророк като Си му дал да носи Ключа на Давид и да пие от Скритата

Ти Манна! Защото сега сърцето на слугата Ти позна бисерния

блясък на втората от Портите на Небесния Ерусалим – Портата на

Симеон! Портата на Послушанието!”

Слушайки думите на Ангела Си, Исус утвърдително кимна с главата

Си. А след това, като ме подкани да премина през Портата, съкровено

започна да ми говори, като казваше:

“Измежду многото дарове, които искам да дам на Църквата Си,

този бисер на Симеон е твърде скъпоценен. Той е богатството да

слушате Гласа Ми! И не просто да го слушате, но да Ме послушате!

Защото онзи, който Ме слуша с намерението да Ме послуша, той

непременно ще роди Младенеца в сърцето си – така както Лия роди

Симеон, или както Симеон Ме държа в благословените си от Духа

ръце!

Ето, Църкво Моя – Портата на Симеон вече е разтворена за

тебе! Ела при Мен и Ме послушай в Словото, което давам на пророка

Си! Защото само Невяста, която слуша Гласа на Възлюбения, ще

полети с полета на Гълъбицата! За да премине през Симеоновата

Порта – в Славата и Светлината на Небесния Ерусалим! А на теб,

слуго Мой, ще кажа, че похвална е пред очите Ми ревността, с

която ревнуваш за Гласа Ми и воюваш за чистотата на Делото Ми!

Защото така ръцете ти са чисти – за да влезеш в Храма, да вдигнеш

Младенеца, и подобно на Симеон, да кажеш на Отца Ми:

“Сега, Владико, отпусни слугата Си в мир!”

Но преди още да те преизпълня с мира, за който положи

годините на младостта си, нека те заведа на третата от Портите на

Небесния Ерусалим. Защото тя е Портата на Левий!”
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4. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА ЛЕВИЙ

(БИСЕРЪТ НА СЪГЛАСИЕТО)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Едва ли е възможно да удържим на депресията и напиращото зло, ако

нямаме сила в сърцата си, за да се съгласим в Духа, Словото и Примера на

нашия Господ Исус Христос. Казвам ти Истината от Святия Дух, че главната

причина, за да устои Божият пророк и делото му да превъзмогне над

Вавилон, беше и остава в това, че Бог ми прибави верния Си остатък, който

слуша Гласа Му и няма никога да Го размени за поклони пред лукавия.

Как ли не се опитваха стотици вавилонски пастири да разрушат делото

на служение “Мория”? Какви ли не гнусни кампании трябваше да преживее

Божият пророк, докато се приближава към Господаря си през кръговете на

Божиите Святи Присъствия? Какви ли не хули, лъжи и гнусотии трябваше

да чуя по адрес на името си, на книгите си, и на слугуването си? Един от

българските пастори заяви, че напълно ще унищожи влиянието от служение

“Мория”. Друг се закани, че ще свика национална конференция, на която

публично да ме заклейми като антихрист. Трети демонстративно изгори

книгите ми и ме прокле в името на господаря си.

И защо беше всичко това? Кого обслужваше тази яростна истерия?

Защо Божият слуга беше счетен за “вълк”? И защо служение “Мория” беше

поставено под задължителна религиозна карантина, сякаш, че книгите на

Стефан Главчев бяха някоя смъртоносна зараза, а не Вода, Хляб, Вино,

Масло и Сол от Небето?

Ако задавам всички тези въпроси – то е, за да им отговоря с един

единствен отговор:

Не е възможно никакво съгласие между Сион и Вавилон, между Христос

и Мамон, между Святостта и мерзостта, и между Божия Храм и идолите!

Аз не искам да мисля къде ще отидат противниците ми, защото има

Един Съдия на небесата, Който отдавна е произнесъл присъдите им!

Аз не искам да умувам, нито да правя догадки каква ще е сетнината на

последните потомци на Анна и Кайафа! Но сега ти казвам, че не е възможно

Божият Ерусалим да отвори Портите си едновременно за две поколения,
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които са абсолютно несъгласни помежду си! За едно от поколенията

Небето е напълно фалшиво, а богът на когото то се кланя, е самият дявол

и Сатана! И както не е възможно съгласие между Светлината и мрака, така

също не е възможно те да се намерят на едно и също място по едно и също

време. Пиша ти всичко това, любезни мой братко, за да отхвърлиш като

заблуда всяка помисъл, че е възможно Бог да се обърне против Себе Си.

Защото някои човеци измамно са се излъгали, че щом има многоразлична

Божия Благодат, то е възможно различията в нея да враждуват помежду

си. Но ти помисли върху следното:

Възможно ли е цветовете на Дъгата да се мразят помежду си, след

като причината да ги има са Дъждът и Светлината? Възможно ли е също

частите на Тялото да се мразят едни-други, след като всички те се

управляват от Главата? А в тази Глава няма ли божествен Разум? Няма ли

тя очи, с които да гледа и посочва Пътя за Вечното Спасение на Тялото Си?

Представи си тогава части от Тялото, които решават, че очите от Главата

са им твърде неудобни, недоктринални, и непасващи на тяхното разбиране

за Спасението. “Да избодем тези очи, понеже ни смущават!” – крещят

едни. “Да ги покрием с позор, хула и презрение, за да не ни измъчват с

тяхното зрение!” – съскат други. “Не сме съгласни, че Главата трябва да ни

води с очите си!” – крещят трети.

Ами като не сте съгласни с Главата, то и Главата не е съгласна с вас! И

като искате да вървите по Пътя без очи, то скоро в съдбите ви ще се яви

страшната сетнина от твърде точните думи в Евангелието:

“Оставете ги; те са слепи водачи; а слепец слепеца ако води, и

двамата ще паднат в ямата...” 15

Да ти казвам ли, братко мой, какво има в ямата?

Тръгни да копаеш яма, и сам ще се убедиш, че след първите няколко

копки в пръста ще намериш червеи...

Червеи ли да търси Църквата на Исус, или Портите на Небесния

Ерусалим, който трепетно очаква Сватбата на Агнето? Суетни, плътски и

човешки видения ли да следват църковните събрания или Погледа на

Божия Пророчески Дух? Как изобщо е възможно вярващите да ръкопляскат

15 (Матея 15:14)
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и крещят “Амин”, понеже пастирът им имал видение за нова сграда?

Сградата им ли ще грабне Господ в миг на око, и при Глас на Архангел и

Божия Тръба? И портата на тази сграда дали ще пасва духовно на която и

да е от Портите на Небесния Ерусалим?

Знаеш ли, скъпи ми братко, колко болка и скръб пълнят сърцето ми,

като гледам дълбоката яма, в която слепците заведоха слепите си стада?

Знаеш ли колко ужасно непоносима е мисълта, че всичко това се случи,

защото слепците имаха подкрепата, доверието, и най-вече – съгласието на

паствата си? Понеже нито едно дело на множество сподвижници не би

могло да се реализира, ако няма за основа съгласието. Но ако дяволът

измами неразумните девици да се съгласят в нечестиви намерения и

демонични каузи, то тогава самото им съгласие е станало доброволно

обвързване. Всички са скочили в ямата, защото са били съгласни да го

направят. Всички са приели Мамон да им бъде Исус, и са си казали по едно

скверно “Амин”, за да се запечатат в мерзостта на запустението. Всички са

приели Езавел да им бъде Свят Дух, и пак със съгласие са решили да

покрият сърцата си с демоничния й грим. И най-вече – всички са приели

Сатана да им бъде Бог Отец – за да е сигурно, че ще им подари света,

понеже на него е предаден и той го подарява комуто ще...

Знаеш ли каква ще е сетнината на това нечестиво съгласие? Тя ще е

такава, че безумните блудници сами ще се завържат под мрак, във вечни

връзки за Съда на Великия Ден. И утре никой от пищящите и крещящите

няма никак да избегне Божия Гняв, нито да се развърже от връзките си.

“Господи! Премахни тази страшна огнена верига от сърцето ми!” – ще

стене не една душа от дълбочините на пъкъла. А тогава самият демон, на

който е била предадена, ще й изкряска:

“Замълчи, душо проклета! Защото тази верига е съгласието ти с моята

демонична измама! Не помниш ли, че възторжено ми викаше “Амин” още

приживе в ямата? Не помниш ли, че със собственото си съгласие ми подари

сърцето си? Как сега крещиш за промяна на сетнината си, след като ти със

собствената си воля и вяра избра именно нея?”

“Но аз бях измамена от тебе!” – ще простене още по-горчиво душата. А

демонът, като я стисне още повече с огнената верига, отново ще изкряска:
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“Била си измамена, защото си искала да бъдеш мамена! И нямаш

оправдание, защото си имала Завета на Исус, но си предпочела измамата

на нашия тъмен господар! Имала си Примера, Образа и Словото на Исус,

но си дала съгласието си за друг пример, друг образ, и друго слово!

Понеже приживе Бог неведнъж протягаше ръка, за да те издърпа от ямата.

Но ти си спомни как наричаше слугата Му, който даром ти хвърли светлото

въже, за да те избави от пъкъла!

Не го ли нарече измамник и шарлатанин? Не го ли похули с езика на

устата си, и с религиозната злоба в сърцето си? Не го ли прокле като

еретик и съблазнител? Не се ли молеше за погублението му? И да приеме

ли Бог сега да те отърве от веригата ти, след като ти лично си Го обвинила

и похулила като Бог на измамата и шарлатанството, Чиито слуги на земята

са измамници и шарлатани, еретици и съблазнители? Не помниш ли от

Завета Господен, че хула против Святия Дух няма да се прости никога? Ето

затова сега ти ме заслужаваш, и аз те заслужавам! Аз ще бъда червеят ти,

който не умира, а тази верига ще бъде огънят ти, който не угасва!”

Разбираш ли сега колко съдбоносно е съгласието? И ако аз толкова

пространно развих темата за него преди видението с третата Порта, то е,

защото Портата на Левий е Порта на Съединението, както се превежда името

му. На онова Съединение, за което Апостол Павел написа на всички ни:

“Но, който се съединява с Господа е един дух с Него...” 16

На онова Съединение, за което Апостолът Господен положи живота си,

и го засвидетелства по-напред в посланието си, казвайки:

“Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос,

всички да говорите в съгласие, и да няма раздори между вас, но да

бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл...” 17

И ако Бог наистина те е обвързал със Себе Си, за да спаси, освети и

възвиси душата ти, то тогава се изпълни с Вярата на Исус, и бъди готов да

последваш пророка Господен в твърде благодатното видение, което ще ти

се разкрие. Защото аз все така оставах в Духа на пророчеството и при моя

Господ в Небесния Ерусалим. А Той отново ми проговори, като казваше:

16 (1 Коринтяни 6:17)
17 (1 Коринтяни 1:10)
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“Слуго Мой! Сърцето Ми копнее да те заведе при третата Порта

на Небесния Ерусалим. Защото е Портата на Левий! Портата, която

подобава на новозаветните Ми левити, сиреч, царското свещенство

на твоя Господ! Затова сега Ме последвай до самата Порта...”

С вълнение и благодарност прегърнах моя Спасител, Който отново ме

въздигна със Себе Си, за да ме заведе пред третата Порта. И ето, че очите

ми я зърнаха. Тя беше скъпоценен бисер, който завладяваше с предел от

благородство и съвършенство. А когато стъпихме пред самата Порта,

Господ с вълнение ми заповяда, казвайки:

“Хайде, слуго Мой! Вземи Ключа на Давид от сърцето си и

отключи тази Порта. Защото тя всякога е копнеела да я отключиш!”

Пълен с радост и щастие, които е невъзможно да опиша и изявя, аз

взех Давидовия Ключ, като го пъхнах в ключалката на Портата, а след това

го завъртях. Така, натиснал дръжката й, аз я отворих...

Братко мой! Едва бях отворил Портата, когато двете й странични колони

просветляха от мек бисерен блясък. И от лявата колона се яви светло

видение с раждащата Лия, а в дясната колона се появи светло видение с

Господ Исус, събрал учениците край Себе Си. И ето, че Светлината от

лявата колона вече се съединяваше със Светлината от дясната, когато сред

преливащите едно в друго видения се яви Ангелът на Портата, който ми

казваше:

“Аз съм Ангелът на Левий! Ангелът на Съединението!

А ти, слуго Господен, сега свидетелствай за бисерната Светлина

на третата от Портите на Небесния Ерусалим. И като гледаш на

раждащата Лия във видението отляво – чуй името, с което тя

кръщава третия си син! И като гледаш на Исус и събраните около

Него ученици – чуй думите, които Той им изговаря!”

Послушал Ангела, аз погледнах към Лия, която държеше третата си

рожба. И ето, че щастливата майка проговори, като казваше:

“Сега вече мъжът ми ще се привърже към мене, защото му

родих три сина. И на този, третият, Левий ще бъде името му...”
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Докато още слушах думите на Лия, Светлината от другото видение

мощно придърпа сърцето ми. И ето, че аз чух как моят Господ казваше на

учениците Си:

“Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за

каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от

Отца Ми, Който е на небесата. Защото, гдето двама или трима са

събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях...” 18

Едва бях чул изговореното от моя Господ, когато бисерната Светлина

на цялата Порта изпълни сърцето ми, тъй щото с пламнал от благоговение

глас казах на Ангела:

“Божий вестителю! Благословен да е Господ на Съединението, че е

кръстил тази Порта с името Левий! Защото сега сърцето ми узна и позна,

че когато ние се съгласяваме в Христовото Име, то тогава сме съединени с

Бога и сме Един Дух с Него! Бог внуши на Лия да кръсти третия си син

Левий, понеже знаеше как Синът Му ще ни остави благовестието на тази

Порта, което гласи, че ако двама или трима са събрани в Исусовото Име, то

и Самият Той е между тях! Господ Исус, проговорил на учениците Си, ги

запечата в Портата на Левий – за да ги направи избран род, царско

свещенство и Свят народ! Народ, който е достоен да премине през тази

най-свята Порта на Съединението с Бога!”

Слушайки думите ми, Ангелът на Съединението изпълни очите си с

Небесен блясък на чудесно потвърждение. А след това, свил крилата си

пред Исус, Му проговори, казвайки:

“Благословено Делото Ти, Господи! Понеже Си утвърдил Своя

пророк като Си му дал да носи Ключа на Давид и да пие от Скритата

Ти Манна! Защото сега сърцето на слугата Ти позна бисерния

блясък на третата от Портите на Небесния Ерусалим – Портата на

Левий! Портата на Съединението!”

Съвършено удовлетворен от думите на Ангела, Исус кимна с Главата

Си, а после ме прегърна, тъй щото двамата преминахме през Портата в

самия Град. А тогава Гласът на Спасителя стана твърде Свят и съкровен. И

думи проговори Господ на духа ми, които гласяха:

18 (Матея 18:19-20)
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“Слуго Мой! Никак да не се смущава сърцето ти, че малко

останаха Верните на делото ти, и съгласните с Духа, на Който

служиш. Защото сега ти доверявам, че малкото в съгласие за

Господа струва повече от многото, което само се е разделило

против себе си. Да, казвам ти! И тази Свята Порта на Левий не е за

всички! Тя е за тези, които се съединяват с Господа и са Един Дух с

Него! А в последното Ми време ти си слугата, с когото Аз и Отец Ми

сме в Съвършено съгласие! Защото извърши всичко, което искахме

да извършиш! И понесе всичко, което искахме да понесеш! И

пострада във всичко, за което допуснахме да пострадаш! И какво

още да кажа на Църквата Си, на Моето малко, но вярно стадо, освен

Вечното благовестие от тази Левиева Порта! Вечно благовестие, с

което призовавам и възвестявам:

Роде на Елиаким! Бъди наистина от Ерусалимските жители,

понеже всички те са съединени с Господа, и са на Един Дух с Него!

Никак да не допуснете духа на света да ограби Съгласието ви с

Мене! Защото Аз ви възлюбих с връзки на Вечна Любов, и дадох ви

дълбочините на Сърцето Си! Никак да не отпаднете от Съгласие с

пророка Ми! Защото ако някой не е съгласен със Словото, дадено

на слугата Ми, той с Отца и Сина не е съгласен! Но ако съвършено

се съгласите с Мене, то и Аз съвършено ще се съединя с вас! С Мир

като река, и с Любов като планина ще ви загърна! Тъй щото

непременно в Деня, Часа и Мига да преминете славни през Портата

на Левий! Като царско свещенство, утвърдено в слугуването Ми!

Като избран род от новозаветни левити! Като Дух от Духа Ми, Пример

от Примера Ми и Образ от Образа Ми!

А ти, слуго Мой, очаквай с неизказана и преславна радост

срещата с четвъртата от Портите на Небесния Ерусалим! Защото

това е Портата на Юда! Портата на Славословието!”
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5. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА ЮДА

(БИСЕРЪТ НА СЛАВОСЛОВИЕТО)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Когато гледам на цялото нравствено, морално и духовно падение, което

се случва сред българската нация, в сърцето ми пламенно напират твърде

точните думи на старозаветния пророк, които гласят:

“Удивително и ужасно нещо стана в тая страна: Пророците

пророкуват лъжливо, и свещениците господстват чрез тях; и людете

Ми така обичат; а какво ще правите в окончателното следствие на

това?” 19

Едва ли някой би се наел да отговори на въпроса, който задава Бог.

Но той днес отново е зададен и чака отговор. И наистина – какво ще правят

беззаконните и нечестивите в окончателното следствие на вършените си

беззакония? Какви ще са окончанията, разбирай сетнините, на онази

блудница, която сладострастно въздиша от прегръдките на дявола и

многократно пробожда Господ Исус Христос с делата на мерзостта си?

Когато някой е извършил престъпление, то на такъв човек съвестта му

се измъчва и няма спокойствие. Сънят побягва от очите му, и мирът се

дръпва от сърцето му. И това е така, понеже престъпникът има обвинител

против себе си. Но дали това се случва в тщеславните църкви, където

действат червеите на сатанинското лукавство? Дали и там съвестите се

измъчват, а сърцата нямат никакво спокойствие?

Нищо подобно, братко мой!

Тщеславните пеят, скачат и танцуват! Тщеславните се упражняват в

славословие! Те си вярват, че пеят на Исус! Те си въобразяват, че Го

хвалят и въздигат с хваленията си! И едва ли има по-познат почерк, по

който да усетиш в каква църква са стъпили нозете ти. Тщеславието винаги

е шумно и празнично! То е твърде себеправедно и счита себе си за

непогрешимо! И точно затова пее и танцува, кикоти се и тържествува!

Да, но тук вече съществува жесток проблем. И това е проблемът, че за

Бога на небесата всичките тщеславни хваления и църковни славословия са

19 (Еремия 5:30-31)
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следствия от измамлива и убийствена мерзост. И докато светските блудници

си въобразяват, че славословейки Исус, принасят жертви на хвала, Словото

на Бога говори друго за тях:

“Жертвата на нечестивите е мерзост, - колко повече, когато я

принасят за нечестива цел!” 20

“Как смееш да говориш така, еретико?” - ще ми изкрещи някой

тщеславен поклонник. А след това ще добави:

“Ела и послушай хвалението на нашата църква, за да видиш какви

прекрасни песни пеем на Исус!”

О, нима пеете прекрасни песни на моя Господ? А докато пеете на Исус

– продавате ли Го? И докато Го продавате – купувате ли Го? Докато

хвалите Спасителя – пробождате ли Го? Тъпчете ли Благодатта на Святия

Дух с мръсни нозе и непокаяни помисли? Крещите ли в екстаз “Амин” и

“Алелуя” на демоничните свидетелства от Америка, които ви говорят за

просперитет, за книжническа теология, за кариеризъм и за всичкото

угодничество пред падналия княз? На кого тогава всъщност пеете? Не е ли

на онзи гнусен дух, който ви обогатява и ви дава благата на света срещу

поклона на вярата ви? Не е ли на онзи проклет Мамон, който се нарече с

името “Исус”, за да измами цялото себеправедно християнство по земята?

Та нали пастирите ви – всички до един – бързаха да отидат оттатък океана,

за да напълнят сърцата си с кваса на мерзостта, та като дойдат в България

– с малкото квас да заквасят цялото тесто?

Или случайно бъркам в размишленията си?

Отговорете тогава на ревността ми, ако можете!

Няма ли в Америка един най-проклет сайт, който се казва “Billboard”?

И няма ли в този “Billboard” ежеседмична класация с името “Top Gospel

Albums”, тоест, – “Топ 10 на най-продаваните “gospel” албуми”? И ако

“Gospel” ще рече “Евангелие” в превод от английски, то за каква “блага

вест” става дума в сайта на Билборд? “Блага вест”, при която музикални

албуми с християнско хваление се състезават кой от кой е по-купуван? Не

смърди ли непоносимо от такава вест? Каква ще е тази “благодатна вест”,

при която в джоба на един сладкогласен певец потъват по няколко милиона

20 (Притчи 21:27)
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долара на година, понеже госпъл-албумът му се харчел като топъл хляб

сред християнството? Кое й е благодатното на тази вест, след като Благодат

ще рече даване на блага, а не тяхното продаване?

Излиза после този хвалител пред някоя конференция, за да пее, а

всички в залата хипнотизирани подхващат хвалението му, понеже знаят

наизуст парчетата му и отдавна са си купили скъпоценния му компактдиск.

“Ама така се получава съживление бе, брат!” – ще каже някой

екзалтиран поклонник на Дон Моен или на “християнската” хип-хоп звезда

Кърк Франклин.

О, човече! До излизането на човека-Антихрист от бездната тщеславните

непременно ще преживяват “съживление” след “съживление”! Такива

“съживления”, че червеите на Сатана всеки път ще са готови да “живнат” в

сърцата им, а те с трепет и радост ще чакат следващите парчета и албуми

от тщеславните си идоли! Но ако все пак приемем за вярно, че музикалният

талант на един изпълнител му е даден от Бога, за да има в църквите

помазано хваление и славословие, то нека доразвием сетнината му през

Светлината на Евангелието. Защото ще дойде миг, когато Господарят ще се

върне и ще поиска да прегледа сметките на слугите Си. И като ги възправи

пред Собственото Си Съдилище, ще ги попита с ревнив Глас:

“Слуги Мои! Какво сторихте с талантите, които ви дадох?

Умножихте ли ги за Славата на Господаря си? Възкачихте ли с тях

Църквата Ми пред Портите на Небесния Ми Град?”

Ще се яви тогава първият слуга и ще каже на Господа:

“Исусе! Ти ми даде пет таланта! А аз спечелих още пет! Ето, вземи ги в

ръката Си и нека Сърцето Ти се възрадва от слугуването ми!”

Взимайки скъпоценните таланти от ръката на първия Си слуга, Господ

ще се усмихне и ще му каже:

“Добри Ми и верни слуго! Влез в радостта на Господаря си!

Защото не си забравил, че талантите не са твои, но Мои! И като си

ги опазил и умножил – докарал си Слава на Царството Ми!”

Ще се яви тогава вторият слуга и ще каже на Господа:

“Исусе! Ти ми даде два таланта! А аз спечелих още два! Ето, вземи ги

в ръката Си и нека Сърцето Ти се възрадва от слугуването ми!”
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Взимайки талантите и от втория Си слуга, Господ ще се усмихне и ще

му каже:

“Добри Ми и верни слуго! Влез и ти в радостта на Господаря си!

Защото макар и с по-малко таланти от първия Ми слуга, пак си

запомнил, че те не са твои, но Мои! И като си ги опазил и умножил

– докарал си Слава на Царството Ми!”

Ще погледне тогава Исус и към третия слуга и ще го попита:

“Какво стори ти с едничкия талант, който ти дадох? Помнеше

ли, че той не е твой, но Мой, за да го умножиш за Славата и

радостта на Господаря си? И какво сега ще дадеш в ръката Ми?”

А тогава третият слуга ще каже:

“Господарю! Аз Те знаех че Си строг. Жънеш, където не Си сеял, и

събираш, където не Си пръскал. И понеже ми натежа тази Твоя строгост,

която всячески ме лишава от богатства на земята, аз реших да скрия

таланта Ти в пръстта. Тъй щото талантът Ти не можа да умножи таланти, но

затова пък умножи и преумножи пръст.

Ето Ти сега таланта, Господи! Ти Си имаш Твоето! Но за да се смилиш

над мене – вземи ако искаш пръстта, която умножих. Давам Ти тлъстата си

банкова сметка, два чудесни автомобила, три апартамента, четири офиса и

пет албума с хваления, които станаха хитове!”

“Зли и лениви слуго!” – ще извика гневен Господ:

“Защо Ми е пръстта ти, след като е пълна с червеи? С червеи ли

да напълня Небесния Си Ерусалим или със скъпоценните камъни на

Славословието? Ти, който имаше дарбата да композираш и пееш,

защо не композираше и пееше за Господ, но го правеше само за

банковата си сметка и личното си благополучие? Ти, който имаше

таланта на Славословието, защо не славословеше Господа, но

хвалеше с делата си дявола? Защо изобщо забрави, че ако Господ

ти е дал нещо от Духа Си, то не е твое, но Негово, и един ден Той ще

ти потърси сметка за таланта Си? Не извърши ли ти личния грях на

Сатана, който беше херувим помазан да хвали Бога, и да засенява

Небето с хваление? И ако него Отец Ми изхвърли от Небето и го

лиши от Святия Си Дух, то няма ли и Аз да сторя същото с тебе? И
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ако дяволът падна от Хълма Сион поради много голямата си

търговия, то не си ли паднал и ти пред Лицето Ми поради същата

мерзост, и поради същият сатанински грях?

Ето, зли и лениви слуго! Взимам от тебе таланта Си, понеже си

търговец, недостоен да обитаваш в Славата Ми, и да влезеш през

Портите на Града Ми! И като заповядам на Святите Си ангели да те

хвърлят в пъкъла, определям мястото ти сред поклонниците на

дявола - при идолопоклонниците, лицемерите и търговците! А там

се приготви за плач и скърцане със зъби!”

Ще чакаш ли, братко мой, до последния миг и секунда, за да се

убедиш в истинността на това, което прочете? И ще продължиш ли тогава

да си пееш и тананикаш песните на онези безумни и проклети хвалители,

които забравиха, че талантът им е Господен, а не техен? Защото същите

песни и хваления днес си тананикат всички тщеславни църкви. Те не

виждат в американските хвалители гнусни идоли, но Небесни ангели. Те

участват в търговията им, купуват албумите им, пеят песните им, и се

запечатват в мерзостта на нечестивите. Но ако някой иска да пази чисто

сърцето си, и да не наскърбява Бога, то той трябва да падне на колене и

чистосърдечно да изповяда:

“Господи Исусе! Направи ме да Те хваля не само с устните си, но най-

вече с делата си! Аз отказвам да пея песни от таланти, които са заровени в

пръстта. Защото по тези песни вече пълзят и се извиват червеи! Аз няма

никога да купя нищо от Твоето, защото да го направя – значи да трупам

пръст в пръстта на оня, който Те е похулил, и блага в живота на оня, който

неразумно Те е продал!”

А колкото до това, братко мой, какво представлява истинското

умножаване от таланта на Славословието, то те моля да ме последваш във

видението с Портата на Юда, което Господ даде на сърцето ми.

Аз все така пребъдвах с духа си в Небесния Ерусалим, когато Исус

отново ме прегърна, като ми казваше:

“Слуго Мой! Нека сега да те заведа пред Портата на Юда! Защото

това е най-ревниво охраняваната Порта в Небесния Ерусалим.

Понеже през тази Порта беше изхвърлен завинаги дяволът на
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земята, заедно с всичките подкрепили го ангели. И пак пред същата

Порта ще се съкрушат и отсекат всички нечестивци, които похулиха

Божието Славословие. А сега нека отидем при Портата!”

След тези Свои думи Исус ме въздигна и двамата с Него излязохме от

Небесния Ерусалим, като полетяхме към Портата. И ето, че Небесната

Порта вече ме покоряваше с всичката си празничност и великолепие. Тя

беше бисер, който блестеше като най-съкровена скъпоценност, извадена

сякаш от дълбочините на Божието Сърце. И когато бяхме стъпили пред

нея, Господ ми проговори, казвайки:

“Хайде, пророко Господен! Вземи Ключа на Давид и отключи

тази Порта! Защото тя копнее да бъде отключена и духът ти

прекрасно я познава! Понеже с делата си ти хвалиш твоя Господ и

Той е твърде възрадван от хвалението ти!”

С голямо благоговение от думите на Исуса, аз взех Ключа на Давид и

се приближих при Портата. А след това пъхнах Ключа в ключалката и я

завъртях. Така, хванал дръжката, натиснах Портата, за да я отворя...

Скъпи ми братко! Една чудна и завладяваща Светлина изпълни колоните

на Портата. И от лявата й колона се появи видение с раждащата Лия, а от

дясната колона се появи видение с тъмница. А когато двете видения

съединиха Светлините си и започнаха да преливат едно в друго, всред тях

се появи Ангелът на Портата, който ми казваше:

“Аз съм Ангелът на Юда! Ангелът на Славословието! А ти, слуго

Господен, сега свидетелствай за бисерната Светлина на четвъртата

от Портите на Небесния Ерусалим. И като гледаш на раждащата Лия

във видението отляво – чуй името, с което тя кръщава четвъртия си

син! И като гледаш на тъмницата във видението отдясно – виж

знаменията, които ще се случат!”

Послушал напътствието на Ангела, аз погледнах към Лия, която вече

държеше родения си четвърти син. И ето, че майката на Израилевия син

проговори, като казваше:

“Този път ще възхваля Господа. И затова ще наименувам сина

си Юда!”
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Докато още слушах Лия, Светлината от другото видение мощно

привлече сърцето ми. И ето, че там аз виждах как светли Божии лъчи се

стрелнаха върху самата тъмница, като я разтърсиха до основи. А в

протежението на лъчите се въздигаха славословия към Господа. И тези

славословия дотолкова усилиха лъчите си, щото оковите на всички в

тъмницата се счупиха, а решетките се строшиха. Така сърцето ми съзря

Божият Апостол Павел и съработника му Сила. Именно те бяха възхвалили

Господ от самата тъмница. И Верен беше Бог да засвидетелства хвалението

им – понеже разчупи оковите им, и строши железните лостове, които ги

затваряха. И докато още се възхищавах на видението, Светлината от

цялата Порта изпълни сърцето ми, тъй щото казах на Ангела:

“Божий вестителю! Благословен да е Господ на Славословието, че е

кръстил тази Порта с името Юда! Защото сега сърцето ми узна и позна, че

Славословието е силно да строшава оковите на робството, и да въздига

сърцата в Славната свобода на Святия Дух!

Затова и Исус се яви на света от Юдовото коляно – за да строши

оковите на тъмницата, която е самият свят! И като разчупи железните

лостове на смъртта и ада – да даде на всичките Сионови чеда Славната

свобода в Святия Дух! И ако Сатана беше изхвърлен от тази Порта заедно

с всичките си ангели, то Господ ще направи да преминат през нея всичките

Му чеда, които като Павел и Сила хвалят Святото Му Име и Го въздигат в

Славословието на Духа!

Славословието е, което ни освобождава от веригите на тъмницата! И

то е, с което ставаме поколението, с което Бог явява превъзходството на

Своя Син и Славата, която подобава на Името Му! Аз ще славя Лъва от

Юдовото коляно! И към Него ще бъде хвалението на устните ми!”

Докато още говорих на Ангела, крилата му заблестяха като Слънцето в

силата си. И той, като ги сви пред лицето си, проговори на Исус, казвайки:

“Благословено Делото Ти, Господи! Понеже Си утвърдил Своя

пророк като Си му дал да носи Ключа на Давид и да пие от Скритата

Ти Манна! Защото сега сърцето на слугата Ти позна бисерния

блясък на четвъртата от Портите на Небесния Ерусалим – Портата

на Юда! Портата на Славословието!”
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След тези думи на Ангела, Господ докосна с двете Си ръце рамената

ми, като казваше с пламенен Глас:

“Прославил си Лъва от Юдовото коляно! И пак ще Го прославиш!

Защото като погледна към света, Аз виждам тъмница, в която искам

Моите да влязат със Славословие към Господа!

Да влязат при затворените и сърцесъкрушените! Да влязат при

последния Ми Закхей, както влезе ти в едни най-святи видения,

които ти давах преди години!

Как мислиш тогава? Не беше ли Славословието онова, което те

прати при затворения и окования? Не беше ли Лъвът от Юдовото

коляно Силният, който ужаси Сатана при изхода на тъмницата? И

какво хваление да чакам днес от Църквата Си? Хваление от устни

или хваление от дела? В ден и час, когато основите на цялата

тъмница трябва да се разтърсят и строшат, някои са решили, че

килиите им са свобода, а веригите благословение! В ден и час,

когато оковите трябва да паднат, и сърцата да полетят като гълъби

в синевата, зли и лениви слуги задържат людете Ми в тъмницата,

като хвалят и се покланят на оня, който не бива да бъде хвален, и

на когото не бива да се покланят?

А какво ще правят в окончателното следствие на това? Къде ще

се явят злите и неразумни слуги, които не пожелаха да умножават

талантите Ми, нито да изплатят кодрантите Ми? Къде ще се явят

безумните, които решиха, че талантът Господен отговаря само за

собственото им благополучие и лесен живот на земята?

Казвам ти, слуго Мой, ако и да смяташ, че животът ти на земята

не е за завиждане, то Аз и всичките Светии от Небесния Ерусалим

ще ти потвърдим, че си за ублажаване! Защото има нещо по-важно

от привременната съдба на земята и това е сетнината в Небето!

А сега укрепи сърцето си и очаквай с трепет следващата от

Портите на Небесния Ерусалим. Защото тя е Портата на Исахар!”
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6. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА ИСАХАР

(БИСЕРЪТ НА НАГРАДАТА)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако с цялото си сърце и душа си възлюбил Господ Исус Христос и

Неговите Евангелия, то тогава Неговите думи непременно ще бъдат

пътеводна Светлина за сърцето ти. Влюбен в тази Светлина, аз извървях

дълъг път за моя Господ и Сам Той ми даде изобилен достъп в небесните

места. Да се хваля, че животът ми за Бога е преминал без сътресения и

трудности, то значи да спестя яростната съпротива, с която дяволът ме

угнетяваше и продължава да ме угнетява след всяка написана книга. Но аз

непременно ще ти споделя, мили мой братко, че има причина, която ме

прави да превъзмогвам над сатанинската съпротива и да довеждам всяко

начинание за Бога до успешен край. И тази причина е скрита във факта, че

Исус ме утвърди да гледам на бъдещата Награда, а не на привременните

несгоди, които съпътстват битието ми. А тази бъдеща Награда е връх,

сетнина и блаженство на Небето, а не почести, ръкопляскане и слава на

земята.

Отвори Евангелията на Спасителя и виж на колко много места Той

говори за награди. Започни да прелистваш скъпоценните страници на

Божието Слово и сам ще се убедиш, че думите на Исус за наградите са

както насърчителни, така и изобличителни.

Нека започна с изобличителните, за да те въведа в тази най-дълбока и

благословена тема. Ето какво казва Спасителят в “Евангелието от Матея”:

“Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред

човеците, за да ви виждат; инак нямате награда при Отца си, Който

е на небесата...” 21

Виждаш ли каква категоричност има в думите на Исус? Как мислиш,

братко мой? За каква ли Награда при Отца говори нашият Господ? Не за

тази ли Награда, че ще преминем през възможно най-славната Порта в

Небесния Ерусалим, каквато е Портата на Исахар?

21 (Матея 6:1)
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Но нека не изпреварвам събитията, а да продължа да чета от Христовото

Евангелие. Защото след първия стих в шеста глава Господ продължава в

следващите стихове отново да говори за онези награди долу, които ни

лишават от Наградата горе. Ето думите Му:

“И тъй, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както

правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат

похвалявани от човеците; истина ви казвам: Те са получили вече

своята награда. А когато ти правиш милостиня, нека левицата ти не

узнае какво прави десницата ти; за да става твоята милостиня в

тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде на яве. И

когато се молите, не бивайте като лицемерите; защото те обичат да

се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги

виждат човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята

награда...” 22

Аз няма да те убеждавам в какво тотално лицемерие са затънали

последните тщеславни църкви, след като собствените им водачи не просто

се молят, за да ги виждат човеците, но прибягват и до услугите на микрофон

и мощни тонколони, като си вярват, че силата на децибелите им ще впечатли

Небесния Ерусалим. Но аз непременно искам да разбереш и проумееш, че

тези, които най-много искат да бъдат видими, нямат нищо общо с Корена и

Потомъка Давидов. Понеже един корен няма никакво желание да бъде

видим. Той се смирява и скрива в почвата на Божието Слово, за да расте и

възрастява Младенецът в сърцата на човеците. Но не само за тези

мерзостни награди е предупредил Спасителят. Понеже Святият Му Дух е

вдъхновил един от Апостолите Му да запише в посланието си:

“Пазете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го, не

с принуждение, а драговолно, като за Бога; нито за гнусна печалба,

но с усърдие; нито като че господарувате над паството, което ви се

поверява, а като показвате пример на стадото. И когато се яви

Пастиреначалникът, ще получите венеца на славата, който не

повяхва...” 23

22 (Матея 6:2-5)
23 (1 Петрово 5:2-4)
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Ето, че и Петър също говореше за две награди. Едната – гнусна печалба,

пропита от сребролюбие. Втората – Венецът на Славата, който не повяхва.

Ти сам прецени, братко мой, точно за каква награда се подвизават днес

дипломираните пастири, чийто пример е просмукан от американското

тщеславие, а не от първообраза и оригинала на Ранната Христова Църква.

Но същевременно приеми в сърцето си, че ако днес очите ти наблюдават

царуващата мерзост, то е поради умноженото беззаконие и отстъплението

на мнозинството от Завета Господен. А аз нека оттук да продължа с най-

скъпоценните награди, които устата Господни прогласиха в Евангелието.

Ето тези Христови думи:

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

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

праведник ще получи. И който напои един от тия скромните само с

една чаша студена вода, в име на ученик, истина ви казвам, никак

няма да изгуби наградата си...” 24

Аз не зная кой и как ти е тълкувал тези думи, нито дали ти си

истински вдъхновен от тях. Но някои са решили, че като си бръкнат в

портмонето и наброят пари на търговеца за някоя книжка на титулувано

църковно величие, то непременно се упражняват в приемането на пророк,

та да получат и награда на пророк, или в приемането на праведник, за да

получат наградата на праведник. Но това всъщност е страшната измама на

помрачените им сърца. Защо измама? Ами просто защото са нямали разум

да разсъдят, че самите пророци и праведници на Бога, пратени от Него,

също се подвизават за Наградата в Небето. Тъй щото и те от своя страна

биха сторили всичко, за да не изгубят Божието благоволение. И какъв

уникален парадокс се получава в крайна сметка? Ето, виж го:

Измамени християни купуват книгите на измамени християнски величия,

тъй щото и едните и другите губят наградите си! Измамените християни

губят наградата си, понеже са приели лъжепророк, който с примера си ги

лъже, че е пратеник на Христос! Понеже пратениците на Христос не са

търговци, а жертвени юнци на Божия Свят Олтар, научени от Бога да дадат

не просто книгите си, но и целия си живот като дар на Църквата!

24 (Матея 10:41-42)
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А колкото до измамните лъжепророци и лъжехристи, тяхната измама е

далеч по-страшна и проклета! Защото лъжейки църквите, че идват в Името

на Исус, те всъщност проповядват от самия дявол, понеже нямат Образ на

благодатни слуги, но образи на търговци, лицемери и престъпници!

Кой тогава би могъл да напои дори само с една чаша студена вода

скромния в Христа младенец? С вода от чистия извор на Святия Дух ли ще

бъде пълна чашата, или с мръсните и заразни води на Ефрат? Кой изобщо

би могъл да работи за Наградата горе, ако в крайна сметка се напечели и

обогати долу? Пратеник ли е такъв на Небесния Цар или е религиозен

кариерист, решил с гнусна теология да припечели нещичко от пазарището

Вавилон?

Сърцето ми трепери при мисълта колко много ще бъдат измамените и

погубените в това последно време. Но всичко това ще се случи, понеже

вярващите забравиха да мислят за Наградата горе.

За тях всичко е днес и сега! Днес и сега да се наядат и напият, и да се

напируват и натанцуват в тщеславното тържествуване! Днес и сега – да се

наиграят на християнство и да покажат на света колко са праведни! Днес и

сега – да участват във всичките перверзии на великата блудница, и да

споделят сладкия оргазъм на блудствата й.

Тщеславните вече са получили своята награда!

Запомни горното изречение, защото цялото Небе свидетелства за

вярността му! Защото не е възможно Небесният Бог да припознае като

жертвени юнци и слуги пред Олтара Си онези проклети църковни величия,

които по богатствата от бизнеса си превъзхождат който и да е земен търговец

и бизнесмен.

Защото не е възможно да вземеш дял и от двата свята!

С единия от световете ще се разделиш завинаги!

Защото когато Господ е говорил в Евангелието, а древните са умирали

с привилегията да опазят всяка дума от Учението Му, днешните са

обърнали всичко на разбойнически вертеп. Всичко им е станало бизнес – от

песните и хваленията, до проповедите и книгите, та чак до конкордансите

и дисковете. Всичко е бизнес, който търси един единствен прицел:
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Църквите да протегнат ръце и да вземат наградите си долу, за да

изгубят Наградата горе! За да станат, нито повече, нито по-малко, като

богаташа, на който Авраам заяви:

“Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе,

така и Лазар злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. И

освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна,

така, че ония, които биха искали да минат оттук към вас, да не

могат, нито пък оттам да преминат към нас...” 25

А когато по Съвършена Божия Милост книгите на Божия пророк

преминаха през бездната, та да призоват днешните потомци на богаташа

на покаяние и отричане от духа на Мамон, то тогава тези същите потомци

казаха в сърцата си:

“Много е странен този драскач? Много са странни идеите му, и

виденията, които описва! Какъв е този странен дух, който му говори, за да

се изявява като Исус?”

Няма начин да не съм странен за сърцата ви, богаташи! Защото вие

вече сте получили своята награда и князът на света е ослепил сърцата ви с

пари и блага – за да не виждате по-далеч от земния си живот и оттатък

земното ви благоденствие. Моята Награда е далече по-горе от вашата, и аз

ще положа всеки удар на сърцето си, и всеки дъх на устните си, за да

заслужа един ден правото да я получа! И как изобщо няма да съм странен

за вас, след като според верните и истинни думи на Авраам “между нас и

вас е утвърдена голяма бездна”, тъй щото живеем в различни крайности.

И ако аз четиринадесет години проповядвам от Сион, който е крайността

на Святостта, Любовта и Благодатта, то защо още да се чудя, че някой ме

намира за странен и пришелец, след като такъв живее в крайността на

разврата, мерзостта и поклоните пред дявола? И ако Милостивият и Свят

Отец направи чрез слугата Си Мост през бездната, за да може крайността

на Сион да се простре до крайността на умноженото беззаконие, то колцина

пожелаха да преминат през Този Мост? Колцина видяха и проумяха, че

Мостът през бездната до помраченото им и грешно битие беше Самият

25 (Лука 16:25-26)
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Христос, Който изпълни с Духа Си и с устните Си пророческите книги на

служение “Мория”?

“Не искаме да преминаваме през Този Мост, понеже ще изгубим

земните си награди!” – възроптаха не един и двама.

“Не желаем виденията на един побъркан и луд да ни вкарат в конфликт

с модерните църковни доктрини!” – изсъскаха други.

Ами стойте си тогава на местата, и дано моят Господ не ви допусне да

мръднете дори на йота от себеправедността, на която толкова се

уповавате! Дръжте си земните награди и побързайте добре да се утешите с

тях, понеже времето изтича и земният живот е твърде кратък! Яжте, пийте

и веселете се! Отдайте се развратно на всякакви гуляи и пиршества, на

всякакви тържества и банкети, на всякакви придобивки и подаръци, та да

угоите сърцата си за Деня на възмездието! Защото когато изтече допуснатият

ви от Бога срок, в паника ще се затичате към затворената Врата, и ще

удряте по нея, та дано някой би ви отворил! И Сам Господ тогава ще ви рече:

“Истина ви казвам: Не ви познавам! Защото Сърцето Ми познава

само Моите, които помнеха и положиха живота си за писаното от

Апостола:

“Каквото и да вършите, работете от сърце, като на Господа, а не

като на човеци; понеже знаете, че за награда от Господа ще

получите наследството. Слугувайте на Господа Христа...” 26

И ако ти, любезни мой братко, искаш да получиш Наградата горе, бъди

ревностен и смирен да последваш Божия пророк в твърде скъпоценното

видение, свързано с петата от Портите на Небесния Ерусалим. Защото с

духа си аз продължавах да пребъдвам до моя Господ в Святия Му Град.  И

ето думите, които Той проговори на сърцето ми:

“Слуго Мой! Твърде горчива чаша ти се падна да изпиеш! И не

просто да изпиеш, но да понесеш върху сърцето си Моите страдания

и изпитни. Но сега ти казвам да запомниш думите Ми, че долу на

земята мнозинствата вече получиха наградите си, тъй щото дяволът

има твърде силни претенции да ги задържи във властта на червеите

си. Те няма да се покаят, нито ще приемат виденията в тази най-

26 (Колосяни 3:23-24)
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свята пророческа книга. Затова за тях никак да не скърбиш, нито с

каквато и да било дума да се застъпиш пред Мене, та да ги обръщам

и спасявам. Защото Аз ще покажа милост, към когото ще покажа, и

ще пожаля, когото ще пожаля! Но вместо това ревнувай, воювай и

се застъпвай пред Мене за тези, които осветих, посветих и просветих

чрез пророческото слово. Защото те са, които приеха пророк в

името на пророк, за да получат Наградата на пророка, и праведник

в името на праведник, за да получат Наградата на праведника!

И върху тях ще остане Божието благоволение довека!

А ти сега Ме последвай до една твърде Свята и най-благословена

сред Портите на Небесния Ерусалим – Портата на Исахар!”

След последните Си думи Исус отново ме въздигна, тъй щото двамата с

Него застанахме пред петата от Портите на Небесния Ерусалим. Самата

Порта твърде силно докосна сърцето ми, понеже беше бисер, който събираше

в себе си смисъла на всяко слугуване, всяко пожертвувание и всяко

иждивяване за Небесното Царство. Самият бисер блестеше така желателно

и притеглящо, щото очите ми не можеха да се откъснат от него. И докато

аз благоговеех и се възхищавах, Господ ми проговори, като казваше:

“Хайде, приятелю на Душата Ми! Извади Ключа на Давид от

сърцето си, та отключи тази Порта! Защото ти я познаваш и тя те

познава! И в Мига на Грабването тя непременно ще те изиска с

всичката си сила! Да, казвам ти! С всичката си сила!”

Пълен с дълбока и преливаща Любов към моя Господ, аз взех Ключа

на Давид в ръката си, като се приближих към Портата, и пъхнах ключа в

ключалката, за да я отключа. А след това просто натиснах дръжката, за да

я отворя...

Мили мой братко! Има мигове, когато Вярата целува Смисъла, а

Смисълът целува Вярата! Ето такъв беше мигът при отварянето на петата

Порта. Защото мигновено бях облян в бисерна Светлина от двете й колони.

И ето, че от лявата колона аз видях раждащата Лия, а от дясната колона –

Господ и учениците Му. А когато двете видения започнаха да преливат

едно в друго, в бисерната им Светлина се яви Ангелът на Портата, който

ми казваше:
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“Аз съм Ангелът на Исахар! Ангелът на Наградата! А ти, слуго

Господен, сега свидетелствай за бисерната Светлина на петата от

Портите на Небесния Ерусалим. И като гледаш на раждащата Лия

във видението отляво – чуй името, с което тя кръщава петия си син,

и виж във второ видение от утробата й коя беше причината да роди

петия си син! И като гледаш на твоя Господ Исус във видението

отдясно – чуй думите, които Той ще изговори на учениците Си, и

имай Мъдростта на Отца, за да ги свържеш с раждането на Лия...”

С вълнение погледнах към раждащата Лия, която вече държеше

младенеца си, като казваше:

“Бог ми даде награда за гдето дадох слугинята си на мъжа си!

Затова ще го наименувам Исахар!”

И когато майката вече изговори думите си, отсред утробата й се яви

Божия Светлина, тъй щото в нея виждах как първородният й син Рувим

държи мандрагорови ябълки в ръцете си! И ето, че самите мандрагорови

ябълки заблестяха като звезди и докоснаха с Божии благословения утробата

на Лия!”

Докато още се възхищавах на ябълките, Светлината от дясното

видение могъщо ме притегли към себе си. И тогава в самото видение видях

как моят Господ казва на учениците Си:

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

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

праведник ще получи...” 27

Но ето, че удивлението ми твърде много нарасна, защото докато Исус

изговаряше думите Си, от устните Му се явиха същите мандрагорови ябълки.

И в Святия Дух на обещанието Му ябълките свидетелстваха именно върху

думите “пророк” и “праведник”. Тъй щото двете ябълки от устните на

Исус бяха същинската причина за двете Награди. А тогава Мъдростта на

Отца не просто напълни, но преизпълни сърцето ми, тъй щото с голямо и

неописуемо вълнение проговорих на Ангела, като му казвах:

“Божий вестителю! Благословен да е Господ, че е кръстил тази Порта с

името Исахар! Защото сега сърцето ми узна и позна, че Сам Христос е

27 (Матея 10:41)
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Наградата в сърцето на оня, който Го приема! И ето, Мъдростта на Отца

изпълва устните ми, за да проглася, че мандрагоровите ябълки в Святия

Дух на Христовото обещание, са пророците и праведниците, които Той

изпраща на земята с Плода от Дървото на Живота! И както Лия беше

благословена в утробата си с мандрагоровите ябълки, донесени от сина й

Рувим, така и всяко сърце на земята се благославя от Бога, когато приеме

пророк в името на пророк, и праведник в името на праведник! Понеже тогава

Христос, Който е Святият Плод от Дървото на Живота, изпълва сърцето, и

става най-благословената Награда в Божието Царство!

И ако Рувим в Святия Дух е Смирението в Божието Царство, то това е

още една изявена тайна от Божията Мъдрост, че само смирените ще

приемат пророк в името на пророк, и праведник в името на праведник, за

да получат и Наградата им! Благословен да е Господ, Плодът от Дървото на

Живота! Благословена да е Мъдростта Му, която изпраща пророците и

праведниците Му по земята, за да благословят с Наградата утробите на

всичките Звани, Избрани и Верни! Благословена да е Портата Исахар,

пълна с всичката Божия Мъдрост и Благодат!”

В отговор на думите ми Ангелът на Портата пристъпи към мен. И като

взе Исусовите ябълки във видението отдясно, положи ги в сърцето ми и

лицето му просия в запленяваща слънчева усмивка. А след това, свил

крилата си в поклон пред Господа, Му проговори, казвайки:

“Благословено Делото Ти, Господи! Понеже Си утвърдил Своя

пророк като Си му дал да носи Ключа на Давид и да пие от Скритата

Ти Манна! Защото сега сърцето на слугата Ти в Дух и Истина беше

потвърдено като приносител на Плода от Дървото на Живота! И

пророкът ти позна бисерния блясък на петата от Портите на Небесния

Ерусалим – Портата на Исахар! Портата на Наградата!”

След думите на Ангела Исус развълнуван ме прегърна като ми казваше:

“Какво друго да искам от теб, слуго Мой, освен да явяваш

мандрагоровите ябълки на сърцата, които са гладни за Правдата? И

каква друга Невяста да люби Сърцето Ми, ако не тази, която Ме

прославя с думите на Мъдростта и Ми прошепва стиховете, които

копнея да чуя:
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“Мандрагоровите ябълки издават благоухание; и върху вратата

ни има всякакви изрядни плодове, нови и стари, които съм

запазила за Тебе, възлюбени мой...” 28

Ето, Църкво Моя! Напълних слугата Си със Свят Дух, и

слугуването му с благоухание! Приеми пророка в името на пророк,

защото Аз съм Наградата ти! Приеми праведника в името на

Праведник, защото Аз съм Наградата Ти! Приеми Плода от Дървото

на Живота, за да бъдеш записана в Книгата на Живота!

Защото през тази най-благословена Порта на Исахар ще

преминат тези, които приеха мандрагоровите ябълки на слугата Ми,

за да станат плодоносни утробите им! И ако някой люби пророка

Ми, Мене е възлюбил и Наградата е получил! Но ако друг мрази

пророка Ми и презира Ключа на Давид от сърцето му, то такъв

непременно ще бъде сполетян от проклятието на Михала, която

презираше слугуването на Давида – да остане ялов довека!

Ето, Портата на Исахар ви призовава да я потърсите! И като я

потърсите – да я намерите! И като я намерите – да я отключите,

като станете мъже и жени по Сърцето на Бога!

А на теб, слуго Мой, казвам:

Крепи се, защото голяма е Наградата ти сред Светиите! Защото

Господ ще те утеши относно всичкото зло и относно страшната и

черна неблагодарност, на която те предадоха сърцата на всичките

ялови човеци! А като ти дам и следващото видение с Портата на

Завулон, ще призова Моя верен остатък в подкрепа за делото на

Божия Пророк! Защото виденията с останалите шест Порти ще му

дам в нова книга, след като ви проверя и утвърдя в първите шест!

Аз, Наградата на Божието Царство, днес ви призовах от

Святостта Си!”

28 (Песен на песните 7:13 )
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7. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА ЗАВУЛОН

(БИСЕРЪТ НА ЖИВЕЕНЕТО)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

При всичките ми съприкосновения с Духа на Божието Слово аз винаги

съм се удивлявал от това колко близък, достъпен и чудесен може да бъде

Господ Исус Христос. Този мой превъзвишен Цар, Който днес обитава

възможно най-въздигнатото и Свято място в Божията Скиния, винаги е

способен да се сниши до най-малките и до най-скромните, които вярват в

Него и изцяло се уповават на Божията Благост и Милост.

Аз съм далеч от мисълта, че Господ иска всичките Си Звани, Избрани и

Верни като великани в Святия Дух, които въртят Меча Господен и го

стоварват върху главата на дявола. В крайна сметка има водачи, но има и

водени. Има овчари, но има и стада. Има жетвари, но има и жито. Не всеки

воден ще стане водач. Овцата не може да се превърне в овчар. И житото

няма да стане жетвар.

Пиша всичко това, понеже шестата Порта в Небесния Ерусалим е

мястото, откъдето ще преминат най-много спасени и изкупени от Бога. И

когато един ден като Небесни Светии се взрем във всеки от изкупените, ще

видим, че той е имал един най-сигурен печат на разпознаване. И този

печат е скромността.

Аз ще те помоля да внимаваш твърде много на всичко, което ще

запиша в последната глава от първата част на тази книга. Защото Сам

Господ предупреди духа и сърцето ми, че времето на Тавита е днес и сега.

И че Отец именно от устните на младенците и сучещите е приготвил

славословия и хваление към Неговия Син. А сега, братко мой, ме последвай в

живите страници на Евангелието. Виж моя Господ, Който е вдигнал едно

детенце в ръцете Си, като казва на всички, които Го слушат:

“Истина ви казвам; ако се не обърнете като дечицата, никак

няма да влезете в небесното царство. И тъй, който смири себе си

като това детенце, той е по-голям в небесното царство. И който

приеме едно такова детенце в Мое име, Мене приема...” 29

29 (Матея 18:3-5)
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Но какво значи да приемеш едно детенце в Неговото Име? Не е ли

това – да прислужваш смирено на Самия Христос, Който живее в него? Не

е ли това – да изпълниш Господната повеля, която гласи:

“Оставете дечицата, и не ги възпирайте да дойдат при Мене,

защото на такива е небесното царство...” 30

Но ето затова, братко мой, на моя Господ е нужна Тавита. Нужна е

онази Свята Благодат, която да изпълни посветените на Бога слуги, които

да обличат младенците в Христа със светлия и чист висон на благовестието.

Но дали всички ще извършат Божието очакване? И ако днес живеем в

умноженото беззаконие, то ударите на това беззаконие дали ще пропуснат

малките и неутвърдените в Бога? Грозната реалност е такава, че именно

малките стават прицел на най-страшните и убийствени дяволски стрели.

Именно те нямат онази просветена вяра и всячески проницателна любов, с

която да изпитват нещата, които се различават. Затова аз отново ще се

върна към следващите думи, с които Исус предупреждава за дечицата:

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

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

камък, и да потънеше в морските дълбочини...” 31

Кой е този воденичен камък, който Господ непременно ще окачи на

вратовете на съблазнителите, за да потънат в дълбочините и до един да

бъдат погубени? Не казва ли “Откровението” твърде точни думи за същия

камък:

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

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

Вавилон, великият град, и няма вече да се намери...” 32

А как ще стане самото тръшване на злите съблазнители и врагове

Господни? Ето как:

Ще има миг, когато Господ ще постави овцете от дясната Си страна, а

козите от лявата Си страна. И тогава ще рече първом на овцете Си:

“Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството,

приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и Ме

30 (Матея 19:14)
31 (Матея 18:6)
32 (Откровение 18:21)
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нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте;

гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и

Ме споходихте...” 33

И тогава благословените непременно ще Го запитат:

“Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден,

и Те напоихме?” 34

А Той ще им отговори:

“Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия

най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили...” 35

Виждаш ли причината, поради която Господ ще подари Царството Си

на праведните?

Той ще докосне с ръката Си един от най-скромните Си братя. Някой

твърде малък, или твърде неугледен, за да бъде забелязван от тщеславните.

И тогава ще им потвърди, че Той е живял в сърцето на този скромен човек.

Именно “живял”, братко мой! Защото става дума за “живеене”! Защото

шестата Порта на Небесния Ерусалим е Портата на Живеенето.

А кога Исус би живял в едно сърце? Не тогава ли, когато праведните

заситят глада Му, утолят жаждата Му, приемат странността Му (понеже не

е от този свят), и се погрижат за болките Му? Не тогава ли, когато са

готови и в тъмницата да Го споходят, за да Му прислужват и да Му угодят?

Виждаш ли какво живеене очаква Исус за Себе Си, когато е дошъл да

пребъдва в човешкото сърце?

Да, но днес дяволът е излъгал тщеславните да чакат Исус на бял кон и

в свита от бляскави ангели! И докато Го чакат именно по този начин, те

пропускат да Го забележат в малките и скромните. Пропускат да Му

послужат, а вместо това жестоко се поругават с присъствието Му. Не, че

Исус не е достоен да язди на бял кон, и да Го следват легиони от Святи

ангели! Не, братко мой! Не ме разбирай превратно! Но ако един слуга не е

верен на Господ в малкото, то как Господ да го постави върху многото? И

ако никой не иска да забележи живеенето Му в малките и скромните, то

как утре такъв би искал да живее сред прославените и великите в Божието

33 (Матея 25:34-36)
34 (Матея 25:37)
35 (Матея 25:40)
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Царство? Но ти сам виж какво се случва, когато Царят погледне към

козите, които е поставил от лявата Си страна. Ето думите Му към тях:

“Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за

дявола и за неговите ангели. Защото огладнях и не Ме нахранихте;

ожаднях и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме облякохте; болен

и в тъмница бях, и не Ме посетихте...” 36

О, какъв страшен смут ще преживее Вавилонското тщеславие! Какъв

укор, срам и вечно презрение ще понесат напудрените и накичени кози,

които с удоволствие са се наричали Христови църкви, само дето Христос

никога не е бил Прицелът и Примерът им! И те не просто, че няма да наведат

главите си, ужилени в яловите си сърца, но ще размахат бодливите си

рогове против Царя, и възмутително ще Му кажат:

“Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник,

или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?” 37

О, кози проклети и тщеславни! Та как бихте видели Исус гладен, след

като животът ви е преминавал от пиршество в пиршество, от гуляй в гуляй,

и от разкошество в разкошество? Та как бихте видели Исус жаден, след

като непрестанно сте участвали в религиозно-демоничния запой с виното

на великата блудница? Та как бихте видели Исус странник или гол, след

като самите вие никога не сте били странни за света, нито голи, но сте се

обличали като богаташа от притчата за Лазар във висон и мораво, за да се

веселите бляскаво? Как бихте видели Исус болен или в тъмница, след като

никога върху пухкавите ви ръчички не са се явявали кръстните белези на

Неговото разпятие, нито сте пили от Чашата Му в Гетсимания?

Но ето затова моят Цар никак няма да пожали козите. И като докосне с

ръка един от младенците Си, ще им каже:

“Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един

от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили...” 38

Започваш ли да разбираш, братко мой, че има една Порта в Небесния

Ерусалим, която ще остане заключена за всичкото християнско тщеславие

по земята, и ще бъде негов най-страшен обвинител в Деня на Страшния Съд?

36 (Матея 25:41-43)
37 (Матея 25:44)
38 (Матея 25:45)
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Да, казвам ти! Защото това е Портата на Завулон! Портата на Живеенето!

Портата, през която Отец, Синът и Святият Дух излизат от Небесния

Ерусалим, за да Си направят обиталища на земята в сърцата на малките и

скромните. В тази Порта ще се съблазнят и съкрушат всичките нечестиви

вавилоняни и ерихонци. И от тази Порта Царят ще произнесе Святото Си

обвинение върху чедата на дявола, за да ги запокити в пламъците на

вечното разорение. Затова нека и аз сега да продължа с прекрасното

видение, което Исус показа на сърцето ми. Ето какво ми каза Той, миг

преди да ме заведе до шестата Порта:

“Слуго Мой! Ако има печати, с които завинаги да съм те

обикнал в Сърцето Си, и да се радвам на стоенето ти пред Мене, то

тези печати са боголюбието и братолюбието, с които ти Ме потърси,

намери и разпозна в сърцата и на най-скромните, и на най-малките.

Тъй щото гладен от слугуването ти не останах, но се наситих, и

жаден от усърдието ти не бях, но се напоих. И всичко най-свято,

благовонно и помазано, което ти давах от Небето, ти от своя страна

даваше на Младенеца Емануил в човешките сърца.

А не съм ли Аз този Емануил? И не растеше ли Младенецът до

Дете, Детето до Младеж, а Младежът – до зрелият Христос в цялата

Му божествена пълнота? Разбираш ли сега, че ето това е родът на

Елиаким – дечицата, младежите и бащите да пребъдват в Един Дух!

И Сам Отец Ми да е Един Баща на Ерусалимските жители!

Нека тогава да те заведа при шестата от Портите на Небесния

Ерусалим. Защото ти положи живота си пред Господа, за да преминат

през тази Порта скромните Небесни жители на Моя Град...”

След последните Си думи Господ ме прегърна и въздигна, тъй щото

двамата излязохме от Града, като застанахме пред шестата Порта. И ето,

че дивна красота и бисерен блясък изпълниха сърцето ми, тъй щото от

дълбините на духа ми се надигна голяма радост. А тогава Исус ми проговори,

както казваше:

“Слуго Мой! Вземи Ключа на Давид от сърцето си, та отключи

тази Порта. Защото тя отдавна те е познала с братолюбието и

боголюбието, с които те утвърдих!”
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Послушал Гласа Господен, аз взех Ключа на Давид, като го пъхнах в

ключалката на Портата, а след това го завъртях, за да я отключа. Така,

натиснал дръжката й, вече я отварях...

Мили мой братко! Това беше Портата на едно прекрасно състояние,

което за мен беше същинското блаженство. Бисерните лъчи от двете колони

на Портата заблестяха от мека и покоряваща Светлина. И в колоната

отляво аз съзрях видение с раждащата Лия, а в колоната отдясно – моят

Господ и учениците Му. И когато двете видения започнаха да преливат

едно в друго, сред Светлината им се яви Ангелът на Портата, който ми

казваше:

“Аз съм Ангелът на Завулон! Ангелът на Живеенето Господно!

Ангелът на Божието Обиталище!

А ти, слуго Господен, сега свидетелствай за бисерната Светлина

на шестата от Портите на Небесния Ерусалим. И като гледаш на

раждащата Лия във видението отляво – чуй името, с което тя

кръщава шестия си син! И като гледаш на твоя Господ Исус във

видението отдясно – чуй думите, които Той ще изговори на учениците

Си!”

Покорен от думите на Ангела, аз погледнах към Лия, която вече

държеше в ръцете си шестия си син. И ето, че майката на Израилевия

потомък с радостно вълнение каза:

“Бог ми даде добър дар, сега мъжът ми ще живее с мене,

защото му родих шест сина; затова ще наименувам рожбата си с

името Завулон...”

Докато още гледах на Лия, Светлината от другото видение могъщо

притегли сърцето ми. И ето, че аз чух как Исус казва на учениците Си:

“Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го

възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у

него...” 39

Двете видения вече така се бяха съединили в сърцето ми, щото

бисерната Светлина на цялата Порта преизпълни духа ми. И тогава с

вълнение проговорих на Ангела, като му казвах:

39 (Йоан 14:23)
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“Божий вестителю! Благословен да е Господ, че е кръстил тази Порта с

името Завулон! Защото сега сърцето ми узна и позна, че Завулон ще рече

Живеене! Не просто живеенето на човеците в Божието Присъствие, но

Животът на Бога в сърцата на човеците!

Този Живот Исус нарече Обиталище за Троицата!

Този Живот ни задължава в Дух на Съвършено братолюбие и боголюбие,

всякога да прислужваме на Отец, Сина и Святия Дух в сърцата на всичките

човеци! Защото когато правим това, ние се упражняваме в Живеене!

Защото Живеенето е постоянното утвърждаване на Божието Обиталище в

сърцата на човеците! И всеки от нас е Завулон, когато е станал Живеене

Господно в Живота Господен!”

Докато още говорех на Ангела, сърцето му просия от мантията му. И

той, като сви крилата си в поклон пред моя Господ, Му проговори, казвайки:

“Благословено Делото Ти, Господи! Понеже Си утвърдил Своя

пророк като Си му дал да носи Ключа на Давид и да пие от Скритата

Ти Манна! Защото сега сърцето на слугата Ти позна бисерния блясък

на шестата от Портите на Небесния Ерусалим – Портата на Завулон!

Портата на Живеенето! Портата на Господното Обиталище!”

Развълнуван повече от всякога, Исус ме прегърна със силните Си

ръце. А след това със съкровен и твърде благодатен Глас ми проговори,

казвайки:

“Слуго Мой! Малцина са посочените, които ще си направят

обиталища в Сърцето на Отца, и в Сърцето на Сина! И ти си един от

тях, понеже стана приносител на Ключа на Давид! Но за всички

други остава Святото Ми обещание, което прогласих в Евангелието,

а именно, че Аз и Отец Ми ще Си направим обиталища в човешките

сърца чрез Святия Дух!

Когато всички вие зачитате Нашите обиталища в човешките

сърца, то тогава се упражнявате в Живеене и ставате людете

Завулон пред Лицето на Отца Ми! И сега ти казвам, че тази е

Портата в Небесния Ерусалим, през която преминават всичките Ми

малки и скромни! И ако някой иска да бъде велик в Небесното
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Царство – нека се погрижи за малките и скромните! Защото на

такъв Мой слуга, Сам Аз ще кажа:

“Добри Ми и верни слуго! В малкото Ми беше верен, като се

грижеше за малките и скромните! Затова над многото ще те поставя!

Ела и влез в Радостта на Господаря Си!”

Ето, Църкво Моя! От височините на Небесния Ерусалим ти дадох

първата част на твърде скъпоценните откровения за Портите!

Направих го, за да можете по Дух на Святост да се приближите до

първите плодове на Бога и Агнето! Направих го, защото съм Верен

на Завета Си и на обещанията Си към Филаделфийската Църква,

която е родът на Елиаким! Направих го, за да се сбъдне чудото в

сърцата ви, извършено от Давидовия Ключ! Чудо, което гласи:

“Ето, поставих пред тебе отворени врата, които никой не може

да затвори, понеже, имайки само малко сила, пак си опазил Моето

слово, и не си се отрекъл от името Ми...” 40

Направих го, за да се яви пред Престола на Отца Ми поколението

на Ерусалимските Порти! Онези Порти, които ще съсипят делата на

дявола, а портите на ада няма да им надделеят! И сега в Святия Дух

въздигам Гласа Си и викам към всички вас:

“Издигнете, порти, главите си, и бъдете издигнати вие, вечни

врати, и ще влезе Царят на Славата. Кой е Тоя Цар на славата?

Господ могъщият и силният, Господ силният на бой. Издигнете,

порти, главите си, и бъдете издигнати вие, вечни врати, и ще влезе

Царят на Славата. Кой е Тоя Цар на Славата? Господ на Силите, Той

е Царят на Славата...” 41

Аз, Светлината на Небесния Ерусалим, дадох тези видения на

пророка Си! Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”

40 (Откровение 3:8 )
41 (Псалом 24:7-10)
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ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА - II

“ИЗДИГНЕТЕ, ПОРТИ, ГЛАВИТЕ СИ...”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

По Волята на моя Господ, Който царува прославен в Небесния Ерусалим

и озарява със Светлината Си Небето и земята, аз започвам описването на

втората част от виденията за “Портите на Правдата”. Нека да започна с

това, че много книги, давани ми от Бога, предизвикваха трусове в духовния

свят. И тези трусове се дължаха не на нещо друго, а на неописуемият ужас

и тоталният страх, които нападнаха сърцето на дявола. Защото, дори лишен

от разум, Сатана разбира, че дните му са преброени, и краят на омразното

му господство и насилие над човешкия род вече се вижда. А щом Господ е

стигнал дотам, че да разкрива на слугата Си най-дълбокото от Скритата

Манна и да въвежда с вяра Своите през Портите на Небесния Ерусалим, то

тогава за клеветника на душите ни не остава нищо друго, освен да свие

съкрушен крилата си, да поскърца със зъби, и да се стопи, сякаш никога

не е бил.

Но този осъден дявол май изобщо не иска да се съобразява с

приближаващия край на управлението му. Защото и след първата част на

виденията с Портите той реши да заложи на отдавна изтъркания си похват

да се прави на силен и ужасен. Да лъже себе си и демоните си, че има

шанс да сполучи против Божия Пророчески Дух. Да напомпва с ярост и

безумие целия тъмен духовен свят и да го изпраща на вълни против Хълма

Мория и против сърцето на Божия слуга. Да цвъка нечистотии и всякаква

езическа гнусота, та дано би помрачил Светлината и Благодатта, които

Исус щедро излива от Небесния Ерусалим.

Внимаваш ли в това, което пиша, братко мой? И отворени ли са

духовните ти очи, за да забелязваш гнусните знамения, с които лукавият

се опита да реагира против Портите на Правдата?
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Нека да ти споделя точно тук за тези знамения, защото те бяха

демоничният отзвук на началствата и властите на нечестието, които владеят

над религиозно-езическата България.

В ден и час, когато Исус ни вика при Себе Си и ни повелява да бъдем

родът на Елиаким, който преминава през Портите на Небесния Ерусалим,

един вмирисан и брадясал клир от православни лидери направи гнусна и

незапомнена отпреди демонстрация на идолопоклонство, събирайки на едно

място три “свещени” икони на идола си Богородица. И като ги постави пред

портата на най-големия си храм в София, призова целокупното религиозно

езичество да им се покланя, като на най-святи и божествени посредници

между човеците и Христос. Това, разбира се, не мина без съпровождащи

сътресения. Защото, (по една или друга причина, известна само на Бога),

София осъмна от взривове на армейски склад, пълен с боеприпаси, а в

същия ден се регистрира и земетресение от трета степен по скалата на

Рихтер.

“Защо така навързваш събитията? Всичко това стана напълно случайно!”

– ще възрази някой. Ами който иска – нека да го смята за случайно. Но аз

ще ти кажа, че обясненията на нещата, като случайности, е човешка слабост

да се повярват Божиите закономерности. Защото след тези злощастни

събития в столицата на България моментално се намериха достатъчно

лукави религиозни интерпретатори, които изопачиха Истината и побързаха

да заявят, че само поради иконите на идола Богородица взривовете край

София не са убили нито един човек, а са предизвикали само счупване на

прозорци, керемиди и врати. Така дяволът постигна ефекта, който търсеше.

Защото от гнусни религиозни провокатори, призоваващи българската нация

да се кланя на идоли, православните козли изведнъж се покриха с ореоли

на Божии праведни застъпници. И онази порта на най-големия православен

храм в София изведнъж стана твърде притегателна.

Какви бяха тези знамения и кой всъщност ги предизвика?

Истината е, че срещу Портите на Небесния Ерусалим дяволът възправи

портите на ада. И другояче не би могло да бъде. Защото за Сатана е

твърде важно сърцата на човеците да са обърнати към неговите порти, а

не към Портите на Божия Град.
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Още при писането на първата част от виденията в тази книга, аз

получих изрично потвърждение от моя Господ, че лукавият ще се възпротиви

с всичкия си възможен бяс на Небесния Ерусалим. И самото потвърждение

от Исус беше придружено с видение, което Спасителят ми заръча да запазя

за втората част на книгата. А именно в това видение се открива една най-

прекрасна тайна, свързана с Божиите Порти. “Каква е тази тайна, братко?”

– ще ме попиташ ти. А аз непременно ще ти запиша Господните думи, с

които тя беше изявена. Ето какво ми проговори Исус още в самото начало

на най-благодатните Си видения:

“Слуго Мой! Нека Небето изпълни сърцето ти, и Божията

тайнствена премъдрост духа ти! Защото ти казвам, че всеки от рода

на Елиаким, който премине през Портите на Небесния Ерусалим, ще

преживее в Дух и Истина великата им тайна. А тази тайна гласи, че

когато влезеш през някоя от Божиите порти, тогава и тази порта

влиза в тебе! Тъй че всеки, който премине през портите на Небесния

Град, сам става порта на Бога, запечатан с Духа и Силата, които я

изпълват!

Така за Моите остава една неизменима и най-благодатна съдба

за Небето – преминавайки през Портите на Небесния Ерусалим да

бъдат утвърдени и те самите като Порти на Святия Дух. Но Аз сега

нека те заведа до Моя Град, за да видиш това съвсем отблизо със

сърцето си...”

След тези Свои думи, казани ми още в началото на книгата, Господ ме

издигна, за да ми покаже Съвършено действащото Божие чудо, което

съпътстваше преминаващите през Портите на Божия Град.

Така, застанал с Исус пред дванадесетте Порти, аз наистина забелязах,

че в мига, когато Божий праведник преминаваше през някоя от Портите, то

тогава Святият Дух събираше цялата бисерна Светлина от самата Порта. И

като я смаляваше, запечатваше я в сърцето на Божия поклонник. Тъй щото

отпосле този свидетел на Небесния Ерусалим щеше да свети със Светлината

на Портата в тъмнината на света. Самото видение беше толкова благодатно

и пресвято, щото в оня миг аз едвам успях да проговоря на Исус, казвайки

Му:
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“Какво ми даваш да видя, скъпоценни мой Господи? И какво е това

чудо, при което сърцето на всеки от Твоите става Порта на Небесния

Ерусалим?”

А тогава Божият Син ми проговори, казвайки:

“Небесният Ерусалим е Дух Господен! Той е Църквата на Отца,

Сина и Святия Дух! Без значение дали едни от вас са още на земята,

а други са при Мен на небесата – всички вие сте Моят Град и

сърцата ви са обиталища на Троицата!

А не казах ли Аз в Евангелието:

“Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може

да се укрие...” 42

А защо Градът не може да се укрие, слуго Мой? И защо той е

виделината на света?”

“О, Исусе! Градът не може да се укрие поради Портите, с които свети и

привлича!”

“А какво повече да иска твоят Господ от слугата Си? И какво

повече да искат Моите от Мене, освен да ги направя Порти на Града

Си? Не разбирате ли, че ето тази е великата тайна на Ерусалимските

Порти, запечатани с имената на Израил – да превръщат в Порти

всички Божии праведници, които преминат през тях? А когато вие

станете Порти, то няма ли тогава великият псалом на Божието Слово

да стане съдба за сърцата ви? Няма ли да се сбъдне писаното:

“Издигнете, порти, главите си, и бъдете издигнати вие, вечни

врати, и ще влезе Царят на славата. Кой е Тоя Цар на славата?

Господ могъщият и силният, Господ силният на бой. Издигнете,

порти, главите си, и бъдете издигнати вие, вечни врати, и ще влезе

Царят на славата. Кой е Тоя Цар на славата? Господ на Силите, Той

е Царят на славата (Села)...” 43

Ето, Аз наистина ще вляза през Портите Си и ще възвелича

стократно делото на пророка Си! А ти, слуго Мой, запечатай това

видение в сърцето си, за да го дадеш на Моите във времето, когато

42 (Матея 5:14)
43 (Псалом 24:7-10)
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ще ти дам да пишеш втората част на виденията за Портите на

Правдата!”

Ето, братко мой! Верен да изпълня Волята на Исус, аз запечатах това

видение в сърцето си, и сега го явявам на теб и на цялото Божие

домочадие. И като зная, че дяволът ще продължи да диша насилие и ярост

против всичките Божии чеда, моля моя Господ с думите:

“Святи мой Спасителю! Утвърди в Небесната Си Благодат всички,

които Те следват и Ти се покоряват с вяра! Дай им Твоята Твърдост, за да

не се страхуват от дявола, на когото дните са преброени, но да въздигнат

умовете и сърцата си към Портите на Града, чиито дни всякога ще бъдат

неизброими, и чието управление и царуване ще бъде вечно – без да

премине в друг дух и друг род, освен в Рода на Всемогъщия Отец, на

Святия Дух, и на прославения Цар на Небесния Ерусалим, Който Си Ти!”

Готов ли си, братко мой?

Въздигна ли вярата на сърцето си до Небесния Ерусалим?

Последвай тогава Божия пророк в най-благодатните и Святи видения,

с които Исус е идвал в живота ти! Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА ЙОСИФ

(БИСЕРЪТ НА БЛАГОЧЕСТИЕТО)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако има свидетелство, за което съм платил скъпа цена и съм готов да го

проповядвам напълно с Божията Сила и помазание, то това е свидетелството

на Благочестието. Не започвам с такива думи, за да хваля себе си, нито да

се превъзнасям над Божието домочадие, но воден от Святия Дух да дам

насърчение на всеки един християнин. Защото духовният човек може да

свидетелства от мястото, до което е достигнал да се подвизава, и от

висотата, за която е платил с вярата си. А стане ли дума за Благочестие, то

всеки от нас трябва да има най-ясна представа какво е то и как се постига.

Преди близо осем години Господ просвети сърцето ми с примера на

един Свой слуга от Стария Завет, който напълно въплъщаваше в себе си

смисъла на Благочестието. И тогава, пълен с Благодатта на Духа, аз написах

книгата “Животът на Йосиф”. Написах я с вярата, че тя непременно ще

помогне на всички, които искат да живеят благочестиво. Написах я с ясното

съзнание, че предупреждението на Апостол Павел, изявено във “Второто

послание към Тимотей” ще стане духовен печат върху всички Божии хора

на всяко време и място. Нека ти напомня тези Апостолски думи, които

гласят:

“А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка,

вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта, гоненията,

страданията; какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в

Листра; какви гонения издържах; и от всички тях ме избави Господ.

Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса,

ще бъдат гонени. А нечестиви човеци и измамници ще се влошават

повече и повече, като мамят и бъдат мамени…” 44

Ако Божият слуга записа тези думи в зората на Христовата Църква,

която Исус роди с Кръвта Си и запечата с Духа Си, то каква ли е станала

силата на предупреждението му днес, в залеза на времето, и миг преди

грабването на Църквата?

44 (2 Тимотея 3:10-13)
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Какво ли е станало гонението върху благочестивите във времето,

което Господ определя като умножено беззаконие? И колко ли повече са се

влошили нечестивите човеци и измамници, които мамят, като най-измамени

от дявола?

Ето, казвам ти братко мой, че колкото до личното ми съразпване с

Исус на Неговия Кръст, аз с радост преживявам болките от смъртта на

плътския си човек, защото Кръстът на Христос е Живот и Светлина за духа

ми. Но когато стане дума за гвоздеите и стрелите на нечестивите, които се

забиваха и продължават да се забиват в телесното ми естество, то отдавна

скръбта ми е станала като преляла река. Защото църковният Вавилон

наистина пощуря от Благочестието на Божия слуга, а книгите на служение

“Мория” се превърнаха в мъчителен трън за църковните измамници.

Те, които никак не внимаваха на Христовите думи, нито на Апостолските

послания, забравиха да мислят за белотата и чистотата на Небесните си

дрехи.

Те, които се съблазниха от богатствата на света, и от кратковременните

перспективи, които им осигуряваше един поклон пред Сатана, никак не се

замислиха за сетнината на нечестието си.

Те, които се уплашиха да претърпят ямата на Йосиф, и тъмницата на

Египет, никак не забелязаха, че светлият и чист висон на Божието

благовестие, вече се беше превърнал в мръсен парцал, с който блудницата

Вавилон попива от бедрата си гнусното семе на лукавия.

Те, които всячески искаха да се изживяват като спасители на света, и

всеки от тях като поредният “Цафнат-панеах”, никак не можаха да устоят,

когато самият свят, предрешен като жената на Петефрий, съблазняващо

прошепваше в сърцата им:

“Легни с мен и ще преживееш спасението ми!”

Какво се случи тогава? Какъв беше резултатът от блудството между

църковните лидери и духа на света?

Резултатът, братко мой, беше един измамлив образ, залепен с дяволска

смола върху сърцата на богоотстъпниците. Този образ внуши на измамените,

че ще бъдат последни Йосифовци на земята. И при тях свидетелството вече

нямаше да е “спасението на света”, но “спасение чрез света”.
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Можеш ли да си представиш това, приятелю мой?

Можеш ли изобщо да проумееш за каква подмяна става въпрос?

Нека ти помогна с въпросите по-долу, които ще задам на всичките

църковни величия, покварили вярата и съвестта си:

Щеше ли Йосиф да стане “Цафнат-панеах”, ако беше склонил да преспи

с жената на Петефрий? Нямаше ли тогава съдбата му да бъде такава, щото

той просто да си остане един любовник на една египетска проститутка,

който живее жалкия си живот с подхвърлените от нея подаяния?

Щеше ли Всемогъщият Йеова да възвеличи името на благочестивия Си

слуга, ако беше се огънал пред съблазънта на дявола?

Щяха ли изобщо да се реализират твърде великите съдби в живота на

Божия избраник, свързани с опазването на света в дните и годините на

страшен глад и ужасни лишения?

Не, братко мой! Нищо от съдбата на Йосиф нямаше да бъде същото,

ако той беше склонил да угоди на египетската съблазнителка!

Но защо днес църковните първенци склоняват? Защо не пазят

благочестието си? Защо ламтят за постове, имоти, власт и пари? Защо

бързат да се радват на една светска регистрация на църквите си, а не

искат да проумеят, че от такава регистрация мирише на огън, сяра и горещ

вятър? Нямаш ли отговор все още?

Ето, виж отговора, който ще запиша по-долу:

Всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат

гонени! А останалите, които искат да живеят неблагочестиво с дявола,

няма да бъдат гонени!

Разбираш ли това? Проумяваш ли, че Сатана гони само до онзи миг, в

който изцапа Небесната дреха на гонения с гнусното семе на блудството си?

Защото отпосле, изцапана от блудството, тази дреха вече не представлява

Небесния Ерусалим, а блудния Вавилон.

И ако Божият слуга от Хълма Мория отказа през годините да си направи

една светска църква и надлежно да я регистрира в света, (разбирай да

преспи с духа на света) то какво ли гонение щеше той да преживее от

скъпо платените религиозни проститутки? На какво лишение, на каква

изолация и на какво опозоряване щяха да го подложат расовите жребци на
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великата блудница? На какви хули, лъжи и безумия щеше да се насити

сърцето му? На какви петдесятни чародейства и църковни помии щеше да

се насити душата му? И всичко това – само защото беше внимавал в Святите

думи на Божия Апостол Йоан, записал в посланието си:

“Знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава; но оня, който се е

родил от Бога, пази себе си, и лукавият не се докосва до него.

Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия…” 45

Имаха ли мъдрост църковните първенци, та да видят, че Йоан ги въздига

до Портата на Йосиф? Имаха ли страх от Бога религиозните кариеристи, та

да наведат главите си и смирят сърцата си поради твърде верните думи на

Христовия Апостол, че целият свят лежи в лукавия? Имаха ли най-сетне

Христовото водителство, та да разсъдят, че ако светът лежи в лукавия, то

е, понеже дяволът в образа на Петефриевата жена е дошъл и му е казал:

“Легни с мен!”

И светът, за да не остане по-назад от разгорещения си любовник, взе

същия образ и застана пред последните църкви със същите думи:

“Легни с мен!”

А нима има праведност там, където има лежане? Не е ли легналата

поза твърде неудобна за съпротива против лукавия? Не казва ли самата

поза на съблазнителя си:

“Ела и ме обладай! Хвърли се върху мен и ме обсебвай! Напълни ме

със семето си, и роди в мене образа си!”

Но ето затова, мощно просветен от Божия Пророчески Дух, Апостол

Павел щеше да запише в посланието си:

“А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише;

защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец

нощем. Когато казват: Мир и безопасност! тогава ще ги постигне

внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак

няма да избягнат. Но вие, братя, не сте в тъмнина, та да ви постигне

оня ден като крадец. Защото вие всички сте синове на светлината,

синове на деня: не сме от нощта, нито от тъмнината…” 46

45 (1 Иоаново 5:18-19)
46 (1 Солунци 5:1-5)
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И ето, братко мой, изборът е твърде ясен пред сърцата ни! Какви в

крайна сметка искаме да бъдем? Синове на Светлината и Деня Господен,

или нечестивци, непразни от семето на дявола? Свидетели на Йосифовото

благочестие или разгонени блудници, разжегнати от измамите на дявола?

Ако с цялото си сърце искаме сетнината на Йосиф, то нека пристъпим

и пред Портата му. Защото днес в Святия Дух все още стои шарената

дрешка, с която Израил обдари най-обичния от синовете си. И защото от

всичките синове на Яков, единствено на Йосиф се паднаха два дяла в

Небесния Ерусалим – както неговия собствен, така и делът на сина му

Манасий, за което ще говоря по-нататък в тази книга.

А сега, приятелю мой, нека още малко да поговоря за Йосиф, за този

твърде скъп на сърцето ми библейски образ. Защото името “Йосиф” ще

рече “Господ дано прибави!”

Виждаш ли, че става дума Господ да прибави?

Не ние да си вземем, но Той да прибави…

И ето тук заблестява Божията тайнствена премъдрост. Защото Бог

прибавя в живота ни само тогава, когато не е прибавил дяволът. Ти искаш

ли да ти прибави Бог и само Той? Копнееш ли да получиш само Неговото и

нищо друго, освен Неговото? Понеже тези, които искат само Неговото, са

само Негови. А всички други, които искат и друго, освен Неговото, са

измамили сърцата си, понеже Отец е твърде Свят, за да става съакционер с

дявола. И самата заблуда – да искаш да ти се прибави едновременно от

Бога и дявола – те прави измамник, който мами, след като е бил измамен.

Защото Йосиф в древността не искаше нищо друго, освен това, което

Господ е силен да му прибави. И в това отношение той беше единственият

от синовете на Израил, който напълно покри името си със съдбата си. Върху

него не падна нито един от укорите и обвиненията, които паднаха върху

останалите патриарси. Затова и в предсмъртния си час Яков го нарече

“превъзходния между братята си”. А в самото си име, дадено му от

фараона, “Цафнат-панеах” Йосиф по дух на Святост се приближи до

Господ Исус Христос, Който е Първият и Последният “Цафнат-панеах”,

сиреч, “Спасение на света”. И какво още да кажа за Божия избраник,
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освен да продължа с чудесното видение, което Господ разкри пред сърцето

ми, когато отново ме въздигна до Портите на Небесния Ерусалим?

Да, любезни мой братко! Аз сега ще продължа с думите, които Исус

проговори на сърцето ми, когато отново ме призова да описвам благодатните

Му видения. Ето какво ми каза Той:

“Слуго Мой! Твърде скъпа и голяма цена трябваше да платиш

пред твоя Господ, за да ти бъде даден достъп до Портата на Йосиф,

а и сам ти да станеш Порта на Божието Благочестие.

Но сега ти казвам, че колкото по-скъпа е цената, толкова по-

скъпоценен е плодът, който идва чрез нея. Защото великата тайна

на Благочестието сега ще изпълни духа и сърцето ти. И ти ще се

възрадваш в твоя Господ, понеже всичко в живота ти си е струвало

гонението, притеснението и отмъщението. А сега, миг преди да те

въздигна в Небесния Ерусалим, Ми кажи:

Лесно ли ти беше да отстояваш тази позиция, че искаш да ти

прибавя само Господ, и никой друг освен Него?”

Думите на Исус замъглиха очите ми в сълзи. И тогава Му проговорих,

казвайки:

“Спасителю мой! Ти Сам знаеш с каква преляла ярост ме мразят

враговете ми, и с каква отровна злоба говорят против мен ненавистниците

ми. Но от мига, в който Ти просия в сърцето ми и поръси духа ми с капките

на Кръвта Си, аз разбрах, че не искам нищо друго, освен Теб и Твоето.

Първо Теб, а след това Твоето…”

Господ се усмихна, а благият Му поглед заблестя върху мен. И ето, че

Той протегна ръката Си върху душата ми, която беше уподобена на бяла

дреха. А след това отново ми проговори, като казваше:

“Моите братя и сестри трябва непременно да си спомнят думите

Ми, които изрекох в края на “Откровението”. Думи, които гласят:

“Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят.

Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при

дървото на живота, и да влязат през портите на града…” 47

47 (Откровение 22:13-14)
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Виждаш ли, слуго Мой, че за да влезе някой през Портите на

Града, то такъв трябва да има право, сиреч, божествени основания,

за да го пусне Господ в Небесния Си Град. И ако това право е

свързано с чистотата на дрехата, то няма ли тогава Портата на

Йосиф да се окаже най-съдбоносната за всички вас? И ако някой не

се е подвизавал в съдбата на името “Йосиф”, то такъв няма ли да

остане отвън? И няма ли върху него да се стоварят най-страшните

думи в цялата Библия, които гласят:

“А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците,

идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже…” 48

И ти сега помисли и Ми кажи:

Имат ли псетата Божието Благочестие, след като бързат да се

върнат на бълвоча си, и не искат да им прибавя Господ, но желаят

да им прибавя дяволът?

Имат ли чародейците Божието Благочестие, след като не искат

Святият Дух да прибавя думите на молитвите им, но с плътска похот

впрягат устните си в чародеяния, за да омърсяват дрехите на

всичките искрени и скромни Божии чеда, та да ги въвлекат в

Езавелините гнусотии с дявола?

Имат ли блудниците Божието Благочестие, след като не искат

от Отец Ми да им прибави Святостта на Духа Си, но бързат да легнат

със света, та да вършат ужасни съвъкупления с дявола?

Имат ли убийците Божието Благочестие, след като не искат от

Отец Ми да им прибави Живот от Живота Си, но бързат да заразяват

със съблазните на дявола, който открай време е човекоубиец?

Имат ли идолопоклонниците Божието Благочестие, след като не

искат от Отец Ми да им прибави Сила, за да Му се покланят в Дух и

Истина, но цапат дрехите си с всеки идол, на когото се уповават? И

най-сетне – имат ли лъжците Божието Благочестие, след като не са

искали Отец Ми да им прибави Истината, та да се просветят, и

Светлината, та да се осветят?”

48 (Откровение 22:15)
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Слушах Исусовите въпроси, които отекваха като Небесни чукове в

духа ми. А след това Му проговорих, казвайки:

“О, Исусе! Никой от останалите отвън, няма Божието Благочестие и

никак не ще премине през Портите на Града Ти! Защото вън от Портите

остава цялото развалено и опако поколение на Вавилон. Поколението на

най-страшната дяволска измама, което е обречено да гори с баща си всред

вълните на огненото езеро…”

Господ поклати утвърдително Главата Си, а след това отново ми

проговори, като казваше:

“Знай тогава от Мен, че ето тези отвън притуриха всичката скръб

в оковите ти! Те са, които като Петефриевата жена, те обвиниха и

хвърлиха в тъмницата на всяко страдание, което трябваше да

понесеш за Мене!

Те са псетата, които те нарекоха псе!

Те са блудните, които те нарекоха блуден!

Те са убийците, което те нарекоха убиец!

Те са лъжците, които те нарекоха лъжец!

И в последна сметка – това е поколението, което хвърли укор

против Царя, Който не бива да бъде укоряван, и хула против Духа,

Който не бива да бъде похулен! Така те непременно се запечатаха

като поколение на нечестивите, за което няма никога да има прошка

- нито в сегашния свят, нито в бъдещия! Но за всички други, които с

трепет и смирение приемаха вършеното от Господа чрез слугата Му,

Аз сега ще ти покажа видението с Портата на Йосиф и ще ги призова

да преминат през нея…”

След тези думи Исус ме прегърна със силните Си ръце, като ме въздигна

до Небесния Ерусалим. И ето, че аз отново съзрях всичката пречудна

привлекателност на Божия Град, както и Портите Му, които като дванадесет

съкровени бисера блестяха сред стените му. И ето, че аз и Исус наистина

се приближихме до Портата на Йосиф, която блестеше с твърде драгоценен

блясък. А когато застанахме до нея, Исус протегна ръка напред, като ми

казваше:
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“Пристъпи до Йосифовата Порта, пророко Господен! И като

извадиш Ключа на Давид от сърцето си, отвори я, за да видиш

каква е сетнината на Благочестието!”

С вълнение, което нямам думи да опиша, аз застанах пред Портата на

Йосиф. И протегнал Давидовия Ключ, пъхнах го в ключалката й, като я

завъртях. А след това хванал дръжката на Портата, я натиснах, за да отворя…

Скъпи ми братко! Със сърце, което прелива от Благодатта на Господ, аз

искам да ти кажа, че бисерният блясък на тази Порта беше най-скъпоценната

сетнина, за която съм могъл да мечтая и да се надявам. Защото двете

колони на Портата мигновено просияха от видения. И в лявата колона аз

съзрях раждащата Рахил, а в дясната колона се появи видение с Господ

Исус, застанал да проповядва на висок хълм сред събрани множества. И

докато още гледах, двете колони вече съединяваха блясъка си, а в

Светлината сред тях се появи Ангелът на Портата, който ми казваше:

“Аз съм Ангелът на Йосиф! Ангелът на Благочестието! А ти, слуго

Господен, свидетелствай сега за бисерната Светлина на седмата от

Портите на Небесния Ерусалим! И като гледаш на раждащата Рахил

във видението отляво, чуй името, с което тя кръщава първата си

рожба от Бога! И като гледаш на твоя Господ във видението отдясно

– чуй думите, които Той ще рече на тези, които са гладни и жадни

за Божията Правда!”

Вдъхновен от думите на Ангела, аз погледнах на раждащата Рахил,

която вече държеше в ръце първата си рожба, като казваше:

“Бог отне от мен позора! Затова ще нарека сина си Йосиф с

надеждата, че Бог ще ми прибави и друг син!”

Докато още гледах на Рахил, Светлината от другото видение властно

привлече сърцето ми. И тогава чух как моят Господ казваше на събраните

около Него:

“Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще

пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът по-

вече от храната, и тялото от облеклото? Погледнете на небесните

птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират: и пак

небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И
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кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? И за

облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как

растат; не се трудят, нито предат; но казвам ви, че нито Соломон с

всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така

облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не

ще ли много повече да облича вас маловерци? И тъй не се

безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? или: Какво ще пием?

или: Какво ще облечем? (Защото всичко това търсят езичниците),

понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но

първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това

ще ви се прибави...” 49

Докато още слушах благодатните думи на Спасителя, Светлината от

цялата Порта заплени съвършено сърцето ми. И аз, гледайки на Ангела, му

проговорих, като казах:

“Божий вестителю! Благословен да е Господ на Благочестието, че е

кръстил тази Порта с името Йосиф! Защото сега сърцето ми узна и позна,

че Благочестието е нашето Съвършено упование в Бога, Който е силен да

прибави всичко за живота ни, както на земята, така и на Небето!

И ето, че сега сърцето ми вижда Скритата Манна в думите на моя

Господ, свързана именно с името и Портата на Йосиф! Защото когато Исус

ни говори за Небесните птици, които нито сеят, нито жънат, нито в житници

събират, той с Духа Си ни напомня за времето, когато въздигнатият Йосиф

прибираше в египетските житници реколтата, която Отец беше силен да му

прибави, за да възвеличи Името Си пред фараона!

И ето, че отново сърцето ми вижда Скритата Манна в устните на Исус!

Защото когато Исус ни говори за Отец, Който облича полската трева в по-

голяма от Соломоновата слава, Той отново ни напомня за дрехата на

Йосифовото Благочестие, с която Святият Дух е силен да облече духовните

ни естества! И ето, че най-сетне сърцето ми се наслаждава да види най-

дълбокото от Скритата Манна в устните на моя Свят Господ! Защото когато

Исус ни казва да търсим първом Небесното Царство и Божията Правда,

след които всичко ще ни се прибави, Той има на предвид да преминем през

49 (Матея 6:25-33)
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Портата на Йосиф, защото след нея ще бъдем поколението Йосиф, което

блести с Божието Благочестие и пленява всеки разум да се покорява на

Христос!

Аз твърде много обичам тази Порта, Божий вестителю! И сърцето ми

благославя Небесния Отец, Който е силен да промисли, Който е силен да

прибави, Който е силен да въздига Цафнат-панеах!”

Думите се лееха като пълноводна река от устните ми, когато дрехата

на Ангела просветля със силата на обедно слънце. И той, като застана пред

моя Господ, поклони Му се като казваше:

“Благословено Делото Ти, Господи! Понеже Си утвърдил Своя

пророк като Си му дал да носи Ключа на Давид и да пие от Скритата

Ти Манна! Защото сега сърцето на слугата Ти позна бисерния блясък

на седмата от Портите на Небесния Ерусалим – Портата на Йосиф!

Портата на Благочестието!”

В отговор на Ангела, Исус развълнуван се усмихна. А след това ме

прегърна, като ми казваше:

“Ела с мен, добри Ми и верни слуго, та премини през седмата

Порта сред жителите на Моя Град! Защото от проповедта Ми на

планината минаха близо две хиляди години! Две хиляди години, в

които очаквах Божии слуги да разчетат думите на устните Ми, и да

усетят Скритата Манна в посланието Ми! И какво повече сега да

поискам от теб, освен да се възрадваш в Божието Благочестие? И

какво повече да искам от Моята Църква, освен да приготви дрехата

си, за да се яви на Сватбата Ми?

Люде Мои! Слушайте думите Ми, които ви явявам чрез пророка

на Сион! Нищо не сте внесли в света, за да го задържате, и нищо

няма да изнесете от него, та да съжалявате! Затова нека сърцата ви

бъдат обърнати нагоре – към Портата на Йосиф! Нагоре – към

Благочестието, което ще ви утвърди като светила на Сион!

Съберете се отново около Мен на високия Хълм Мория! И в

Святия Ми Дух отново прочетете думите Ми, за да освети Скритата

Манна сърцата ви! Защото сте много по-скъпи от врабчетата и от

полската трева! И ако Моят Отец е силен да ви прибави – бъдете и
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вие силни, за да искате само от Него, от Мене и от Святия Дух!

Защото Благочестието е Съвършеното упование на човека в Бога, и

най-здравата и благодатна проверка на библейската вяра, която ви

завещах! Тези от вас, които са благочестиви, непременно ще бъдат

угнетявани, но не и утеснени, в недоумение, но не и в отчаяние,

гонени, но не и оставени, поваляни, но не и погубени! Защото

великата тайна на Благочестието ви изисква всякога да носите

убиването на вашия Господ, за да се яви и Животът Ми сред вас!

Защото не е ли Животът повече от храната, и тялото от облеклото?

Но какво е Животът, Господи? – ще Ме попитате вие.

А Аз ще ви кажа:

Дрехата на Благочестието е Животът ви в Святия Дух! Той е

Съвършеното упование във Вечно Живия, Който е силен да ви

прибави всичко, и най-много Себе Си!”

След тези думи на Исус, ние преминахме след Портата на Йосиф. А

тогава Той отново ми проговори, като казваше:

“Слуго Мой! Очаквай следващото Ми видение, което ще ти дам!

Защото преди да те заведа при осмата от Портите, Аз непременно

трябва да ти покажа, как едно от племената на Израил изгуби

Портата си в Небесния Ерусалим, и на негово място Отец Ми

постави Манасия, потомъкът на Йосиф. Защото това е племето на

Дан, което беше лишено от Божия Печат на Святостта...”
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2. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА ДАН

(ПРОКЛЯТИЕТО ОТ ВЕЧНИЯ СЪДИЯ)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Когато една змия бъде настъпена с всичката Власт, Сила и Авторитет в

Името на Господ Исус Христос, то тя не може да прави нищо друго, освен

да извърта смазаната си глава и да трепери с края на опашката си, та дано

някак би наранила, ухапала или отмъстила на слугата, чрез когото

Всемогъщият я поразява. Няма да скрия от теб, че именно заради видението

с портата на Дан Исус даде почивка на духа и сърцето ми – за да се

укрепя, отпочина и възстановя. Аз още в началото знаех, че ще дойде миг

да застана срещу тази порта, която Отец е разрушил и премахнал от

Небесния Си Град. Защото е вярно, че Ерусалимските Порти са кръстени на

имената на Израилевите племена. Но още по-вярно е, че едно от тези

племена е лишено от Божието подпечатване и на неговото място е поставено

племето на Манасия.

През изминалите години на слугуването ми пред Исус аз имах

възможността в няколко книги да пиша за племето на Дан и Господ да ми

разкрие това племе като същинският закоравител на Израил. Първият път

Исус ми даде да пиша за Дан в книгата “Империята Вавилон или за

градът на високопоставените”, а вторият път – в пророческата книга

“Песента на Божия слуга Моисей”. Всъщност – нещата си идват на

мястото, като разсъждаваме върху името на Дан. Защото то се превежда

като “Съдия”. Въпросът обаче е:

За какъв съдия става дума при Дан?

Защото съдията е онзи, който упражнява властта и авторитета си в

съда. И другояче не би могло да бъде. И ако Бог е отнел дела на Дановото

племе от Небесния Ерусалим, то Той е имал изключителни божествени

основания, за да го направи.

Нека обаче преди в Дух и Истина да ти разкрия тези основания, да ти

дам свидетелствата на моя живот и служение за Бога.

Скъпи мой приятелю! Човек трябва твърде много да обича Исус, и

постоянно да обновява ума си с Христовите Евангелия, за да открие как
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този Дан не е просто някакво племе от Израилевите племена, но дух на

гонение и страшно осъждение, който целенасочено преследва пратениците

на Божията Правда и свидетелите на Господ Исус Христос. Сега ще запиша

едно съждение и ще те помоля завинаги да го съхраниш в сърцето си:

Духът на Дан е осъденият дявол и Сатана, който упражнява нечестивата

си власт, допусната му от Бога на Небето, за да осъжда всички Божии

пратеници и свидетели на Господ Исус Христос в света!

Някога този дух скалъпи угнетителен съд против Божия Син, като Го

обвини в богохулство и Го осъди на позорна смърт на Кръст. А от времето

на Христовото Разпятие и до днес дяволът е нечестивият съдия, който

осъжда всички Божии пратеници и свидетели на Святия Дух.

Аз в никакъв случай няма тук да започна да ти изреждам колко

искрени Божии чеда бяха осъдени от духа на Дан, понеже са дръзнали да

четат книгите на Божия пророк, нито на каква църковна ярост и презрение

бяха подложени свидетелите на Божия Пророчески Дух. Но сърцето ми никак

не може да мълчи, когато виждам как Божиите люде умират от нямане

знание, нито пък могат по духовен начин да си обяснят гнусните църковни

реакции, свързани с отлъчване, анатемосване и най-отявлено осъждане. Те

просто не са забелязали духа на Дан и порочното духовно племе, което той

си е създал. В минали столетия и векове представителите на това племе

опръскаха с реки от кръв църковните си тоги, създавайки “непогрешимата”

си Инквизиция, станала най-чудовищният им инструмент за разправа с

инакомислещите. Колкото до днешните Данови потомци – техните съдилища

вече са още по-рафинирани в жестокостта си. Защото римокатолическите

чудовища си служеха с клади за изгаряния и средновековни уреди за

телесни мъчения, а днешните вавилонски зверове са сменили кладите за

тялото с навуходоносорски пещи за духа, и уредите за измъчване с

чародейства, прокобявания и всякаква църковна анатема.

И така, братко мой, Дановото племе не просто, че не е престанало да

съществува, но тъкмо обратното. То е възможно най-предният сатанински

фронт срещу пратениците на Бога и свидетелите на Господ Исус Христос.

Аз няма да успокоявам никого, че сблъсъкът с Дановото племе е лек, но
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непременно ще напомня думите, които Господ ми даде да напиша в

пророческата книга “Излезте от нея, люде Мои!”. Ето тези думи:

От Вавилон може да се излезе само с угнетителен съд!

“Защо със съд трябва да излизам от Вавилон? Аз не искам да бъда

осъждан, защото живея по Волята на Бога!” – ще каже някой.

Ами като искаш да живееш по Волята на Бога, то тогава непременно

ще влезеш в остър конфликт с волята на дявола. И ако неблагоразумно си

попаднал в отстъпилите от Бога църкви, на които троица са станали змеят,

звярът и лъжепророкът, то тогава непременно ще попаднеш в угнетителния

им съд. Защото тези вавилонски проститутки не приемат да им заявяваш,

че служат на дявола. За тях дяволът е бог. За тях антихристът е Исус. За

тях лъжепророкът е Святият Дух. Те непременно ще те заплашат, че ще

бъдеш отлъчен от Лоното на Църквата. Те непременно ще ти изсъскат, че

ако не стоиш при тях, ще умреш духовно в греха на света. Те ще направят

всичко възможно да ти стъжнят и помрачат живота, и дори ще те накарат

публично да се разкайваш, че си следвал Господ Исус с искрено сърце и

нелицемерна вяра.

Духът на Дан, братко мой – това е той! Нечестивият съдия, който

ражда последните си Анна и Кайафа, и утвърждава властта на всичките

тщеславни синедриони по целия свят. Този е духът, за когото Израил

пророкува на предсмъртния си одър, казвайки за него:

“Дан ще съди людете си, като едно от Израилевите племена.

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

на коня, тъй че ездачът му пада назад...” 50

Аз няма да напрягам ума си в човешки доводи и измишления, за да ти

дам тълкуване върху това Израилево пророчество. Но сега непременно ще

ти разкрия разговора, който имах с моя Господ относно Дан. Защото с духа

си все така оставах при Него в Небесния Ерусалим. И ето думите, които

Исус започна да ми говори:

“Слуго Мой! Как мислиш ти? Възможно ли е да се случи каквото

и да било на Небето и земята, без то да е заповядано или допуснато

от Моя Бог и Отец?”

50 (Битие 49:16-17)
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“О, Исусе! Духът на Отца изпълва Небето и земята! Тъй щото не е

възможно да се случи нищо, без Отец да го заповяда или допусне...”

“Да, така е! Отговори Ми правилно! Виж тогава как стоят нещата

с Дановото племе. Защото това племе наистина няма Порта в

Небесния Ерусалим, ако и Дан да се е родил от чреслата на Израил.

И как твоята вяра тълкува пророческите думи на Яков, че “Дан ще

бъде змия на пътя, и ехидна на пътеката”? Какво е тук Дан? Или

какво е змията на пътя? Или какво е ехидната на пътеката?”

“О, Исусе! Взимайки предвид, че името Дан ще рече “съдия”, аз мога

да прочета думите на Яков и така:

“Съдията ще бъде змия на пътя, и ехидна на пътеката!”

Исус ме погледна с одобрителен поглед, а след това отново ме запита,

казвайки:

“Не е ли твърде страшно една змия на пътя или една ехидна на

пътеката да се превръща в съдия? И какво в пророчеството на Яков

представляват пътят и пътеката? Има ли някаква разлика между

път и пътека?”

Думите на Исус бяха твърде мъдри и аз усетих как Скритата Манна

подейства дълбоко в духа ми. Ето защо Му отговорих, казвайки:

“Господи мой! Пътят е голям, а пътеката малка! Пътят Си Ти, защото

Си Господ и Бог! А пътеките са слугите Ти, пророците, защото Йоан

Кръстител така прогласи пророческото си призвание:

“Глас на един, който вика: Прави правете пътеките за Господа!”

“А какво още можеш да видиш за Пътя и пътеките, слуго Мой!

Виждаш ли това, че на Пътя трябва да се съберат тези, които се

качват в Небето? Виждаш ли и другото, че пътеките са за тези,

които слизат от Небето? И тогава какво излиза? Какъв е този Дан,

който ще бъде змия на Пътя и ехидна на пътеката?”

“О, Исусе! Този Дан ще бъде самият дявол и Сатана, който ще бъде

змия, която плаши ходещите по Пътя, и ехидна, която осъжда идващите по

пътеката...”

Господ се усмихна на думите ми. А след това отново ми проговори,

като казваше:
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“Помисли тогава защо първосвещениците на Израил осъдиха

Човешкия Син? Дали защото беше Път, Който води нагоре или

защото беше слуга на Отца, Който слезе по пътеката отгоре?”

“О, Исусе! Змията на Пътя плашеше тези, които не искаха да тръгнат с

Тебе нагоре! Но ехидната на пътеката надъха тези, които не можеха да

понесат изявлението Ти, че идваш отгоре и правиш Себе Си Син Божий?”

“Сега разбираш ли къде Дан се явява като нечестив съдия? И

проумява ли Моята Църква, че в съда против Божиите пратеници

дяволът винаги е ехидна на пътеката? Защото пътеката е, която

слиза от Божия Свят Хълм до земята и въздига до Божия Свят Хълм

на небесата. И слизащите или въздигащите се по тази пътека са

Божиите слуги, пророците, които служат на Пророка, Който съм Аз!

А ще си спомнят ли Моите колко пъти в Евангелията Си

повторих думите от пророчеството на Яков? Ще си спомнят ли как

казвах на фарисеите и книжниците:

“Змии! Рожби ехиднини! как ще избегнете от осъждането в

пъкъла? Затова, ето, Аз изпращам до вас (по пътеката) пророци,

мъдри и книжници; едни от тях ще убиете и ще разпънете, и други

от тях ще биете в синагогите си, и ще ги гоните от град в град; за да

дойде върху вас всичката праведна кръв проляна на земята, от

кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син,

когото убихте между светилището и олтара. Истина ви казвам:

Всичко това ще дойде върху туй поколение...” 51

Кое беше поколението, за което предупреждавах? Не беше ли

духовното племе на Дан? И не се ли обърна към същото поколение

със същите думи и пророк Йоан Кръстител:

“Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия

гняв? Прочее, принасяйте плодове достойни за покаяние; и не

почвайте да си думате, имаме Авраама за баща; защото ви казвам,

че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама. А и

брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй, всяко дърво,

което не дава добър плод, отсича се и в огън се хвърля...” 52

51 (Матея 23:33-36)
52 (Лука 3:7-9)
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И ако без всякакво съмнение Човешкият Син беше осъден от

закоравения Израил, станал целокупно духовно Даново племе, то

нямаше ли да има присъда от Господа, която абсолютно точно да

определи лишаването на Дан от дял в Небесния Ерусалим? Не казах

ли на всичките змии и рожби на ехидна съвършено точните Си

думи:

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

ще се даде на народ, който принася плодовете му...” 53

И ако делът на Дановото племе беше даден на племето на

Манасия, то има ли мъдрост в Църквата Ми, та всички да разсъдят,

че ако Дан ще рече “Съдия”, то Манасия ще рече “Забравяне и

Прощение”? Не беше ли в правото си Йосиф да осъди злото, което

всичките патриарси му сториха? Не беше ли в правото си да се

изяви като “Съдия”? Но воден от Божията Любов, Йосиф принесе

плодовете на Царството, защото реши да забрави за злото и да

прости на братята си. И именно затова Божието Царство се отне от

Дан, и се даде на Манасия!

Отне се от съдиите и се даде на опрощаващите!

Но ето, слуго Мой! Аз сега ще ти дам да видиш видение, каквото

не съм давал на никого от слугите Си, пророците. Защото това е

видение във времето, когато Човешкия Син ще бъде осъден на

земята, а Отец Ми ще допусне дяволът да получи жезъл на съдия...”

След тези Свои думи Исус докосна главата ми, тъй щото години и

времена полетяха назад във времето, а с тях и духът ми. И когато летенето

спря, Господ вече Го нямаше до мен, но вместо него се беше явил Архангел

Михаил. И ето, че Божият Архангел ми проговори, като казваше:

“Дойди след мене, слуго Господен, за да получиш свидетелството

за отнемането на дела на Дановото племе, и за унищожаването на

Дановата порта отсред стените на Небесния Ерусалим...”

С огромно вълнение последвах Святия Божий вестител, който ме

заведе до Дановата порта. И ето, че когато застанахме до нея, Архангелът

53 (Матея 21:43)
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бръкна в мантията си, като извади съдийски жезъл. И като го простря към

земята, извика с твърде силен глас:

“Яви се, горди Сатано пред стените на Божия Град! И ела, та

вземи жезъла на съдия, който ти се дава от Бога Всемогъщий! И

като вземеш жезъла, слез та се яви като змия на Пътя на Божията

Правда, и като ехидна на пътеката на Божията Святост! Защото

Святият Всемогъщий узна, позна и предузна времето, когато ще

осъдиш Възлюбения Му Син в омразния си свят!”

Послушал думите на Архангел Михаил, дяволът се яви пред портата на

Дан. И като протягаше костеливите си ръце, опитваше се да вземе жезъла.

А тогава Божият вестител отново му проговори с гръмовен глас:

“Които човеци докоснеш с този жезъл, те нека завинаги изгубят

достъпа си до Небесния Ерусалим и до Божието Спасение! Нека те

да станат твоите съдии, които осъждат Правдата, и възцаряват

беззаконието! Нека всякога да бъдат ехидни на пътеката, които

извършват угнетителен съд върху всичките пратеници на Вечно

Живия!”

Слушайки думите на Архангела, дяволът лукаво се ухили, като му

казваше:

“Дай го де, дай ми го!”

В този миг Михаил даде съдийския жезъл на Сатана, и допълни

последните си думи, с които му казваше:

“Това е последното ти явяване пред стените на Царството, горди

Сатано! От днес нататък съди с жезъла си, и знай, че си осъден! И

като трепериш от съдбите на Всемогъщия, очаквай времето, когато

съдът, с който съдиш Божиите Апостоли и пророци, Бог Всемогъщий

ще отсъди над тебе!

Ето, дяволе!

В прах и пепел се превръща портата на Дан и няма вече да я

има! А делът й ще се даде на тези, които с плодовете на живота си

всякога ще те връзват и осъждат – потомците на Манасия!”

Архангелът вече даваше жезъла на дявола, когато Дановата порта

мигновено се разруши и превърна на прах и пепел. И там, на нейното



89

място, се появи бисерната Порта на Манасия. А дяволът, не обръщайки

внимание на знамението, сграбчи жезъла, като крещеше във възторг:

“Аз ще осъдя Сина на Йеова! Хе, хе, хе! Аз съм съдията в моя любим

свят! И сега непременно ще бъда змия на Пътя, и ехидна на пътеката!”

Така Сатана изчезна в тъмнината, от която беше дошъл. А Божият

Архангел ми проговори, като казваше:

“Ето така Всемогъщият Бог Отец допусна да бъде осъден

Единородният Му Син! За да даде опрощение и Вечен Живот на

всеки, който повярва в Него! И да осъди завинаги рода на

нечестивите, чиято най-чудовищна жестокост се въплъщава от

племето на Дан!

А ти, слуго Господен, разпечатай това най-дълбоко видение от

Скритата Манна на твоя Господ и го дай на Званите, Избраните и

Верните, за да не се страхуват от угнетителните съдилища на

великата блудница. Защото непременно идва онзи миг, когато

Всемогъщият Йеова ще извърши писаното от слугата Му Йоан в

Откровението.  И като посочи на слугите Си рухналия Вавилон, ще

им каже:

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

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

него...” 54

А сега, слуго Господен, върни се отново във времето на

слугуването си, за да бъдеш мощно употребяван от Небесния Цар!”

След думите на Архангела времето полетя напред, тъй щото се

смениха векове и епохи. И тогава отново се намерих в присъствието на моя

Господ Исус Христос. И Той, като се усмихваше, отново започна да ми

говори, като казваше:

“Разбираш ли сега, слуго Мой, че дяволът не може да извърши

нищо, което не му е дадено? Ако той вече четиринадесет години те

съди и боде с жезъла си – отдай Слава Богу, защото си един, който

слиза по пътеката от Божия Свят Хълм! Ако е тръгнал да угнетява и

съди Моите искрени и смирени Божии чеда – нека и те отдадат

54 (Откровение 18:20)
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Слава Богу – защото са последвали Божия слуга по пътеката на

Святостта!

И какво още да ви плаши или смущава? Кой е оня, който ще ви

отлъчи от Божията Любов, или ще смущава сърцата ви с Дановата

жлъч и отрова? Кой е оня, който сам би лъгал себе си, че като ви

осъжда ви отнема Царството, след като такъв е рожба на ехидна,

която ще гори с баща си? Кой е гнусният и отвратителен на Царството

наемник, който ще размахва гегата си, за да ви сплашва, след като

ще дойде ден и час да види, че гегата в ръката му е змията на Пътя,

а осъдителната ярост в сърцето му – ехидна на пътеката?

Ето, люде Мои! Съкруших дявола чрез слугата Си и ви явих това

видение от битието му, та никак и никога вече да не се плашите от

Дановото племе и от угнетителните църковни съдилища! Защото ако

внимавате в думите на устните Ми и следите Скритата Ми Манна, ще

забележите, че след всичките думи, които изговорих за Портата на

Йосиф в проповедта Си на високия Хълм, и за Силата на Отец Ми да

ви прибавя, Аз мигновено продължавам с предупреждение за

Дановото племе, като казвам:

“Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквато съдба

съдите, с такава ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще

ви се мери...” 55

А за всички, които искат да бъдат простителни и незлобиви, Аз

сега ще заведа слугата Си при Портата на Манасия, която е осмата

от Портите на Небесния Ерусалим! Последвайте Ме, Божии люде!

Защото съдбата ви от моя Отец е да бъдете Порти, през които влиза

Царят на Славата! Да, последвайте Ме!”

55 (Матея 7:1-2)
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3. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА МАНАСИЙ

(БИСЕРЪТ НА ЗАБРАВЯНЕТО И ПРОЩЕНИЕТО)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Няма да те питам какъв отзвук е намерило в сърцето ти видението с

портата на Дановото племе, защото съм сигурен, че Святият Дух мощно ти

е потвърдил кой е духът на Дан и на какво е способен. Но аз непременно

ще отдам Слава на Всемогъщия Отец за безпределната Му Сила и неизследим

Разум, с които е узнал и предузнал всичките духовни племена на дявола, и

най-вече – Дановото племе, което някога закорави Израил, а днес

закоравява църквите, отстъпили от Завета Господен.

Какво обаче остава за нас, които вече сме просветени чрез Святия Дух

за змията на Пътя и за ехидната на пътеката?

Истината е, че ние не трябва да се страхуваме от дявола, та дори и

той да е застанал на Пътя, за да плаши и ужасява. И освен безстрашието

си за Господ, трябва да утвърдим сърцата си в Незлобието и Прощението,

които са характерни за Портата на Манасия. Нека обаче преди да те

въведа във видението с осмата Порта, да ти изявя размишленията, с които

Святият Дух изпълни сърцето ми.

Виждаш ли, верни мой братко, аз не искам да успокоявам никого, че

Пътят Христос е лесен за извървяване, най-малкото защото там ще се

появи съпротивата на змията. А когато Пътят достатъчно много се стесни,

за да се превърне в пътека, то тогава една много по-яростна змия, наречена

вече ехидна, ще дойде, за да хвърля върху нас всякакво угнетение и

осъждение. И понеже никой не може да прескочи точно определените от

Бога етапи за духовния човек, то и затова в началото всички тръгваме по

Пътя, а в края се изкачваме по пътеката.

Какво се случва на Пътя Христос?

Случва се това, че дяволът изплюва против нас всичката си отрова,

която можем да наречем с една единствена дума – злоба. Злоба в очите на

човеците, които не вярват в нашия Господ и Бог. Злоба в думите, които ни

се отговарят, в очакванията ни, които се съкрушават. Злоба дори и в най-

дребните обстоятелства и проблеми, които съпътстват всичките наши дни.
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А целта на всичката злоба може да бъде обяснена с едно единствено

змийско съскане:

“Откажи се да вървиш по Този Път, защото ме дразниш и ще те убия!”

Точно в този етап от съдбата ни за Небето ние трябва здраво да

прегърнем Христовото Незлобие и изцяло да се уповаваме в Него. Сиреч –

всички отровни мисли и послания, които дяволът изпраща към сърцата ни

– да потушим с Духа на Манасия. Как да разбираш това? Ето как:

Господ откри на сърцето ми, че името Манасия има две значения.

Първото значение е Забравяне и то касае вървенето ни по Пътя. Второто

значение е Прощение и то касае изкачването ни по пътеката. Докато

вървим по Пътя, змията е силна да ни плаши с отровата си, сиреч, със

злобата, която е силна да изплюе против живота ни. И ето тук е нужно

Забравянето.

Но какво значи да забравиш?

Отговорът е, че това означава да не помниш. Просто – пропускаш

отровата покрай себе си и не й позволяваш да влезе в сърцето ти и да

произведе вътре горчив корен или още по-лошото – озлобление. Озлобените

хора са дълбоко нещастни. В това състояние те вече не могат да вървят по

Пътя Христос защото имат страшен обвинител и клеветник против сърцата

си. Дяволът ги посочва с костеливата си ръка и хвърля укори срещу тях,

крещейки към Небето:

“Тези ли човеци, Небесни Боже, ще наричаш Исусови последователи,

след като всички те приемат злобата ми и сами стават злобни против

ближните си? Та те много повече се впечатляват от змията на Пътя,

отколкото от Самия Път!”

Ти от Пътя ли ще се впечатляваш, любезни мой приятелю, или от змията

на Пътя? Пътя ли ще забравиш или отровата, която дяволът ще изплюе

против сърцето ти?

Ето, казвам ти, че Исус иска от нас всеки ден да ни бъде като първи и

последен.

Първи ден – все едно, че никога преди този ден не си срещал злоба,

за да я помниш, и злобни хора, за да ги мразиш.
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Последен ден – все едно, че няма смисъл да помниш нищо от този

свят, защото се прибираш горе, у дома.

Ето това е същината на Забравянето – да не помниш никакво зло от

вчерашния ден, и никак да не се притесняваш за утрешния. Защото доста е

на всеки ден злобата му. Или както ни казва това Апостол Павел:

“Братя, не бивайте деца по ум, но, бидейки дечица по злобата,

бивайте пълнолетни по ум...” 56

Когато сме дечица по злобата, то тогава тя не може да ни победи, нито

да ни поквари, защото сме силни да я забравим. И като ти говоря за всичко

това, аз не напразно въртя Меча Господен, и думите, които пиша, не са

лъх. Защото за четиринадесет години дяволът изля против сърцето ми реки

от злоба. Но те не успяха да ме направят злобен, нито да ме отместят от

Пътя.

Понеже ако бих се отместил от Пътя, бих ли стигнал да се подвизавам

на пътеката? Би ли дал Господ достъп на слугата Си до най-дълбоките Си

води, и до най-високите Си селения? Би ли го допуснал в най-вътрешния

кръг на Светилището Си, ако устните на слугата Му бяха пълни с отрова, а

сърцето му с яростна омраза против човеците?

Да, аз наистина съм силен да мразя. Но силата на омразата ми е

против дявола и ненавистните му духове. И когато Исус ми дава да въртя

Меча Господен, с него аз поразявам духове, а не плът човешка и души

човешки. И силните и святи думи на Давидовия Псалом стават знаме за

духа ми, и смисъл за сърцето ми:

“Не мразя ли, Господи, ония, които мразят Тебе? И не гнуся ли

се от ония, които се повдигат против Тебе? Със съвършена омраза

ги мразя, за неприятели ги имам. Изпитай ме, Боже, и познай

сърцето ми; опитай ме, и познай мислите ми; и виж дали има в

мене оскърбителен път; и води ме по вечния път...” 57

Когато мразиш дявола и измамливите му духове, то тогава никога няма

да имаш оскърбителен път пред Бога, но нозете ти ще вървят по Вечния

Път, наречен Исус.

56 (1 Коринтяни 14:20)
57 (Псалом 139:21-24)
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Но ето, че в съгласие с Божията Святост и възвишеност, Този Вечен

Път непременно ще се стесни до пътека. И тогава онази змия на Пътя

непременно ще промени тактиките си против нас. Тя вече ще бъде ехидна

на пътеката. А тогава Духът на Манасия трябва към нашето Забравяне да

прибави и Прощението. Защото на пътеката дяволът вече ще се опитва да

ни боде и съкрушава с жезъл на съдия. За него вече няма да е достатъчно,

че ни е атакувал със злоба. Той ще прибави към злобата и осъждение. И

ако злобата в деветдесет и девет процента е била отношение към нас от

езичници, то осъждението на сто процента ще е от вярващи.

Разбираш ли това, мили ми братко? Проумяваш ли го? Разбираш ли, че

злобата е езическото оръжие на Сатана, а осъждението е религиозното му

оръжие? И ако от света на езичниците ние ще се опазим с Незлобие и

Забравяне, то от угнетителния съд на религиозните духове ще ни спаси

единствено Прощението. Защото, помисли и ми кажи, там на Голготския

Кръст кои осъдиха Исус? Езичници или религиозни лидери на Израил?

Разбира се, че религиозните Го осъдиха!

А какво стори нашият Господ, когато с хули, ярости и религиозно

надъхване Го разпнаха? Не каза ли думите:

“Отче, прости им, защото не знаят какво правят...” 58

Моля те да проумееш всичко, което сега пиша, защото е Свят Дух от

сърцето ми. Защото ако Господ, Който в пълна степен беше Съдия, дори и

на Кръста Си, се смири и намери Сила да прости, а не да осъди, то колко

повече ние, които не сме съдии, но Негови последователи, трябва да

следваме Примера Му и да уповаваме на Словото Му?

Можеше ли Божият слуга през всичките години на угнетяването си и

осъждането си от църквите, да представи против Дановите потомци

осъдителна присъда пред Господа? Но как тогава щях да изпълня Святите

повеления на моя Спасител, Който казва в Евангелието:

“Но ако вие не прощавате, то нито Отец ви, Който е на

небесата, ще ви прости съгрешенията...” 59

Как щях да развържа сърцето си от прегрешенията на религиозните

наемници и кариеристи, ако всякога бих намирал повод да се взирам в

58 (Лука 23:34)
59 (Марк 11:26)
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греховете и беззаконията им? И ако, без всякакво съмнение, в пророческите

книги съм споменавал за нечестията им, то от непростителен дух ли го

правех, или от мисълта да предпазя братята и сестрите си от умноженото

беззаконие? Не напомня ли Апостол Яков на всички ни в посланието си, че

Исус иска свидетелите Си пълни с Духа на Манасия?

Ето думите му в подкрепа на размишленията ми:

“Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте

сърцата си като в ден на клане. Осъдихте, убихте Праведния; и Той

не ви се противи...” 60

Виждаш ли, че Праведният не се противеше, докато Го осъждаха и

убиваха? А не казва ли Сам Господ на всичките Си гонители и ненавистници:

“И ако чуе някой думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото

не дойдох да съдя света, но да спася света. Който Ме отхвърля, и не

приема думите Ми, има кой да го съди; словото, което говорих, то

ще го съди в последния ден...” 61

И понеже този последен ден твърде много е наближил, то и затова все

по-често и по-често започва да се случва нещо, което аз наричам “рефлекс

на осъдената змия”. Защото ефектът от много пророчески книги на

служение “Мория” се възприе в отстъпилите църкви като “осъдителен дух”.

Тоест – не четете книгите на Главчев, щото той съди и осъжда.

Не аз, църковни безумци! Словото, което Господ е говорил - то ви

осъжда! И ако мнозина сред вас са се почувствали осъдени, то е, защото

духовете на нечестието са потреперили в сърцата им от наближаващия

Страшен Съд и от ужасната сетнина в огненото езеро. А когато човек не

може да раздели човешкото в себе си от демоничното, което го е обладало,

то това е категоричен белег, че такъв е станал пленник на дяволските

крепости. И понеже крепостите звънтят от удара на Меча Господен, то и

затова закрепостеният бърза да си каже:

“Този хич няма да го чета, защото ме съди!”

Не братко мой! Аз никого не съдя, но съм готов да положа живота си

за твърдението, че думите на Исус в пророческите книги на служение

60 (Яков 5:5-6)
61 (Йоан 12:47-48)
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“Мория” са същинското Христово Съдилище, което ще оправдае едни, а ще

осъди други.

А колкото до искрените и верни Божии чеда, които неотклонно вървят

по пътеката на Божията Святост и се уповават в Съвършената Сила на

Христос, то за тях сега аз ще продължа с видението в Небесния Ерусалим,

където Исус ми показа осмата от Портите на Своя Град – Портата на

Манасия. Ето думите, които Исус ми проговори, миг преди самото видение:

“Слуго Мой! Светлина и мъдрост бликат от духа ти. И Господарят

ти твърде много е възрадван от обновяването на ума ти, свързано с

тази Свята и Благодатна Порта, наречена на името на Манасия. И за

свидетелство на всички Божии чеда, Аз ще те заведа, за да преминеш

през нея. Нека сега обаче Господарят ти да прибави твърде важни

и Святи думи от Сърцето Си, които касаят преминаването през

Манасиевата Порта. А ти сега Ми отговори:

Осъден дух ли е дяволът? Осъдени ли са с него и духовете,

които той поквари, та да отпаднат от Небето?”

“Да, мой Господи! Дяволът е осъден дух! И на това свидетелстват

категоричните Ти думи. Защото Ти ни предупреди, че ще излееш Святия Си

Дух от Небето...

“И Той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за

съдба; за грях, защото не вярват в Мене; за правда, защото отивам

при Отца, и няма вече да Ме виждате; а за съдба, защото князът на

тоя свят е осъден...” 62

“Помисли тогава и Ми кажи: Този осъден дявол иска ли да се

чувства осъден или предпочита да се подвизава като неосъден?”

“О, Господи! Дяволът е твърде горд и лишен от разум, за да признае в

себе си, че е осъден. И той би сторил всичко, за да се подвизава като

неосъден!”

“А кога Сатана най-успешно се подвизава като неосъден?” –

попита ме отново Исус. И този път аз почувствах твърде дълбока мъдрост

във въпроса Му. Ето защо Му отговорих, казвайки:

62 (Йоан 16:8-11)
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“Скъпоценни мой Спасителю! Дяволът се подвизава като неосъден,

когато накара човеците да споделят осъждането му, тъй щото той да се

почувства свободен!”

Тук Господ докосна сърцето ми, като каза:

“Точно това исках да чуя от теб, слуго Мой! Именно това, че

дяволът е развързан, когато човеците са вързани! А как човеците

връзват себе си, за да развържат него?”

“О, Исусе! Когато човеците започнат едни други да се съдят, те

развързват истинския виновник и осъден, за да се връзват, обвиняват и

осъждат помежду си!”

“Разбираш ли сега колко дефицитна е Портата на Манасия в

последното време на умножено беззаконие?

В ден и час, когато прощението между вас трябваше да връзва

и осъжда истинския виновник, той се чувства развързан, а вие –

осъдени! В ден и час, когато Моите трябва да преминат през

Портата на Манасия, за да бъдат Съвършени чеда на Съвършения

Отец, земните и религиозни съдилища са претъпкани от обвинители

и обвиняеми, от адвокати и прокурори, от съдии и пристави, от

заседатели и зяпачи! В ден и час, когато човекоубиецът и бащата

на лъжата трябваше да усеща веригата на осъждението върху

собствените си крила, човеците са вързали със същата верига себе

си и ближните си. За да се съдят за лоши думи и хули, за кражби и

убийства, за имоти и пари, за чест и достойнство!

Но каква чест може да има този, който развързва безчестният

Сатана, и бърза да осъди човека до себе си – от същата плът и кръв,

както е той? И какво достойнство може да има този, който няма очи

да погледне към вечната си сетнина и към Портите на Небесния

Ерусалим, но плаща куп пари на адвокати, за да осъдят неприятеля

му? Има ли земно съдилище, чиито кулоари и зали да са останали

празни дори в един работен ден? Има ли и религиозно съдилище, в

което да са спрели да прецеждат комара, а да поглъщат камилата?

Но ето затова дяволът се чувства развързан, слуго Мой! Защото

е прехвърлил веригата си на земните човеци, и осъждението си
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върху Дановите потомци! И само малцина са човеците, които с Духа

на Манасия са силни отново да вържат дявола, и да му напомнят,

че той е човекоубиецът и същинският злотворец в човешкото

битие! А ти сега Ме последвай, за да те заведа до Портата на

Манасия. Защото преминалите през нея са повече от победители

над старовременната змия...”

След тези Свои думи Исус ме прегърна със силните Си ръце, като ме

въведе до осмата Порта. И ето, че когато бяхме пред нея, Господ отново ми

проговори, като казваше:

“Пристъпи към Портата, пророко Господен! И като извадиш

Ключа на Давид от сърцето си, отключи я, за да преминеш през

нея...”

Братко мой! Мекият бисерен блясък на Манасиевата Порта ми донесе

толкова огромна утеха и мир, щото аз не можех да я сравня с никоя друга.

Всеки товар, всяка болка и всяка рана мигновено се премахнаха от мен,

тъй щото – лек и въздушен като никога, аз прострях Ключа на Давид и го

пъхнах в ключалката и. А след това завъртях Ключа и натиснах дръжката,

за да я отворя...

Верни мой приятелю! Свобода, каквато не съм усещал, заля цялото ми

естество, и тържество, каквото не съм преживявал, премина през мен като

река. Защото в мига на отварянето на Портата, двете й колони заблестяха

от бисерна Светлина. И от лявата колона аз виждах видение с Йосиф,

който държеше на ръце първородния си син, а в дясната колона съзрях

моя Господ, Който говореше на събрани около Него множества. А тогава

сред Светлината от колоните се яви Ангелът на Портата, който ми казваше:

“Аз съм Ангелът на Манасия! Ангелът на Забравянето и

Прощението! А ти, слуго Господен, свидетелствай сега за бисерната

Светлина на осмата от Портите на Небесния Ерусалим!

И като гледаш на превъзходния Йосиф във видението отляво –

чуй името, с което той кръщава първородния си син! И като гледаш

на твоя Господ във видението отляво – чуй думите, които Той ще

рече на тези, които искат да се нарекат повече от победители над

дявола!”
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Щастлив от ангелските думи, аз побързах да погледна на видението

отляво, където виждах Йосиф, който казваше:

“Ще наименувам първородния си син Манасия, защото Бог ме

направи да забравя всичките си мъки и целия си бащин дом!”

И докато още слушах думите на Йосиф, Светлината отдясно властно

привлече сърцето ми, тъй щото погледнах към моя Господ Исус Христос,

Който казваше на събраните около Него множества:

“Чули сте, че е било казано: "Око за око, зъб за зъб". А пък Аз

ви казвам: Не се противете на злия човек; но, ако те плесне някой

по дясната буза, обърни му и другата. На тогова, който би поискал

да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха.

Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две. Дай

на оногова, който проси от тебе; и не се отвръщай от оногова, който

ти иска на заем. Чули сте, че е било казано: "Обичай ближния си, а

мрази неприятеля си". Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си

и молете се за тези, които ви гонят; за да бъдете чада на вашия

Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да

изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на

неправедните. Защото, ако обичате само ония, които обичат вас,

каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако

поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят

ли това и езичниците? И тъй бъдете съвършени и вие, както е

съвършен вашият небесен Отец...” 63

Докато сърцето ми поглъщаше Небесната Благодат от устните на Исус,

Светлината на цялата Порта съвършено освети сърцето ми, тъй щото

развълнуван проговорих на Ангела, като казвах:

“Божий вестителю! Благословен да е Господ на Забравянето и

Прощението, че е кръстил тази Порта с името Манасия! Защото сега сърцето

ми узна и позна, че Забравянето и Прощението са същинският съд, който

нашият Съвършен Отец упражнява върху злотвореца и човекоубиеца Сатана!

И ето, че сега виждам Скритата Манна от устните на моя Господ и

Спасител! Защото когато Той ни казва да не се противим на злия човек, но

63 (Матея 5:38-48)
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ако бъдем ударени по бузата, да обърнем и другата, в този същия миг Отец

осъжда противника на душите ни! И докато ние получаваме плесница по

другата буза, дяволът получава Божий юмрук в сърцето си!

И ето, че Скритата Манна продължава да блести от Словото на

Единородния Божий Син! Защото когато Той ни казва да оставим горната

си дреха на онзи, който ни съди, Исус има предвид да покрием злия с

Прощението на Духа, Който е Дрехата на Святостта отгоре, за да може

отново Отец да осъди истинския и единствен виновник Сатана!

И ето, Скритата Манна продължава да свети в думите на Исус! Понеже

когато Той ни казва да отидем две мили след оня, който ни насилва да

вървим една, Господ има предвид да доведем Пътя Господен до местата на

грях и тъмнина, защото непременно ще вървим с Духа на Святостта Му! И

най-сетне – когато Благодатният казва да обичаме неприятелите си и да се

молим за тези, които ни гонят, Той има предвид да възкачим умовете и

сърцата си до Портата на Манасия! До мястото, където ще пребъдваме в

Забравяне и Прощение! Защото само оня, който забравя злото, сторено му

от неприятелите, е силен да ги обича! И само оня, който им е простил, е

силен да се моли и застъпва пред Бога за тях!

Аз коленича пред Съвършения и Свят Отец и сърцето ми Го благославя

за Портата на Манасия! Защото чрез тази Порта се връзва противникът на

душите ни, и Съвършено се изявява Любящото Му Сърце!”

Думите ми все така извираха от духа ми, когато сърцето на Ангела

твърде много просветля изпод мантията му. И той, като коленичи пред моя

Господ, Му проговори, като казваше:

“Благословено Делото Ти, Господи! Понеже Си утвърдил Своя

пророк като Си му дал да носи Ключа на Давид и да пие от Скритата

Ти Манна! Защото сега сърцето на слугата Ти позна бисерния

блясък на осмата от Портите на Небесния Ерусалим! Портата на

Манасия! Портата на Забравянето и Прощението!”

В отговор на Ангела, Исус се приближи и ме възправи с ръцете Си. А

след това с преливащ от Благост и нежност Глас ми проговори, като казваше:

“Стефане! Приятелю на Сърцето Ми! Премини с Мене през тази

Порта и знай от твоя Господ, че Аз копнея да намеря слугите Си тук.
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Копнея да видя могъщите Сионови войни, които са силни да връзват

дявола, като уповават в Силата на Забравянето и Прощението! Затова

иди и предай на Моята Църква тези капчици от Скритата Ми Манна:

Когато вие забравяте за злото, сторено против вас, тогава нудите

Отец Ми да Си спомня и въздава на насилника и отмъстителя!

А когато простите прегрешенията, които са ви сторили човеците,

тогава непременно Вечният Съдия затяга веригата върху дявола и с

гръмовен Глас му напомня, че е осъден завинаги!

Укрепете се, Божии люде! И всякога бъдете човеците Манасия

– за да бъдете Съвършени чеда на вашия Съвършен Отец!

Благи, както Той е благ!

Простителни, както Той е простителен!

Святи, както Той е Свят!

Съвършени, както Той е Съвършен!”
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4. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА ВЕНИАМИН

(БИСЕРЪТ НА РЕВНОСТТА)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Колкото повече стават Портите, през които моят Господ ми дава да

преминавам със Святия Му Дух, толкова по-истински, реален и превъзходен

става в сърцето ми Небесният Ерусалим. И аз вече зная, че ако всички

Порти се съберат в една единствена, то тя непременно ще представлява

Сърцето на Исус. А Всемогъщият и Свят Отец заради нас е разгърнал

Благодатното Сърце на Сина Си и със Собствената Си тайнствена

премъдрост го е обвързал с имената на Израилевите потомци.

В този миг, когато пиша и дописвам тази книга, дяволът е надигнал

всички порти на ада, и е дошъл да упражнява насилие и угнетяване против

Божия слуга. Тъй щото с остри болки в костите, с непрестанно главоболие

и виене на свят да мисля единствено за превъзмогване и преодоляване на

сатанинската ярост. Но едва ли нещата биха били другояче, след като

залогът на тази пророческа книга е въздигането на рода на Елиаким и

пълната изява на Ключа на Давид.

В такива мигове, когато си притиснат от всичката дяволска сила, няма

място за малодушие и отчаяние, нито за съмнение и колебание. Защото

именно на тях разчита дяволът. Но има в сърцето ми едно Христово оръжие,

което дяволът няма да победи и никога в слугуването ми не е побеждавал.

И това оръжие е ревността ми за Бога. Тази ревност, от която сърцето ми

пламва като факел, и вълни на огън се разливат по целия ми дух. Тази

ревност, с която, стиснал в ръката си Меча Господен, намирам Сила в

Святия Дух мощно да го развъртя против злия, и да го отпратя далече

назад и надолу. А когато Божият слуга е стигнал до там, че да застане пред

деветата Порта в Небесния Ерусалим, която е Портата на Ревността, то

тогава сам разбираш, че именно тя ще бъде Светлината в духа ми и

пламъкът на устните ми.

Да, братко мой! Ревността за Господа!

Още помня времето преди единадесет години, когато Отец ми отвори

Небесните врати на Святото Си Слово, тъй щото написах книгите за
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“Духовните империи на Злото”. Още помня и мига, когато Исус реши да

ми покаже търговецът Сатана, решил да превърне последните отстъпили

църкви в поколение от Юди. Още помня ревността, с която взех от ръцете

на моя Господ Собствения Му бич и го развъртях против всичката Вавилонска

търговия. Беше едно славно и чудно време! Време, в което сърцето ми

преживя своеобразно огнено кръщение от Христовата ревност. Време, в

което тази ревност ми разкри телето, лъва, орела и образа на звяра в

отстъпилите църкви. Време, когато Исус ме въведе на три знаменателни

съдебни процеса против най-силните духове на Сатана.

Боже мой, с каква силна вяра и вътрешен оптимизъм аз поревнувах

всички да напуснат Вавилон и да последват моя Господ по пътеката на

Святостта! Едва написал една пророческа книга, Господ вече раждаше в

сърцето ми друга. А написал другата, мислех за трета...

Всичко това беше Огън, който гори, но не изгаря! Всичко това беше

пламналата ми ревност за Господа, която и до днес пламти в сърцето ми.

Да, но Вавилонските ледници си останаха. И църковната апатия, като

най-дебел и непропукващ се лед, продължи да сковава сърцата на

целокупното българско и световно християнство. И само малцина осветени,

посветени и просветени Божии чеда побързаха да напуснат Вавилонските

ледници, за да се въздигнат до Божието Огнище в Ариил, и до мястото,

което Святият е дал на слугата Си Давид. Аз не искам дори да помисля

каква ще е сетнината на църковната апатия, нито къде ще се изправят

човеците, които приеха мерзостите на дявола за нещо нормално всред

църквите. Но сега ще кажа на такива думите, с които Господ пълни сърцето

ми:

“Още малко време съм с вас, и тогава ще отида при Онзи, Който

Ме е пратил. Ще Ме търсите и няма да Ме намерите; и гдето съм Аз,

вие не можете да дойдете...” 64

И ако случайно между тях се намерят човеци да ме попитат:

“Защо с такова самочувствие цитираш тези Христови думи и си ги

присвояваш, като своя изповед? Не сме ли и ние толкова християни, колкото

си и ти?...”

64 (Йоан 7:33-34)
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...то на такива ревностно ще отговоря с други думи на Исус, макар да

съм сигурен, че и тях няма да разберат...

“Вие сте от тия, които са долу; Аз съм от ония, които са горе.

Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят. По тая причина ви

рекох, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че

съм това, което казвам, в греховете си ще умрете...” 65

Защото ако всички вие, останали тъпи в слушане и мудни в разбиране,

не последвате Божия пророк до Портите на Небесния Ерусалим, та да бъдете

припознати от Бога като съграждани на Светиите и членове на Божието

семейство, то тогава напусто са всичките ви църковни събрания, всичките

ви църковни десятъци, всичките ви шумни конференции, всичките ви

луксозни библии, всичките ви лицемерни молитви, и най-вече – всичкият

ви църковен фалш и религиозно лицемерие. Защото Господ в никакъв

случай не ме е пратил да пълня пазвата си с плява, нито торбата си с

пръст и червеи. И Той не ме е водил четиринадесет години по пътеката на

Святостта, за да тръгнат след Божия слуга тълпи от буболечки, или

множества от псета и свини. Защото буболечките ще ги издуха вятърът,

псетата ще се върнат на бълвоча си, и свините – в тинята, на която са

свикнали да уповават. Ето затова казах, и пак ще повторя:

Църковният Вавилон остава долу и той не може да отиде там, където

Господ води слугата Си! Защото няма Порта в Небесния Ерусалим, която да

пропусне през себе си човеци, които нямат Образа на Божия Син, нито

кръстните Му рани, изобразени в духовните им естества.

Защото ако църквите се съблазниха в Божия слуга още при книгите

против търговците в Храма, то как един ден измамно биха си казали:

“А бе ние наистина си оставихме сергиите и си обичаме търговците, но

дайте сега сериозно да изследваме тази последна книга на Главчев, щото

вече ни е много трудно да намираме някаква причина против този. Миналото

– минало! Каквото било – било! Хулите и позора, с които го покрихме, нека

да ги забравим, и да се напънем сега, та дано бихме се превърнали в този

род на Елиаким. Щото е видно, че този пророк има Ключа на Давид, и

65 (Йоан 8:23-24)
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върши знамения от Бога, като отваря Портите на Царството. А пък ние сме

тъкмо за това Божие Царство и то с нетърпение ни очаква...”

Ами дяволът?!! Него къде го забравихте? Как така ще игнорирате

вдъхновителя си, който ви накара да изговорите хиляди хули и лъжи

против Божия слуга? Ще се съгласи ли той да ви пусне от ръката си, след

като е записал в книгата на смъртта хиляди свои претенции, с които ви

владее? Ще се съгласи ли Мамон да развърже златните въжета, с които ви

върза във времето на най-големия ви бунт и отстъпление от Христа Исуса?

Ще се съгласи ли Езавел да превърнете демоничния й грим на прах и

пепел, та да ви развърже от въжетата на чародейната си власт? Ще се

съгласи ли най-сетне Корей, че наемниците му изведнъж ще прегърнат

Образа на Божия Агнец?

И най-вече – ще имате ли Ревността Исус Христова, за да извършите

всичко това? Нима мислите, че с евтина религиозна козметика ще заблудите

Небесния Отец, или че с преправени думи и фалшива показност ще се

явите пред Него досущ като поколение на Сион?

Няма ли Бог първо да поиска да рухнат Ерихонските ви крепости? Няма

ли Той да направи летвата достатъчно висока, та никой от лицемерните и

фалшивите да не я прескочи?

Аз не мога с други думи и по друг начин да започна тази глава, в

която Господ ще разкрие на Своите твърде Святата и огнена Порта на

Вениамин. Защото това е Портата на Ревността Му. И ако някой иска да

плати цената, за да премине през нея, то такъв нека не чака специална

покана от Божието Царство, но да последва Исус, Който е на земята, за да

намери Христос, Който е на небесата. Защото Исус, Който беше на земята,

като влезе в Храма на Отца Си, намери в него продавачите на овце, волове

и гълъби, както и среброменителите, които си въртяха алъш-вериша. И

като сплете бич от върви, прекатури трапезите и масите на търговците, и

започна да плющи с бича Си върху гърбовете на разбойническия вертеп. И

на тези, които продаваха гълъби, рече с гняв:

”Дигнете ги оттук; не правете Бащиния Ми дом, дом на

търговия...” 66

66 (Йоан 2:16)
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За какво Царство Божие можете да мечтаете, и за какъв Небесен Град

може да се надявате, когато продавачите на Святия Дух са още всред вас?

И как можете да си въобразявате, че проповядвате за Портите на Небесния

Ерусалим, когато портите на ада са отворили черните си челюсти, за да ви

поядат, понеже вършите изначалния грях на Сатана? Как може още на

сергиите ви Святата Библия на Отца, Сина и Святия Дух да стои с цена, а

да се заблуждавате, че сте поколение на Божията Вечна Правда? Коя е тази

правда, която учи човека да се напечели с онова, което Бог в Благодатта

Си му дава даром? Коя е тази правда, която учи наемника да стриже

овцете си до голо, и да ги дои до пълно изтощение, когато не е готов нито

дори кутрето си да протегне в даване, в жертва и в иждивяване? Коя е

тази правда, която учи безумците да събират един куфар пари, та да си

платят с него скъпоценното библейско образование, за да станат отпосле

два пъти по-големи рожби на пъкъла? Коя е тази правда, която учи най-

осакатените и най-духовно ослепелите да си развяват дипломите като

байраци, и да се превъзнасят над бедни и кротки, стократно по-просветени

и угодни на Бога от тях самите?

Аз наистина недоумявам до каква степен са стигнали покварата и

безумието. И всичко това да има за корен единствено църковната апатия и

липсата на ревност. Защото да гледаш как насилникът и лукавият се

възвишава от църковния амвон, и да не реагираш, то значи да ставаш

активен участник в мерзостта на запустението. Защото да гледаш как пастир

се обогатява за сметка на излъганото си паство, и да викаш “Амин” на

дяволския му пример, то значи, че си приготвил нозете си, за да преминат

през портите на ада, а не през Портите на Правдата. Но ако наистина в

сърцето ти е пламнала Ревността Исус Христова, за да напуснеш Вавилон и

да намериш Сион, то тогава се приготви да последваш Божия пророк във

видението, което предстои.

Аз все така оставах с духа си в Небесния Ерусалим и в благодатното

присъствие на моя Господ, когато Той отново започна да ми говори, като

казваше:

“Слуго Мой! Ако ти кажа, че Ревността Ми всякога е била

огненият двигател в сърцето ти, който те е правил непоколебим и
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плодоносен за Царството, то едва ли би научил нещо ново от Мен.

Защото многократно те засвидетелствах на братята и сестрите Си,

като ревностен Божий слуга, който с цялото си сърце се стреми към

Божиите обиталища. Но ако сега в Дух и Истина ти потвърдя, че

Портата на Вениамин е най-мощната, която може да ви измъкне от

робството на Вавилон, то думите Ми ще бъдат абсолютно точни.

Защото само с Огъня на Ревността можете да се освободите от

ледената скованост на църковната апатия, която свикна да търпи

дявола с всичките му омразни духове. Свикна да го търпи не просто

като присъствие, но като водач, като вдъхновител, като върховен

суверен.

А суверен ли е дяволът, за да го търпите? Не е ли Суверен Отец

Ми, Всемогъщият? Не е ли Той Господ на Силите, Господ на духовете,

и Господ на Небето и земята? И кой е оня, който би отворил устата

си, за да хвърля укор върху Отец Ми поради състоянието на

църквата, в която се намира? Ако Отец Ми налага изпитание, то не

дава ли Той и изходен път? Ако Той допуска планини от прегради и

препятствия, не ви ли дава Синът Вярата Си, с която да речете на

всяка от планините:

“Вдигни се и се хвърли в морето!”

Ако пред пътя на църковния Изход има едно червено море, в

чиито вълни вилнее Едом, няма ли Църквата Ми слуга с жезъла на

Моисей, който да смъмри вълните и да заповяда да се разтворят,

тъй щото да се яви Пътят за преминаването на изкупените?

Колко още Святи видения и Свят Дух трябва да ти дам чрез

пророка Си, Църкво, за да се изправиш и напуснеш властта на

мерзостта и запустението? Колко още години трябва да задържам

слугата Си в пролома, за да имате ходатай и застъпник, който е

станал жертвен юнец за Спасението на душите ви? Колко още

години да ви чакам да преминете през Портите на Божията Вечна

Правда, за да бъдете утвърдени и запечатани като род на Елиаким?

Ето, Аз могъщо действам чрез пророка Си! И книгата, която

достига до вас, е най-дълбокото от Скритата Ми Манна! Тези, които
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съм видял и посочил за победители, непременно ще пият от

Манната, за да се сбъдне изреченото от устните Ми:

“Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите: На

тогова, който победи, ще дам от скритата манна...” 67

Тъй щото, ако сте победители – пийте от Манната Ми и се

наслаждавайте в Спасението, което върша! Но ако сте останали

победени и пленени от змията на Пътя, и от ехидната на пътеката,

дори и не се опитвайте да пиете от Манната Ми, защото ще се

задавите и ще я избълвате! А който избълва Манната Ми, него Сам

Господ ще избълва от устата Си и ще определи дела му сред

нечестивите за вечни векове.

А ти, слуго Мой сега Ме последвай до деветата от Портите на

Небесния Ерусалим. Защото това е Портата на Вениамин...”

След последните Си думи Исус ме прегърна и въздигна над Града, като

ме заведе до самата Порта. И ето, че аз виждах Вениаминовата Порта във

всичкия й блясък и великолепие. Нейната бисерна Светлина се примесваше с

пламъци от Огън, тъй щото целият ми дух се възпламени и по дрехата ми

заблестяха огнени искри. А тогава Исус посочи към Портата, като ми

казваше:

“Пристъпи към деветата Порта, пророко на Отца и Сина! И като

извадиш Ключа на Давид от сърцето си, отключи я, за да преминеш

през нея!”

Пълен с всичкото си възможно благоговение към Господ, аз пристъпих

към Портата. И извадил Ключа на Давид, го пъхнах в ключалката й, като я

завъртях. А след това, натиснал дръжката на Портата, вече я отварях...

Скъпи мой братко! Това беше най-пламенната от Портите на Небесния

Ерусалим. И самият бисерен блясък на Портата преливаше в огнени искри.

Така аз видях как от лявата страна на Портата се яви видение с раждащата

Рахил и Яков, застанал до нея. А от дясната страна на Портата се появи

видение с жарка пустиня и тичащ по пясъците й вълк. И докато аз гледах

виденията, в Светлината сред тях се появи Ангелът на Портата, който с

огнен глас ми проговори, казвайки:

67 (Откровение 2:17)
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“Аз съм Ангелът на Вениамин! Ангелът на Ревността! А ти, слуго

Господен, свидетелствай сега за бисерната Светлина и Огъня

Господен на деветата от Портите на Небесния Ерусалим.

И като гледаш видението отляво, чуй името, с което умиращата

Рахил ще кръсти втората си рожба, и чуй отново второто име, с

което ревностният Яков ще прекръсти сина си!

И като гледаш видението отдясно – виж как Божият Агнец ще

пресрещне вълка в пясъците на сирийската пустиня, и чуй думите,

които Агнецът ще каже на вълка, за да го обърне към Себе Си, и да

го утвърди като Свой пратеник и Небесен вестител...”

Пламнал от огнените думи на Ангела, аз погледнах във видението

отляво, когато видях как умиращата Рахил държеше родения си син и

казваше:

“Сине мой! Ще те кръстя Венони, защото си син на скръбта ми и

с цената на живота си те износих и родих!”

Докато Яков слушаше думите на умиращата си жена, сърцето му

пламна от Божията Ревност. И той, взимайки сина си от ръцете на Рахил, го

притисна към сърцето си, като казваше:

“Не ще се наричаш Венони, сине мой! Защото така цял живот

би носил скръбта на майка си! Но непременно ще те нарека

Вениамин, за да бъдеш силата на десницата ми! И дано Бог на

небесата сега зачете ревността ми, та съхрани живота ти, за който

майка ти плаща с нейния живот!”

Докато още гледах разтърсващото видение отляво, Светлината отдясно

мощно привлече сърцето ми, тъй щото вече гледах на вълка, тичащ сред

жарките пясъци на пустинята. И ето, че моят Господ, Агнецът Божий,

застана на пътя на вълка. И огнени лъчи излязоха от очите на Агнеца, та

заслепиха очите на вълка. А тогава Господ каза на вълка:

“Савле, Савле, защо Ме гониш...” 68

А вълкът, паднал на пясъка, едвам успя да попита:

“Кой си Ти, Господи?” 69

А Агнецът му проговори:

68 (Деяния 22:7)
69 (Деяния 22:8)
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“Аз съм Исус Назарянинът, Когото ти гониш...” 70

И когато вълкът чу думите Исус Христови, образът му мигновено се

промени. И Огън подейства в образа, тъй щото вълкът се промени и придоби

ангелско лице. И докато аз възхитен гледах, бисерната Светлина на цялото

видение се яви като Скрита Манна в сърцето ми, тъй щото развълнуван

както никога проговорих на Ангела, като му казвах:

“Божий вестителю! Благословен да е Огненият Бог на Ревността, че е

кръстил тази Порта с името Вениамин! Защото сега сърцето ми узна и позна,

че Ревността е Силата, с която Божият Агнец обръща враговете Си, като ги

прави най-свидните Си приятели и най-могъщите стълпове на Вярата Си!

Защото, ето, Савел, когото Господ пресрещна в пустинята на пътя към

Дамаск, беше “от Израилевия род, от Вениаминовото племе, евреин

от евреи, досежно закона фарисей, по ревност гонител на

църквата, по правдата, която е от закона, непорочен...” 71

Но същият този новозаветен Вениамин получи от Божия Агнец една

друга Ревност – Ревността на Бога. И ако с първата си ревност той беше

гонител на Божията Църква, като Савел, то с последната Божия Ревност

той се превърна в най-огнения свидетел на Бога като Павел. За да заяви

отпосле на Църквата в посланието си:

“Дано бихте потърпели малко моето безумие; да! потърпете ме,

защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с

един мъж, да ви представя като чиста девица на Христа...” 72

И ето, Скритата Манна блести от видението на Божия Агнец. Защото

Сам Исус вдъхнови Савел да се нарече Павел – та да приеме пълнотата от

Портата на Вениамин. Защото Савел ще рече “голям”, а Павел – “малък”. А

Вениамин беше най-малкият от братята си. И когато Савел стана Павел, а

големият – малък между братята си, тогава Господ мощно подейства в него

с Ревността Си и го въздигна и направи свидетел на Вениаминовата Порта.

Аз твърде много обичам тази Порта, Божий вестителю!

Аз съм влюбен във всяка от искрите й, защото зная, че в нея действа

превъзходната Сила на Бога! И ако Яков нарече сина си Вениамин, сиреч,

70 (Деяния 22:8)
71 (Филипяни 3:5)
72 (2 Коринтяни 11:1-2)
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“Силата на десницата ми”, то вече зная, че Ревността Исус Христова е

Силата на Божията Десница!

Благословен да е Господ, че дари сърцето ми с тази най-велика

привилегия – да премина през Портата, на която свидетелства Апостолът

Му Павел! Защото той беше слугата на Божията Десница, който се потруди

повече от всички! Той беше новозаветният Вениамин, който ни остави

огнения пример на божествената Ревност!”

Докато изговарях думите си, мантията на Ангела запламтя, като

разпръскваше огнени искри. И той, като се приближи до моя Господ,

коленичи и Му се поклони, като казваше:

“Благословено Делото Ти, Господи! Понеже Си утвърдил Своя

пророк като Си му дал да носи Ключа на Давид и да пие от Скритата

Ти Манна! Защото сега сърцето на слугата Ти позна бисерно-

огненият блясък на деветата от Портите на Небесния Ерусалим!

Портата на Вениамин! Портата на Ревността!”

В отговор на ангелските думи, Исус пристъпи до мен. И като ме

прегърна, силно ме притисна до Сърцето Си. А след това ми проговори,

като казваше:

“Ревностен Мой приятелю! Възрадвай сърцето си в искрите на

Божия Огън! Защото Аз те потвърдих на Църквата Си, като десница

Господна, която не спря да съкрушава дявола и да съсипва делата

му! И какво повече да искам от теб, след като си познал най-

огнената от Портите на Моя Град? И какво повече да желая, освен

през тази Порта да преминат последните Ми ревностни приятели!

Тези, чрез които ще въздигна падналата Давидова Скиния, и чрез

които ще направя Огънят на Ариил да освободи Сионовите пленници!

Слушай Огнения Ми Глас, Църкво Моя!

Дадох на слугата Си да ви ревнува с божествена ревност и да

воюва за Хълма Сион и неговата възвишеност! Непременно бъдете

огнени, за да ви познае Портата на Вениамин! Непременно станете

ревностни, за да отмахнете укора, който от години стои против

мнозина от вас!
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И като вземете за сетен път бича от ръцете Ми – изгонете

търговците от Храма на Отца Ми! И като вземете Пламъка на

устните Ми – разпалете неугасими пожари от Ревност – така, както

ги разпали слугата Ми! Защото това е изходният път за всичките

Сионови пленници, които искат да влязат в Славната свобода на

Божиите чеда!

А ти слуго Мой, който си станал факел Господен, продължавай

да разпалваш Огъня Ми! Защото в тебе положих Огъня, който гори

и не изгаря! И блажени човеците, които лумнат от него!

Да, блажени са!”
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5. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА НЕФТАЛИМ

(БИСЕРЪТ НА ГОЛЯМАТА БОРБА)

Скъпи мой братко! Верни ми приятелю!

Винаги въздавам благодарение на моя Господ Исус Христос за Вярността

Му, с която Той се обхожда с нас. И в сърцето ми преливат почит и

благоговение, когато видя Съвършените дела на Спасителя в моя живот, и

в живота на всичките ми братя и сестри. Имам дълбоки причини да започна

именно с такива думи преди да опиша видението с тази твърде скъпоценна

десета Порта, която е Портата на Нефталим.

През годините на моето слугуване към Небесния Цар аз многократно

получавах писма от мои братя и сестри, които ми споделяха как животът

им е станал една непрекъсната борба за отстояване на вярата им в Бога.

Борба, в която Божиите чеда често са стигали до пълно изнуряване, а дори

и до отчаяние поради атаките на врага и отмъстителя. Всред смутове и

притеснения, всред ужаси и угнетения, всред хули и опозорявания –

Божиите хора са продължавали да следват Спасителя и да се уповават на

Словото Му. Падащи или ставащи, ранени или изцелени, въздигани или

снишавани – те все така са оставали чеда на Небесния Отец, на Когото са

възлагали всичкото си упование и цялата си надежда.

Винаги, когато имах случай да съучаствам в тежненията и теготите на

братята и сестрите си, аз падах на колене пред моя Господ и в молитва се

застъпвах за тях. Вярвах в сърцето си, че Исус няма да ги остави. И Той

наистина не ги оставяше. Благодарях Му за победата, която е силен да

даде в живота им. И Той наистина я даваше. Така в сърцето ми узря

убеждението и се яви духовната опитност, че вярата ни в Бога винаги ще

бъде съпътствана от гонение, от духовни сблъсъци и от една постоянна

борба.

Това убеждение, заедно с опитността, се усили дотолкоз през

годините, щото лично за себе си приех, че борбата е не просто неизбежна,

но е единственият сигурен белег, че продължаваме да вървим с Исус на

Неговия Път, и да се въздигаме по Неговата пътека. Стигнах дотам, че да

изпитвам сърцето си именно с наличието на гонение. Досущ като онзи
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мисионер, който до такава степен свикнал със съпротивата на дявола, че

когато един ден му се случило да не преживее никакво гонение, той паднал

на колене пред Господа, и през плач извикал:

“Нима отпаднах от Тебе, Господи? Защо днес не ме удостои да страдам

за Името Ти?”

Аз съм сигурен, че в оня миг мисионерът в никакъв случай не е бил

отпаднал от Господа. Просто Бог го загърнал със Съвършена утеха и е

искал слугата Му да си почине от постоянното гонение. Но ето тук, братко

мой, съвсем навременно Духът в сърцето ми ражда едни въпроси, които

трябва да намерят отговорите си:

Какво се случва с вярата в онези сърца, които светът престава да мрази

и гони? Какво се случва в църквите, които търсят мир с дявола, а не мир с

Бога? И когато омразата и гонението са се прекратили – кой е победителят

и кой победеният? Портите на Божията Правда ли тържествуват в такъв

миг или портите на ада?

Аз нямам за цел да те убеждавам колко много са станали църквите на

религиозното безвремие и безметежното спокойствие, защото те са твърде

явни в света. В тях няма гонение от дявола, нито омраза поради Христовото

Име. Но затова пък от амвоните им диктува интересът, келепирът и

далаверата. И когато дяволът е прострял демоничните си крила, за да гали

и приласкава, а не за да отмъщава и угнетява, то тогава подобно място

твърде много се е харесало на нечестивия. И въпреки, че на това място

стотици ухилени уста ще викат “Алелуя” – от Бога на Славата няма да има

нито помен, нито лъх. И въпреки, че всички в подобно събрание ще се

поздравяват в Името на Исус, от Образа на Исус няма да има дори един

едничък щрих. И когато дойде миг подобна църква да се оправдава пред

Вечния Съдия и да Му казва:

“Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в

Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме

много велики дела?” 73

То тогава Сам Господ ще ги смути и изобличи с думите:

73 (Матея 7:22)
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“Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които

вършите беззаконие...” 74

Но какво е беззаконието ни? – ще рекат мнозина в оня най-страшен

миг на отлъчването си от Бога. Ами ето това е беззаконието ви – че

обикнахте тъмнината повече от Светлината, и не пожелахте да отидете към

Светлината, за да се явят делата ви. Понеже ако делата ви бяха светли и

истински, кой е оня тъмен княз на света, който щеше да ви остави да си

празнувате, да се здрависвате и едни други да се величаете? Кой е оня

тъмен господар на ада, който ще откаже да надигне портите си, когато

вижда как Божии помазаници съсипват крепостните му стени и разрушават

делата му? Кой е оня демоничен изверг, който няма да събере обсебените

си, та да счупят главата на един дякон Стефан, или да вдигнат страшни

размирици поради един Апостол Павел?

Братко мой! Моля те да запомниш думите ми!

До връзването на дявола с веригата, и до хвърлянето му в бездната,

Сатана остава най-страшният и най-яростният противник на Бога и на

свидетелите на Божието Царство. И ако той дори и след Милениума отново

ще вдигне народите на война срещу Христос и Светиите, когато му се

позволи да излезе от бездната, той кой е оня, който днес не би усетил

сблъсъка с портите на ада, и ударите от всичките демонични стрели и

копия? Кой е оня, който ще иска да се качи и премине през Портите на

Небесния Ерусалим с дух, който сякаш е излязъл от салон за фитнес, или с

фини ръчички с чудесно поддържан маникюр? Кой е оня, който ще иска да

бъде припознат като светия сред Небесните Светии, когато по главата му

няма да има дори един трън от венеца на Христовото страдание? Кой е оня

религиозен манекен, който измамно си вярва, че Бог се впечатлява от

безоблачния му живот и от успешната му църковна кариера?

Казвам ти, братко мой, че най-страшното падение, което преживяват

днес отстъпилите от Бога църкви е това, че в тях вече няма хора, гладни за

Божията Вечна Правда. Няма глад за онова гонение, което в пълна степен

да превърне в съдба обещанието на Исус в Евангелието:

74 (Матея 7:23)



116

“Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното

царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против

вас лъжливо, всякакво зло заради Мене; радвайте се и веселете се,

защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха

пророците, които бяха преди вас. Вие сте солта на земята. Но ако

солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва,

освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората...” 75

Колко от Божиите хора днес станаха солта на земята? Колко от тях

платиха цена, за да влязат в най-вътрешния кръг на Божието Присъствие,

за да бъдат жертвени юнци, та да се съхрани Святото Учение на Исус? Не

събра ли Господ в началото на Пътя Си рибари, които направи Свои

Апостоли и пратеници? И кой от нас проумя Скритата Манна в Исусовия

избор? Не са ли рибарите човеци, които най-добре познават вкуса на

солта? Не остава ли сол по ръцете им, по дрехите им, по мрежите им?

И ето от тези рибари Исус направи Солта по земята. А с един от тях е

свързана и Портата на Нефталим, за която ще разбереш от видението в

тази глава. Но аз нека отново се върна на голямата борба, и на гонението,

което всички Божии чеда ще преживеят, преди да се възкачат в Небесния

Ерусалим и да преминат през Портите му. Защото книгата “Откровение”

категорично говори за тази най-страшна борба в края на времето, и миг

преди Второто Пришествие на Господ Исус Христос:

“И стана война на небесата: Излязоха Михаил и неговите

ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите

ангели; обаче, те не надвиха, нито се намери вече място за тях на

небето. И свален биде големият змей, оная старовременна змия

която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален

биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. И чух

силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението,

силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос;

защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети

денем и нощем пред нашия Бог. А те го победиха чрез кръвта на

75 (Матея 5:10-13)
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Агнето и чрез словото на своето свидетелстване; защото не обичаха

живота си до толкоз, щото да бягат от смърт...” 76

Виждаш ли в този стих Божиите Порти, братко мой? Виждаш ли тези,

които победиха дявола чрез Кръвта на Агнето и чрез Словото на собственото

си свидетелстване? Виждаш ли най-сетне същинската причина за победата

им? Стихът казва, че те “не обичаха до толкоз живота си, щото да

бягат от смърт”. Когато не обичаш живота си до толкова, че да бягаш от

смърт, то тогава непременно си станал Порта на Бога която влиза в

страшен сблъсък с портите на ада. Готов да умреш, но да не предадеш

Кръвта на Агнето, нито да се отметнеш от Словото на свидетелството си.

Разбираш ли сега трагедията на тщеславните?

Виж контрапункта на цитирания стих, за да проумееш това, което ти

пиша:

“А дяволът ги победи, понеже те нямаха Кръвта на Агнето, но обичаха

живота си дотолкова, че всякога бягаха от смъртта...”

Когато бягаш от смъртта, тогава бягаш от призванието да умреш за Исус,

както Той е умрял за теб на Кръста. Тогава портите на ада непременно са

победили вярата ти и са те дамгосали с печат, на който пише, че си

победен от Сатана.

“Но какво да направя, за да не бъда победен от Сатана?” – ще попиташ

ти. А аз ще ти отговоря така:

Стани Порта на Небесния Ерусалим и премини през Портата на

Нефталим. Защото това е Порта на голямата борба, през която Всемогъщият

Отец ти дава да станеш един от победителите над дявола и над портите на

ада. А за всичко това нека сега вече да пристъпя към видението с Портата

на Нефталим. Защото с духа си аз продължавах да пребъдвам в присъствието

на Исус, и в Небесния Ерусалим. И ето думите, които Господ ми проговори,

миг преди да ме въведе пред десетата Порта:

“Слуго Мой! Знаеш ли що ще рече думата “привилегия”?

Защото именно с нея е свързано преминаването през Портата на

Нефталим...”

76 (Откровение 12:7-11)
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“О, Исусе! Привилегията е специално благоволение, свързано с Божия

избор! Тя е следствие на одобрението, което Бог би показал към някого, за

да го насърчи и утвърди в Святото Си дело...”

“Именно одобрение, Стефане! Защото одобрението означава,

че сте издържали в Моите изпитни, и Сам Отец ви гласува едно по-

голямо доверие от Небето. А ти, като познаваш Евангелията на

Човешкия Син, кажи Ми:

Имаха ли трудности Моите Апостоли, докато участваха в Моите

изпитни? Всичко ли по Пътя на Човешкия Син вървеше гладко и без

сътресения?”

“О, Господи мой! В никакъв случай Пътят Ти не беше гладък за Твоите

Апостоли! И преминавайки през Твоите изпитни, те непременно срещнаха

съпротивата на дявола...”

“А кой от верните Ми Апостоли беше белязан с постоянна

съпротива от дявола, тъй щото отпосле Господ трябваше да го

възвръща и укрепява? И на кой от Моите Аз казах, че Пътя към

Небето ще бъде придружен от битка с портите на ада?”

“Спасителю мой! Това беше Апостолът Ти Петър! Защото в мига, когато

той Те изповяда като Христос, Син на Живия Бог, Ти му заяви:

“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя

Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят...” 77

И докато още не бяха отекнали думите Ти в сърцата на учениците,

Петър почувства първия сблъсък с главната порта на ада, която е самият

Сатана. Защото дяволът подбуди ученика Ти, за да Те дръпне настрана и

да започне да Те мъмри...”

“Точно така е! Сблъсъкът с портите на ада се случи мигновено

след думите Ми. А не продължи ли главната адова порта да атакува

Петър – както на Пасхата Ми, когато Петър отказа да му мия нозете,

така и в двора на първосвещеника, когато той трикратно се отрече

от Мене? И не предупредих ли Аз Апостола Си с думите:

77 (Матея 16:18)
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“Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее

като жито; но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра; и ти,

когато се обърнеш, утвърди братята си...” 78

Към какво трябваше да се обърне Петър, за да утвърди братята

си? И за какво Аз се примолих на Отец Ми относно Петър?”

Думите на моя Господ бяха пълни с голяма мъдрост. И Скритата Му

Манна мощно подейства в сърцето ми, той щото Му отговорих, казвайки:

“Исусе! Петър трябваше да обърне сърцето си към Небесния Ерусалим,

и към Портата на Нефталим. Защото е Порта на голямата борба! И когато

се обърне и премине през нея – да утвърди в нея и братята си! Защото на

него Ти се обеща, че портите на ада няма да му надделеят. А срещу портите

на ада Бог непременно противопоставя Портите на Небесния Ерусалим...”

Господ се усмихна на думите ми и нежно погали главата ми. А след

това със съкровен Глас продължи да ми говори, като казваше:

“Разбираш ли сега, слуго Мой, колко голяма борба преживя

Петър в сърцето си? Разбираш ли каква вътрешна драма трябваше

да преживее, за да продължи да Ме следва с неразделено сърце?

Разбираш ли какво се случваше в духа му, когато чу петелът да

пропява за трети път и си спомни думите Ми, че ще се отрече от

Мен? Колко ли силен трябва да е един човешки дух, за да претърпи

противоречието, че обича Господ с всичката си сила, а едновременно

с това е бил препънат поради моментната си неутвърденост? Не

каза ли Петър по-напред на своя Господ:

“Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек...” 79

И не възбуди ли той Ревността Господна, тъй щото да му река:

“Не бой се; отсега човеци ще ловиш...” 80

Но ето затова Петър стана свидетел на Портата на Нефталим.

Защото той беше Апостолът на голямата борба.

А ти, слуго Мой, знаеш ли колко много са човеците, които днес

Ми казват същите думи:

“Иди си от нас, Господи, защото сме грешни!”

78 (Лука 22:31-32)
79 (Лука 5:8)
80 (Лука 5:10)
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А грешното ли в тях да видя, или Вярата на Отец Ми, Който ги е

узнал, познал и предузнал за великите дела на Царството? От

грешността им ли да се смутя, та да побягна, или да им дам жива

надежда и Свято насърчение чрез пророка Си? Да бъда ли спрямо

тях себеправеден пастор, който ги налага с гегата си и ги отлъчва с

гнусния си църковен устав, или да им покажа Благост, както я

показах към Петър на брега на езерото, когато му рекох:

“Паси агънцата Ми!” 81

Не разбира ли Църквата Ми, че всичко, което Ми дава Отец Ми,

е Мое? И Аз няма да изгубя нито един от дадените Ми, но ще ги

възкреся в последния ден! Не разбират ли братята и сестрите Ми,

че от многото Порти в Небесния Ерусалим тази Порта на Нефталим

е свързана с ненарушимото Божие предопределение?

Ето, призовавам всички ви непременно да Ме последвате в

свидетелството на пророка Ми, за да преминете през десетата

Порта. Защото всички човешки проекти и планове ще се съкрушат

и разрушат от портите на ада. Но Божият план и Божиите проекти

ще устоят поради Портата на Нефталим. А сега, слуго Мой, нека

възлезем пред самата Порта...”

След последните Си думи Господ отново ме въздигна над Града, като

ме приближи и постави пред самата Порта. И ето, че Той ми проговори,

като казваше:

“Пристъпи към Портата, пророко Божий! И като извадиш Ключа

на Давид от сърцето си, отключи я, за да преминеш през нея...”

С голямо преклонение пред съдбите на Вечния и Свят Бог аз се

приближих до бисерната Порта на Нефталим. И като взех Ключа на Давид

в ръката си, пъхнах го в ключалката и я завъртях, за да отключа. А след

това натиснах дръжката на Портата, за да я отворя...

Мили мой приятелю! Една най-дълбока и Свята Любов изпълни сърцето

ми, когато Портата се отвори. Защото Вярност и Истинност свидетелстваха

отсред нея за Господ, Който е Верен и Истинен. И ето, че двете колони на

Портата заблестяха в бисерна сияйност. И от лявата колона аз вече виждах

81 (Йоан 21:15)
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видение с раждащата Вала, и Якововата съпруга Рахил, вдигнала родения

на Израил син. А от дясната колона проблясваше видение с Господ Исус

Христос, Който говореше в присъствието на учениците Си. И тогава в

Светлината от двете колони се яви Ангелът на Портата, който ми казваше:

“Аз съм Ангелът на Нефталим! Ангелът на голямата Борба! А ти,

слуго Господен, свидетелствай сега за бисерната Светлина на

десетата от Портите на Небесния Ерусалим. И като гледаш на

видението отляво, чуй името, с което Рахил ще кръсти сина на

Яков, роден от слугинята й Вала! И като гледаш на видението

отдясно – чуй думите, които твоят Господ ще проговори на един от

учениците Си, за да го утвърди като Порта на Небесния Ерусалим...”

Изпълнен с възторг и благоговение от думите на Ангела, аз погледнах

към видението отляво, когато видях възрадваната Рахил да държи повития

в пелени син на Яков, и да казва:

“Силна борба водих със сестра си, и й надвих! Затова ще кръстя

този младенец с името Нефталим!”

И докато още гледах на Рахил, вдигнала родения от слугинята си син,

Светлината от дясното видение мощно притегли сърцето ми, тъй щото чух

как Исус казваше на ученика Си Симон:

“Блажен си, Симоне, сине Ионов, защото плът и кръв не са ти

открили това, но Отец Ми, Който е на небесата. Пък и Аз ти казвам,

че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църка; и портите

на ада няма да й надделеят...” 82

И докато още в духа ми се вливаха благодатните думи на Исус,

Светлината от цялата Порта изпълни и преизпълни сърцето ми, тъй щото

проговорих на Ангела, казвайки:

“Божий вестителю! Благословен да е Вечният и Всемогъщ Бог Отец на

моя Господ Исус Христос, че е кръстил тази Порта с името Нефталим! Защото

сега сърцето ми узна и позна, че Отец е могъщ в предопределение, и Славен

в предузнание! Защото тези, които Той предузна, тях и предопредели да

бъдат съобразни с Образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между

много братя! Аз прекланям коленете си пред Вечния и Святия, Който е

82 (Матея 16:17-18)
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направил тази Порта! Защото през нея влизат и прославят Името Му всички

победители над старовременната змия, която е дявол и Сатана!

Защото Портата на голямата Борба Отец е заповядал, като Порта на

Съвършения триумф! Триумф на Сионовите войни, които не обичат живота

си дотолкоз, че да бягат от смърт! Триумф на Божиите Порти, през които е

силен да минава Господ на Славата, Господ – Силният на бой! Триумф на

Божиите извечни намерения, утвърдени от Святия Израилев Бог отпреди

създанието на света! Триумф на Божиите Порти, родени от Портата

Нефталим, и на скъпоценните камъни, отсечени от Канарата на Вечното

Спасение!

Благословен да Си, Отче Святи, че портите на ада няма никога да

надделеят над Портата Нефталим! Благословена Святата Ти Мъдрост, изявена

във Вечното Ти предузнание и в неизменимото Ти предопределение!”

Думите все така извираха от духа ми, когато лицето на Ангела

просветля като твърде ярка звезда. И той, като се приближи до моя

Господ, поклони Му се с думите:

“Благословено Делото Ти, Господи! Понеже Си утвърдил Своя

пророк като Си му дал да носи Ключа на Давид и да пие от Скритата

Ти Манна! Защото сега сърцето на слугата Ти позна бисерния

блясък на десетата от Портите на Небесния Ерусалим! Портата на

Нефталим! Портата на голямата Борба!”

Слушащ думите на Ангела Си, Исус вдигна десницата Си в юмрук, а

след това я простря напред. И на Лицето Му се яви Слава, каквато аз не

можех да опиша. А тогава с твърде развълнуван Глас Той ми проговори,

като казваше:

“Слуго Мой! Ревност е разпалена в Сърцето Ми за Моите избрани!

За тези, които ще направя Порти на Нефталим, и на които ще дам

да надделеят над портите на ада! Никой от Моите няма да се спъне,

нито ще заспи! Никой от Моите няма да се съкруши, нито ще се

поклати! Но непременно Аз ще увенчая последния сблъсък на Моята

Църква с портите на ада, като велик триумф за Господа! Защото ще

смачкам и съсипя делата на лукавия! И ще обърна всичките му

порти на прах и пепел! Съберете се при Мене, Мои млади! Защото
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ще дойдете при Господа като росата из утробата на Зората! Днес,

когато Царят на Сион е събрал Силата Си, елате при Него в Свята

премяна! За да бъдете родът на Елиаким! Поколението на Победата,

Славата и Триумфа! Всички до един бъдете Мои Порти и повдигнете

главите си, защото изкуплението ви наближава! Защото Господ,

вашият Бог, е мъж на война! И Меч двуостър излиза от устните Му,

за да порази насилника, и да въздаде на отмъстителя!

Портата на Нефталим – през нея преминете! Голямата Борба на

Царството – в нея се включете! Защото силните излизат на война,

за да защитят младенците! И Портата на Нефталим се сражава – за

да останат Святи и ненакърнени Портите на Гад и Асир, през които

ще въведа слугата Си в последните видения на тази Свята пророческа

книга!”
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6. ВИДЕНИЯТА С ПОРТИТЕ НА ГАД И АСИР

(БИСЕРИТЕ НА ЩАСТИЕТО И РАДОСТТА)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз не искам да си представя какво би било битието ни, ако Всемогъщият

Отец не беше го осветил със Своето Слънце Исус. Аз не искам дори и да

мисля, къде бихме останали, ако Господ не ревнуваше за нас с всичката

Сила на Сърцето Си. Но сега непременно ще се възрадвам и ще се нарека

щастлив, защото зная, че Делото на Небесния Цар чрез слугата Му няма да

се стопи в забравата на времето, нито пък някога книгите му ще се

покрият с прах.

Има стотици начини човек да изживее живота си и да намери смисъл да

бъде пълноценен. Аз избрах слугуването към Исус. Има хиляди възможности,

които се откриват пред свободната воля на човека. Аз избрах да се

покорявам на Божията Воля, каквото и да ми коства това. И днес, когато

зад гърба ми останаха четиринадесет години на ходене по Пътя Христос и

възкачване по пътеката на Святостта Му, мога щастлив да въздъхна, че

сърцето ми стигна до Портите на Божието Царство. И не просто стигна, но

ги отключи с Ключа на Давид, за да заблестят във всичката си превъзходна

Светлина. Като скъпоценни бисери, които Невястата Христова ще сложи

като огърлица на шията си. Като Небесни откровения, ревниво пазени в

Божията съкровищница за края на дните. И за времето, когато последният

жив остатък на Исус ще се принесе в Небето, като жертва чиста, Свята и

благоугодна.

И както във всяко дело първо са усилията, превъзмогването и

подвизаването, а в края идват Щастието и Радостта, така и последните две

Порти на Небесния Ерусалим са запечатани с тези най-желани състояния

на човешкия дух, които са същинското му ликуване и тържество. Всъщност

– Щастието и Радостта са толкова близки едно с друго, щото аз никак не

бях учуден от решението на моя Господ да събере виденията им в една

последна глава на тази пророческа книга.

Нека обаче преди да те въведа пред Портите на Гад и Асир, да

споделя с теб размишленията, с които Святият Дух изпълни сърцето ми.
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Знаеш ли, мили мой приятелю, аз съм повече от сигурен, че няма

човек, който да не иска да бъде радостен и щастлив. Дори зная, че

мнозинството от човеците вижда смисъл на живота именно в постигането

на щастието, и в поводите за всякаква радост. А денят, в който щастието и

радостта се съберат заедно, непременно се превръща в празник. Но нека

сега видим тези човеци не през езическото им битие, но в Живота на

Господ Исус Христос. И нека поставим Щастието и Радостта като белези на

Новия и Живия Път, по Който сме тръгнали, за да намерим Вечен Живот.

Тогава, ако имаме истинска вяра, старите ни празници непременно ще

избледнеят, а на тяхно място ще дойдат празниците за духовния човек. Аз

благодаря на Исус, че преди години ми даде да напиша книгата “Ерусалим

– градът на нашите празници”. Защото с тази пророческа книга Господ ни

изяви в кои празници благоволи Сърцето Му. А в Духа на тази пророческа

книга ще посоча, че за истинския християнин остават три Небесни

празника, свързани с истинското Щастие и Радост.

Първият празник е нашето новорождение от Святия Дух!

Вторият празник, е рождението на Младенеца в сърцата на нашите

братя и сестри чрез Словото на собственото ни свидетелстване!

Третият и най-очакван празник за всички ни, е Сватбената вечеря на

Агнето, тоест, Небесното съчетаване на Христос и Църквата със Святата

благословия на Бог Отец!

С първия празник Исус ни прави да преминем през Портата на Гад!

С вторият празник Исус ни прави да преминем през Портата на Асир!

А третият празник ще се състои, когато и последният от записаните за

Вечен Живот, премине през някоя от Ерусалимските Порти, за да се събере

Църквата Исус Христова в цялата си Небесна Пълнота. И да застане пред

Олтара на Пресвятия Отец със своя Младоженец!

Искрено се надявам размишленията, които ти давам, да бъдат разбрани,

защото те не са тежки, но пълни с Благост и Небесна Светлина. Защото е

вярно, че в Църквата Христова има три поколения от рода на Елиаким –

дечица, младежи и бащи. Не всички ще бъдат бащи, които са родили

младежи. И не всички ще бъдат младежи, родили дечицата. Но абсолютно

всички – от дечицата до бащите – ще познават съвършено Отца, Сина и
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Святия Дух. И ако, без всякакво съмнение, първите десет Порти, които вече

разгледах, касаеха бащите и младежите, то непременно ще има и две Порти,

които да касаят младенците. Или както казва моят Господ “Сионовите

войни ще се сражават заради Божието поколение и потомството на

Святия Дух, което те самите са родили чрез благовестието Исус

Христово”. И не ни ли напомня за всичко това Апостол Павел? Не написа

ли той в посланието си:

“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...” 83

Павел наистина имаше Съвършените основания да пребъдва в Щастие

и Радост пред Господа. Защото той самия, като роден от Бога, раждаше

чеда в Христа Исуса чрез благовестието. И самите му думи “Радвайте се

всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се...” 84 имаха един по-

дълбок смисъл, а именно:

“Раждайте Божиите чеда в благовестието, за да бъде радостта

ви пълна!”

Някои изглежда не разбраха думите от посланието на Апостола, и

тръгнаха да се упражняват в плътска и душевна радост, лишена от истински

духовни основания и причини. И едва ли, споменавайки ти всичко това, аз

ти казвам за нещо ново, което да не знаеш. Защото ако тръгнеш по

тщеславните конференции, ти непременно ще видиш човеци, които са си

намерили достатъчно поводи за радост. Те скачат, танцуват, пеят, сякаш

че вече са свалили Божието Царство на земята. Но никой от тях не е разбрал

простичката Небесна Истина, касаеща радостта. Защото тази Истина гласи,

че пътят до радостта преминава през скръб. И ако някой не е преживял

скръб по Бога, нито пък ще преживее радост в Господа!

И за да натежи това твърдение достатъчно много, та да не се усъмниш

в него, нека сега ти предам думите, които Исус ми проговори, миг преди да

ми покаже последните две Порти на Небесния Ерусалим. Ето какво ми каза

Той:

83 (1 Коринтяни 4:14-16)
84 (Филипяни 4:4)
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“Слуго Мой! Когато погледна на всичкото ти слугуване и

иждивяване за Мене, Аз виждам много скръб, която трябваше да

преживееш, и горчивина, която трябваше да изпиеш. Но сега ти

казвам, че именно скръбта и горчивината ти станаха Небесни печати

за Вярност и Истинност. Защото тези печати бяха и върху първите

Ми пратеници и свидетели. И те не учеха вярващите да се радват

заради самата радост, но ги учеха според писаното:

”...и утвърдяваха душите на учениците, като ги увещаваха да

постоянстват във вярата, и ги учеха, че през много скърби трябва

да влезем в Божието царство...” 85

А какво значи “да влезете” в Царството? Не значи ли това да

платите цената, за да преминете през Портите? И ако Пътят до

Портите се стеснява до пътека, а пътеката носи много скръб, то ще

се върне ли назад християнинът, или ще продължи да върви

напред и нагоре? И ако дяволът е силен да умножи и преумножи

реките на злобата и яростта си, та да ви връхлети с тях, то тогава

как вие бихте издържали? Какви основания бихте имали, за да

продължите да Ме следвате? И как бихте победили малодушието?

Няма ли в Словото Ми стихове, които да ви насърчат? Няма ли в

посланията насърчение, за да гледате на Мене?”

“О, Господи мой! Разбира се, че имаме могъщо насърчение! Защото в

“Посланието към Евреите” ясно е записано:

“...като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата

ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като

презря срама и седна отдясно на Божия престол. Защото размислете

за Този, Който издържа от грешните такова противоречие против

Себе Си, та да ви не дотегва и да не ставате малодушни...” 86

Господ се усмихна на цитираните от мен думи. А след това отново

продължи да ми говори, като казваше:

“Ако Аз съм вашият Начинател на земята, то не съм ли и вашият

Усъвършител на Небето? И няма ли в Небесния Ерусалим една

предстояща Радост, едни чудесни Порти на Щастието и Радостта,

85 (Деяния 14:22)
86 (Евреи 12:2-3)
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през които искам всички да преминете? Не казва ли Господарят на

верния Си слуга:

“Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над

многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си...” 87

И когато Господарят казва “Влез”, то това не подсказва ли, че

кани слугата Си да премине през Портите Му? Но ето затова, слуго

Мой, Аз трябваше да ти дам да пиеш от Скритата Ми Манна – за да

явиш неизявеното, и да изговориш тайното. Защото е миг преди

свършека, миг преди края на стария свят. А след свършека мнозина

ще останат само с добрите си намерения, които за съжаление не са

ги превърнали в добри и верни слуги.

“Ех, ако можехме сега да се удостоим да пострадаме за Исус, та

да намерим Щастието Му!” – ще въздишат едни.

“Ех, ако сега Господ ни дадеше да пием горчивата Му Чаша, та

да влезем отпосле в Радостта Му!” – ще ридаят други.

А къде бяхте, когато слугата Ми раждаше със скръб чедата на

пророческото благовестие? Къде бяхте, когато той презря срама, и

понесе жестокото противоречие да бъде виновен без вина, и

осъждан без причина? Къде бяхте, когато той ридаеше и рикаеше в

пролома, а само Бог броеше сълзите му и записваше делата му в

Книгата на Живота? Не бяхте ли радостни и щастливи, когато в

пълна степен трябваше да скърбите? Не бяхте ли весели и доволни,

когато трябваше да бъдете в родилни болки, и в чрезмерна скръб?

Коя е тази Ева, която ще ражда чеда за Едем, без Отец Ми да е

преумножил скръбта й при раждането? И кой е оня последен Адам,

който би направил жена си една плът с Него, ако не види в

раждането й божествения печат на Своя Бог и Отец?

Но ето затова сега Аз ще ти дам да преминеш през Портите на

Щастието и Радостта. А заедно с теб да преминат всички, които

раждаха и все така раждат чеда в Божието благовестие. Защото си

добър и верен слуга, който е достоен да влезе в Радостта на

Господаря си...”

87 (Матея 25:21)
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След последните Си думи Господ ме прегърна със силните Си ръце,

като ме въздигна над Града. Така Той ме приближи първом до Портата на

Гад, като ми казваше:

“Пристъпи до единадесетата Порта на Моя Град, Божий пророко!

И като вземеш Ключа на Давид от сърцето си, отключи я, за да

преминеш през нея...”

С огромно и неописуемо вълнение аз се приближих до Портата, която

блестеше в лъчи на тържество и най-свято блаженство. И като взех Ключа

на Давид и го пъхнах в ключалката й, завъртях го, за да я отключа.

А след това, хванал дръжката й, вече я отварях...

Любезни мой братко! Думите в сърцето ми са слаби, за да опишат

възторга и благоговението, които ме заляха като Небесни потоци отсред

самата Порта. Защото двете колони на Портата мигновено просияха от

Съвършена Благодат. И от лявата колона се яви видение с раждащата

слугиня Зелфа, и Лия, която държеше в ръце родения син на Яков. А от

дясната колона се яви видение с Господ, Който беше събрал на Пасхата Си

Своите ученици. А докато аз още гледах, в Светлината на двете видения се

яви Ангелът на Портата, който ми казваше:

“Аз съм Ангелът на Гад! Ангел на Щастието! А ти, слуго Господен,

свидетелствай сега за бисерната Светлина на единадесетата от

Портите на Небесния Ерусалим. И като гледаш на видението отляво,

чуй името, с което Лия ще кръсти сина на Яков, роден от слугинята

й Зелфа! И като гледаш на видението отдясно – чуй думите, които

твоят Господ ще проговори на учениците Си, събрани на Неговата

Пасха!”

Послушал Ангела, аз трепетно погледнах към видението отляво, където

видях Лия да държи младенеца на Израил, и да казва за него:

“Щастие дойде в дома на Яков. Затова ще наименувам сина му

Гад...”

А докато още гледах на Лия, Светлината от видението вдясно притегли

сърцето ми, тъй щото чух моят Господ да казва на учениците Си:

“Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще

заридаете, а светът ще се радва; вие ще скърбите, но скръбта ви ще
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се обърне в радост. Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл

часът й; а кога роди детенцето, не помни вече тъгата си поради

радостта, че се е родил човек на света. И вие, прочее, сега сте на

скръб; но Аз пак ще ви видя, и сърцето ви ще се зарадва, и

радостта ви никой няма да ви отнеме. И в онзи ден няма да Ме

питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от

Отца, Той ще ви го даде в Мое име. До сега нищо не сте искали в

Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна...” 88

Слушайки благодатните думи на Спасителя, сърцето ми се обля от

бисерната Светлина на цялата Порта. И аз, пълен с преливащо и неописуемо

щастие, проговорих на Ангела, като му казвах:

“Божий вестителю! Благословен да е Благодатният и Свят Бог Отец на

моя Господ Исус Христос, че е кръстил тази Порта с името Гад! Защото сега

сърцето ми узна и позна, че Щастието е пълната радост, с която Господ ни

награждава, когато се види роден като Младенец в сърцата ни! И цената,

за да получим тази пълна радост, е като преживеем скръбта, докато Го

родим! А тогава непременно няма да помним скръбта си поради Щастието,

че Господ отново се е родил в света! И ето, че сега сърцето ми не иска

нищо друго от Отца за пълната радост, освен тази моя просба, с която

коленича и Го моля:

Отче Святи! Дай ми Щастието да зная, че със свидетелството от тази

Порта Исус ще се роди в много сърца! Дай ми Щастието да зная, че и в

този миг Святият Ти Дух осенява утроби с Благодатния Образ на Исус! Дай

ми Щастието да зная, че във всяко сърце има една Мария, която и в този

миг величае Благостта Ти, казвайки:

“Величае душата ми Господа, и зарадва се духът ми в Господа

Спасителя мой. Защото погледна милостиво на низкото положение

на слугинята Си; и, ето, от сега ще ме облажават всичките родове.

Защото Силният извърши за мене велики дела; и Свято е Неговото

Име...” 89

Защото тази е Скритата Манна в Исусовите думи – че всеки, който

отвори сърцето си за вяра в Него, ще преживее Благодатното осенение от

88 (Йоан 16:20-24)
89 (Лука 1:46-49)
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Святия Дух, и раждането на Плодът Емануил! И ако Емануил ще рече – Бог

с нас, то бъди с нас – Святи и Благодатни Отче! Бъди с Духа Си в утробите

ни! Бъди с Духа Си в живите води, които раждат Младенеца! Защото с това

свидетелство ние всякога ще преминаваме през Портата на Гад – родили

Христа Господен в сърцата си!”

Докато още от сърцето ми извираха думите ми, Ангелът се просвети от

Славата Божия. И като се приближи и коленичи пред Исуса, казваше Му:

“Благословено Делото Ти, Господи! Понеже Си утвърдил Своя

пророк като Си му дал да носи Ключа на Давид и да пие от Скритата

Ти Манна! Защото сега сърцето на слугата Ти позна бисерния блясък

на единадесетата от Портите на Небесния Ерусалим! Портата на

Гад! Портата на Щастието!”

Усмихнат и съвършено удовлетворен от думите на Небесния вестител,

Господ се приближи и докосна с ръка сърцето ми, като казваше:

“Добри Ми и Верни слуго! Влез в Радостта на Господаря си!

Защото си възрастил не само Емануил, Който живее в твоето сърце,

но и Емануил, Който живее в сърцата на всичките Звани, Избрани и

Верни!

А сега ела и последвай твоя Господ до последната дванадесета

Порта на Небесния Ерусалим. За да прибавиш към Щастието от

рождението и Радостта от възрастяването. Защото именно на това

дело са способни Божиите слуги, пророците! И в последната Порта

ти наистина ще зърнеш превъзходната Радост на Господаря си...”

След тези Свои думи Исус отново ме прегърна и въведе пред последната

дванадесета Порта. И там, с твърде съкровен Глас, Той ми каза:

“Извади за последен път Ключа на Давид от сърцето си, та

отключи Портата на Асир! Защото в тази Порта Господ ще те

потвърди на Църквата Си, като онзи, който извърши Съвършената

Му Воля, и изпълни всичките Му очаквания!”

Останал без дъх от твърде благодатните думи на Спасителя, аз пъхнах

Ключа на Давид в ключалката на последната Порта. А след това го завъртях,

за да я отключа. Така, натиснал дръжката на Портата, аз вече я отварях...

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
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Толкова ослепителна и Свята Светлина заля сърцето ми, щото усещах,

че съм попаднал на мястото, пълно с най-съвършеното Божие благоволение.

Тук Господ беше не просто моят Спасител и Цар! Тук Той беше Приятелят!

Благодатният, Верният, Истинният и Вечен Приятел, за Когото бях готов да

умра не веднъж, а колкото пъти Той би поискал от мен. В бисерния блясък

на тази Порта аз виждах Сърцето на Исус, готово да даде всичката Си

Светлина и Спасение на света. И ето, че в колоната отляво се яви видение

с раждащата Зелфа, и Лия, която държеше Израилевия син в ръцете си. А

във видението отдясно сърцето ми позна Йоан Кръстителят със събрани

около него човеци. И докато още гледах, в Светлината на виденията се яви

Ангелът на Портата, който ми казваше:

“Аз съм Ангелът на Асир! Ангел на Радостта!

А ти, слуго Господен, свидетелствай сега за бисерната Светлина

на дванадесетата от Портите на Небесния Ерусалим. И като гледаш

на видението отляво, чуй името, с което Лия ще кръсти втория син

на Яков, роден от слугинята й Зелфа! И като гледаш на Йоан

Кръстителя във видението отдясно – чуй думите, които Божият

пророк ще изговори на събраните около него...”

Изпълнен от всичкото благоговение, което Духът разпалваше в сърцето

ми, аз погледнах към видението отляво, където видях Лия, вдигнала сина

на Яков, да казва:

“Честита съм! Защото честита ще ме нарекат жените! Затова с

пълна радост ще кръстя този син с името Асир!”

А докато още се възхищавах на Лиината радост, Светлината от другото

видение властно притегли сърцето ми, тъй щото чух как Йоан Кръстител

казваше на събраните около него:

“Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от

небето. Вие сами сте ми свидетели, че рекох: Не съм аз Христос, но

съм пратен пред Него. Младоженецът е, Който има невястата, а

приятелят на младоженеца, който стои да Го слуша, се радва

твърде много поради Гласа на Младоженеца; и така, тая моя радост

е пълна. Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам...” 90

90 (Йоан 3:27-30)
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Докато още слушах думите на пророка, Светлината на цялата Асирова

Порта стана като бисер, който изпълни сърцето ми. И тогава с всичката

Любов в сърцето си казах на Ангела:

“Божий вестителю! Благословен да е Святият Бог Отец на моя Господ

Исус Христос, че е кръстил тази Порта с името Асир! Благословен да е и

Божият Пророчески Дух, Който могъщо свидетелства за дванадесетата Порта!

Защото сега сърцето ми узна и позна, че превъзходната Радост за моя

Господ Исус Христос е именно тази – Той да расте в човешките сърца,

докато слугите Му се смаляват! Защото Младоженецът е, Който има

Невястата, а не пророците! И сега Скритата Манна мощно действа в

сърцето ми. Понеже виждам, че Господ иска да е Младоженец не само на

Небето, но и в сърцата на Своите люде! И пълната Радост за Него е тази –

да бъде готов за Сватбата Си именно в сърцата на Званите, Избраните и

Верните! И какво друго сега да сторя, освен да Му отдам всичкото си

преклонение и благодарение, че ме употреби като Свой слуга и пророк? И

какво друго да искам, освен да виждам как Исус расте, докато аз се

смалявам? И какви други думи да пълнят духа ми и осветляват сърцето ми,

освен стиховете на Святата надежда, изречени от Апостола Исус Христов:

“...докле всички достигнем в единство на вярата и на

познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на

ръста на Христовата пълнота...” 91

Расти, мой Господи, и възрастявай в сърцата на човеците!

Бъди Младоженецът, Който Невястата ще познае в скришното на

сърцето си, и Чийто Образ ще блести от лицето й! Бъди Вечният и Святият,

Който расте, докато слугата Му се смалява! И смали дотолкова слугата Си,

че напълно да се покрие – като Корен Давидов, който в пълна Радост се

възхищава докато расте Потомъкът Давидов! Тази е молитвата на устните

ми! И с тези думи нека Господарят запечата преминаването на слугата Си

през последната от Портите Му!”

В отговор на думите ми, Ангелът Господен въздигна встрани крилата

Си, тъй щото лъчи от Небесна Радост и велико тържество обляха духа ми.

И тогава той коленичи пред Исус, като Му казваше:

91 (Ефесяни 4:13)
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“Благословено Делото Ти, Господи! Понеже Си утвърдил Своя

пророк като Си му дал да носи Ключа на Давид и да пие от Скритата

Ти Манна! Защото сега сърцето на слугата Ти позна бисерния

блясък на последната от Портите на Небесния Ерусалим! Портата на

Асир! Портата на Радостта!”

В отговор на ангелските думи, Господ се приближи до мен. И като ме

прегърна със Святите Си ръце, ми проговори, като казваше:

“Господен приятелю! Не те наричам вече слуга, защото ти явих

всичко, що имам от Отца! Ти написа най-благодатната книга в

живота си! Книга, за която ще бъдеш на вечна почит и ублажаване

от Светиите! Книга, с която Небето отвори Портите си за Моята

Църква, а Скритата Манна стана явна като Светлина и Мъдрост – от

векове за векове! Ти непременно ще бъдеш наречен поправител на

развалините, и възобновител на места за живеене! И Портите,

които явих на твоето сърце, непременно ще започнат да притеглят

и въздигат при Мене рода на Елиаким!

И ето, Господ наистина въздигна падналата Давидова скиния

чрез пророка Си! И като освети Името Си в сърцата на Своите,

възнесе ги да стоят в Святото Му Присъствие и да преминават през

Святите Му Порти! Затова в края на тази най-благодатна книга, ще

призова и повеля на всички ви:

Никак да не забравите делото на пророка Ми, защото на него

свидетелстваха най-могъщите ангели на Царството! Никак да не

спирате да благославяте слугата Господен, защото той принесе

живота си за вас пред Мене, и Аз ще продължавам да го държа в

пролома, и като жертвен юнец пред Божия Свят Олтар! Никак да не

се върнете назад от Портите на Правдата! Но преминали през тях –

сами станете Порти Господни, за да преминава през вас Царят на

Славата!

Аз, Алфата и Омегата, Началото и Краят, Първият и Последният,

вдъхнових тази Свята Книга, и осветих Името Си в сърцата ви!

Аз я изговорих! Аз я изрекох!”
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