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ВЕТИЛ - I ЧАСТ

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Повярвай на искреността ми, че след написването на последната книга

за “Тайните на Царството” преживях възможно най-страшните угнетения,

тъй щото една твърде голяма умора легна на сърцето ми. И аз многократно

молих моя Господ да потвърди със Святия Си Дух на всичките Божии чеда,

че Божият слуга стигна до предела на всяко изнуряване и иждивяване за

Божието Царство. Защото, колкото до виденията и откровенията, слизащи

от Небето, те наистина са прекрасни и се поглъщат като най-вкусно ястие.

Но отпосле, когато дяволът предприеме яростните си отмъщения, става

много трудно. Толкова трудно, щото живееш всеки ден като последен, а на

следващия считаш оцеляването си за чудо на чудесата. В случая с последната

книга аз трябваше да претърпя всичките четири ветрища на Злото, които

последователно се стовариха върху сърцето ми. И тогава в пълна степен се

реализираха думите на моя Господ в седма глава на “Евангелието от Матея”,

че онази къща на разумния устоя, защото беше построена на Канара. Моля

те да разбереш всичко това, защото е време всички Божии хора да платят

цената, която Небето изисква от тях. Няма такава клауза, че един слуга

Господен ще плати всичката цена за всичките вярващи. Но много по-вярно

е, че всеки от нас ще бъде изпитан за Словото, в което е повярвал. И в

това отношение изпитът ще бъде строг и безкомпромисен. Защото в Небето,

към което сме се запътили с вяра, не живеят земни черепки, а духове на

усъвършенствани праведници. И за тези Свои най-верни слуги Господ ясно

е казал в Евангелието:

“Защото във възкресението нито се женят, нито се омъжват, но

са като Божии ангели на небето…” 1

1 (Матея 22:30)
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Как мислиш, братко мой? Стигнахме ли ние до онази увереност в

Спасението, с която твърдо и непоколебимо да заявим, че ако в този миг

настъпи Възкресението, то непременно Исус ще види във всеки от нас по

един Божий ангел? Станахме ли наистина онова поколение, което ще се

покланя на Отца в Дух и Истина? Защото само духовният може да се

покланя на Бог в Духа Му, и само истинният може да се покланя на Святия

Дух в Истината Му. И ако аз ти говоря за всичко това, то е защото в тази

книга Господ ще даде на всички ни едно последно послание за Вечността,

с което всички да бъдем призовани и приготвени за поколение на Божията

Святост. Аз в никакъв случай не съм първият, на когото Господ се е открил

с това послание, но вярвам, че и този път Скритата Манна ще просвети

мощно сърцата на Божиите Избрани.

И така, братко мой, в ръцете ти е попаднала книга за тайните на

ангелското благовестие. А самото име на книгата - “Ветил” – събира в

себе си цялата пълнота на Божието откровение. За първи път това име

беше произнесено от Авраамовия потомък Яков, който положи главата си

на един камък и заспа, като получи Небесен сън от Господа. В този сън

Всевишният показа на слугата Си стълба, изправена на земята, която

стигаше до Небето, а Божии ангели се качваха и слизаха по нея. И Сам

Господ стоеше на върха й, като казваше на Яков:

“Аз съм Господ, Бог на баща ти Авраама, и Бог на Исаака;

земята на която лежиш ще дам на тебе и на потомството ти. Твоето

потомство ще бъде многочислено, като земния пясък; ти ще се

разшириш към запад и към изток, към север и към юг; и чрез тебе и

чрез твоето потомство ще се благословят всички племена на

земята. Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, където и да идеш, и ще те

върна пак в тая земя; защото няма да те оставя, докле не извърша

това, за което ти говорих…” 2

И когато потомъкът на Авраам се събуди от съня си, той изрече едни

твърде паметни думи:

2 (Битие 28:13-15)
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“Наистина Господ е на това място, а аз не съм знаел. Колко е

страшно това място! Това не е друго освен Божий дом, това е врата

небесна…” 3

В онзи час Господният избраник възправи камъка, на който беше спал,

за да го утвърди като паметен стълп. И като възля върху него масло, нарече

мястото “Ветил”…

Мили мой братко! Аз изобщо няма да тръгна, за да издирвам точната

географска точка, която да доказва къде Яков е замръкнал, или нужния

археологически паметник, който да е посочен за Яковов стълп. Защото

както стълпът, така и сънят, са духовни. Но непременно искам да видиш,

че в съня на Авраамовия потомък има една Небесна стълба. И по тази

стълба се качват и слизат Божии ангели. Ако бяха само слизали по нея, то

да кажем, че стълбата ще служи само за слизане. Но ето, че в библейския

стих категорично е записано:

“И сънува, и ето стълба изправена на земята, чийто връх

стигаше до небето; и Божиите ангели се качваха и слизаха по

нея…” 4

И най-простичкото размишление би ти показало, че Ветил е едно

твърде специално място, един пролом между Небето и земята. А за

познаването на този скъпоценен пролом човек трябва да положи целия си

живот, и да употреби всичката си вяра и постоянство. Аз не знам дали ще

те изненадам, ако ти кажа, че като слуга на Господ Исус Христос

многократно съм се възкачвал по тази стълба, а за нея съм получил

откровения от Бога още преди дванадесет години при писането на книгата

за “Късният дъжд и грабването”. Но сега непременно искам да ти

засвидетелствам, че всичкият възможен смисъл на делото ми за Бога би

бил напразен и суетен, ако Божиите чеда не се възкачат по ангелската

стълба, за да станат въздигнато поколение на Господ Исус Христос. Само в

тази последна година на Божия Пророчески Дух ние получихме толкова

изобилни видения от Спасителя, щото е невъзможно да си помислим, че те

са се случили на друго място, освен на стълбата при Ветил. И фактът, че

Исус ни нарече “род на Елиаким” и ни даде Ключа на Давид, за да
3 (Битие 28:16,17)
4 (Битие 28:12)
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преминем през Портите на Правдата и да познаем Тайните на Царството

сам по себе си е чудо на чудесата, и възможно най-голямото благоволение,

с което Бог е посетил чедата Си в последното време.

А сега нека отново да се върна към основната духовна причина,

заради която Господ ми заповядва написването на тази пророческа книга.

Ето отново думите на Исус, които Скритата Манна просветли в сърцето ми,

тъй щото със сигурност да зная, че Господ ще ми разкрие тайните на

ангелското благовестие:

“Защото във възкресението нито се женят, нито се омъжват, но

са като Божии ангели на небето...”

Приятелю мой!

Всеки отминал ден ни приближава до Грабването на Църквата и

Възкресението на праведните. И аз благодатно бих посъветвал всеки

християнин да мисли именно за тези две събития, и да се утвърждава в

готовност за тяхното случване. Защото Реката на Времето тече само в една

посока. А скоростта й непременно ще бъде увеличена, за да се съкратят

дните на Злото, и Господ да събере Избраните Си отсред четирите ветрища,

според както е писано:

“Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще

съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на

небето до другия…” 5

Нека сега ти кажа, че жетвата на Христовите ангели е ангелска жетва.

И ангелите Господни ще бъдат пратени от Царя на Сион, за да съберат по

земята… ангели Господни. Не бързай да подскачаш от изненада, защото

това, което пиша, не е ерес, нито е заблуда. Но аз действително искам да

проумееш, че грабнатите от Христос ще бъдат ангели по чистотата на духа

си, ангели по духовното си посвещение, ангели по трепет и поклонение,

ангели по Божието Съвършено благоволение. Христовите Избрани от четирите

ветрища няма да бъдат от кол и въже, от пръст и пепел, нито черепки от

земните черепки. В тях няма да се намери нищо нечисто, нито гнусно и

отвратително. Нито един от грабнатите в Духа няма да има поражения от

червеи или белези от крепости. Нито един от призованите на Сватбената

5 (Матея 24:31)
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Вечеря на Агнето няма да има дреха, по която да личат петна от демонична

съблазън, или дупки от молци.

Ангелите на Христос ще съберат ангели за Христос!

Разбираш ли това твърдение? Преглъщаш ли го? И проумяваш ли най-

сетне, че по тази Небесна стълба, наречена Ветил, могат да се възкачват и

слизат само Божии ангели?

И ако през последните десет години Исус даде на Званите, Избраните

и Верните да ядат ангелски хляб и да пият от Златната Стомна със

Скритата Манна, то върху земни човеци ли бе Небесното Му благоволение

или върху посочените, които трябва да се утвърдят като “духове на

усъвършенстваните праведници”? Помним ли свидетелството на един

Божий Апостол, който записа в посланието си:

“Моля ви се, братя, станете като мене, защото и аз станах като

вас. Не сте ми сторили никаква неправда, но сами знаете, че на

първия път ви проповядвах благовестието, вследствие на телесна

слабост; но пак, това, което ви беше изпитня в моята снага, вие не

го презряхте, нито се погнусихте от него, но ме приехте като Божий

ангел, като Христа Исуса…” 6

Помним ли друго негово напътствие към Божието домочадие, където

Христовият слуга увещава с думите:

“Не забравяйте гостолюбието; понеже чрез него някои, без да

знаят, са приели на гости ангели…” 7

И кога най-сетне ще спрем да се съобразяваме с плитките религиозни

представи, когато бъде произнесена думата “ангели”? Защото повечето

християни винаги осмислят с тази дума Небесните същества, живеещи в

духовния свят на Бога, и готови според Волята Му да бъдат хранители,

защитници, войници и Небесни представители. Но има едно най-библейско

отношение към ангелите, и то е, че това са Божии вестители.

Защо?

Именно защото “ангел” ще рече “вестител”. А пък “вестител” ще рече

“приносител на Вестта”.

А коя или каква е Вестта?
6 (Галатяни 4:12-14)
7 (Евреи 13:2)
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Не е ли Благата Вест, която наричаме Евангелие?

Не е ли Животът, Примерът, Словото и Делото на Господ Исус Христос,

които трябва да се превърнат в наш живот, пример, слово и дело? А когато

се превърнат, то не ставаме ли и ние “приносители на Завета Господен”?

Колко по-скъпоценни ставаме тогава за нашия Бог и Господ, след като в

Неговите страдания и изпитания се усъвършенстваме за Деня на Славата

Му? С колко повече мъдрост трябва да изпълним сърцата си, за да проумеем

твърде великите думи на стиховете, които гласят:

“Защото не на ангели подчини Той бъдещия свят, за който

говорим; но някой е засвидетелствал нейде, като е казал: "Що е

човек, та да го помниш, или човешки син, та да го посещаваш? Ти

Си го направил само малко по-долен от ангелите, със слава и чест

Си го увенчал, и поставил Си го над делата на ръцете Си; всичко Си

подчинил под нозете му". И като му е подчинил всичко, не е

оставил нищо неподчинено нему, обаче сега не виждаме още да му

е всичко подчинено. Но виждаме Исуса, Който е бил направен

малко по-долен от ангелите, че е увенчан със слава и чест поради

претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат, за

всеки човек. Защото беше уместно, щото Онзи, заради Когото е

всичко, и чрез Когото е всичко, като привежда много синове в

слава, да усъвършенства чрез страдания Начинателя на тяхното

спасение…” 8

Ето, братко мой! Заради всичко това слугата Господен трябва да

разкрие на Божието домочадие тайните на ангелското благовестие. И не

просто да ги разкрия, но да призова всичките Божии Избрани да се

възкачат на Небесната стълба при Ветил. Защото времето е много кратко, а

дните са повече от усилни. И докато Сатана се е развихрил, за да ражда

своите дяволски изчадия, Бог е изпратил Светлината на Божия Пророчески

Дух, за да напълни Царството Си с ангелски души. А като зная дълбоко в

сърцето си, че Божието пророческо Слово никога не се връща празно, аз

сега падам на колене пред моя Господ, за да Му кажа думите на молитвата

си:

8 (Евреи 2:5-10)



9

“Господи Исусе! Слугата Ти се моли в подножието Ти да събереш чрез

това ангелско благовестие всичките Си Избрани отсред четирите ветрища!

И като ги въздигнеш във всяческо познаване на Ветил – да ги утвърдиш

като поколението на Твоята Победа, Твоя Триумф и Твоята Вечна Слава!

Нека всичките Ти Звани, Избрани и Верни да се въздигнат във височината

на Небесната Ти стълба, равни по Дух на Святост и Божие благоволение на

всичките Ти Небесни ангели, слизащи и възкачващи се в Божия Дом!

Амин и Амин!”
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1. ГОСПОДНОТО ОБЕЩАНИЕ КЪМ НАТАНАИЛ

(ВИДЕНИЕ ЗА ЛЪЧИТЕ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако има свидетелство за всичката ми пълнота от радост и щастие,

които съм преживявал през годините на слугуването си към Бога, то това е

било чудото да бъда изпълнен от Божия Свят Дух и да се намеря с моя

Господ в Евангелието Му. Не просто да чета Библията и да напрягам

въображението си кое и как е било, но в Дух на Съвършена пълнота да

преживея явлението на моя Господ като Човешки Син. Това чудо е по-

въздействащо от всеки друг начин на благовестие, по-убедително от всеки

филм, по-разтърсващо от всяка проповед. Защото филмът непременно би

бил бледо копие на оригинала, носещо почерка на режисьор и играта на

актьори. Проповедта би била изговаряне на думи и цитати, и дай Боже,

потвърждение от Святия Дух за помазанието на проповедника. Но когато

Сам Христос въздигне духа на слугата Си и го върне по водите от Реката на

Живота до Времето на Явлението Си, то тогава Словото непременно се

превръща в Дух и Живот и Сам Господ става Проповедник на Живота Си и

Учител на Учението Си.

Ето за такова чудо си заслужава да живееш и умреш! Ето такава

пълнота от Бога си заслужава всичкото гонение и притеснение от дявола!

Защото силата на пророческото благовестие е именно в споделянето на

свидетелството. И срещу това свидетелство Сатана няма измислени оръжия.

Той може да хули, да плюе отрова и да надъхва противниците на пророка,

та да опозорят името му и угнетят живота му. Но той никога не може да

изтрие писаното, нито да върне Дъхът на Господ в устните Му. Защото

Дъхът е излязъл, за да се превърне в Свят Дух. И Светлината на Духа ще

свети в мрака, без никак мракът да може да я схване. А колкото повече

Светлината свети в мрака, толкова по-ясно ще се определят двата лагера в

човешкия род. Тези, които искат да бъдат явни за Бога, ще влязат в

Светлината Му, и делата им ще са правдиви и благодатни. А другите, които

не искат да излязат от тъмнината, ще си останат в нея, за да си получат и

осъждението. Но не за другите слугата Господен положи живота си на
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Божия Свят Олтар. И не за тях е написана тази пророческа книга. Тя е

само за тези, които припознаха в служение “Мория” изявата на Божия Свят

Хълм, и в свидетелството на Стефан Главчев – Словото на слуга и пророк

на Господ Исус Христос.

И така, верни мой приятелю, нека вече те въведа в първото от твърде

великите и благодатни видения, дадени ми от моя Господ, за написването

на тази пророческа книга.

В дните след написването на “Тайните на Царството”, докато все

още преживявах яростните отмъщения от дяволските ветрища, Скритата

Манна на Исус подейства в дълбочините на сърцето ми. А Святият Дух ми

припомни как в първите години на избирането ми от Господ написах книга

за “Късният дъжд и грабването”, където Той ми даваше просветления

за Ветил и духовния пролом. И ето, че Духът проговори в дълбочините на

вътрешния ми човек, като ми казваше:

“Мир и благодат да ти се умножават, слуго Господен! И никак

да не угасва надеждата ти, че делото ти ще превъзмогне над

всичките Божии противници! Защото сега, когато си приключил

годината на Сионовото състезание, и Отец те е запечатал като

достопочитаем сред Небесните жители, ще имаш още едно

Съвършено водителство от Господ на Славата. А в това водителство

Той ще те употреби за изявата на всички тайни на ангелското

благовестие. И онзи Ветил, за който писа в най-външния кръг на

Божието Свято Присъствие, сега ще оживее пред сърцето ти, за да

го опишеш от най-вътрешното място на Святия Бог. А така

непременно Исус ще въздигне отдавна посочените при Себе Си. И

родът на Елиаким ще пребъдва на върха на Небесната Стълба – при

Царят на Славата! Крепи се, мъжо възлюбен! И виж как Царят на

Сион вече се е приготвил да ти говори!...”

Докато Святият още нашепваше благодатните Си думи в сърцето ми,

Господ Исус Христос се сниши и застана до мен, като ме погали с ръката

Си. И тогава с твърде ревностен и съкровен Глас Той ми проговори, като

казваше:
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“Слуго Мой! Нали не си мислил, че Господ ще остави слугата Си

да почива, ако и да е завършил Сионовото състезание? Напротив,

Стефане! Точно сега ти си толкова осветен, посветен и просветен за

Царството, щото ще дам чрез теб на Църквата Ми едно последно и

най-свято свидетелство от Небето. А това е свидетелството за Ветил,

за Божия Дом и Вратата Небесна, в която са събрани всички тайни

на ангелското благовестие. И ти, като никак не взимаш присърце

отмъщенията на полуделия дявол, сега Ме последвай в Евангелието

Ми. Защото ще ти говоря като на най-верен приятел, и като на най-

утвърден настойник на Божиите Тайни. А ти нали не си забравил от

предишната книга, че Аз съм Тайната, Която Отец е благовестил на

слугите Си пророците?”

Думите на Спасителя бяха толкова съкровени и Святи, щото аз паднах

на коленете си и прегърнах нозете Му, като Му казвах:

“Да бъде Волята Ти, Царю мой! Защото аз не искам да върша нищо

друго в живота си, освен да радвам Сърцето Ти и да удовлетворявам Духа

Ти!”

В отговор на думите ми Исус ме възправи, като казваше:

“Ти вече си донесъл твърде много радост на Господаря си, и

скоро Той ще ти заповяда да влезеш в радостта Му. Но сега ти

казвам, че радостта Ми ще стане като преляла река, когато дам на

Църквата Си тайните на Ветил. Защото това са ангелски тайни,

предназначени за човеци, които са като ангели пред Лицето на

Отца Ми. И нека точно от този момент на идването ми към тебе,

всичките тайни да станат явни. А сега Ме последвай! Защото ще те

заведа в Евангелието на Човешкия Син…”

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

мигновено се намерихме в Святия Дух на Живота Му. И ето, че Господ ми

посочи млад мъж, като ми казваше:

“Виждаш ли този израилтянин? Това е Филип, който само след

малко ще намери Натанаил, за да му благовести за Човешкия Син.

А Натанаил вече е чул за Мене от Йоан Кръстителя, който е

смоковницата на твоя Господ. Но му е нужно още едно насърчение
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от още един Божий пратеник. Затова виж как ще се развият

събитията тук…”

Отново гледах във видението, когато забелязах как Филип откри

Натанаил. И с голяма възбуда започна да ръкомаха пред него, като му

казваше:

“Намерихме Онзи, за Когото писа Моисей в закона, и за Когото

писаха пророците, Исуса, Йосифовия син, Който е от Назарет…” 9

А Натанаил, като поклати глава, с все още недоверчив поглед, му

отговори, казвайки:

“От Назарет може ли да произлезе нещо добро?” 10

…на което Филип побърза да му отговори:

“Дойди и виж…” 11

И понеже възбудата върху Филиповото лице беше твърде голяма,

Натанаил не можеше да не склони, но тръгна след него. А тогава Исус ми

проговори, като казваше:

“Как мислиш, слуго Господен? Какво ли събитие ще е за твоя

Господ факта, че Натанаил склони да последва пратения Филип, за

да Ме познае не просто като Човешкия Син, но като Пророка, Който

събира в Себе Си изреченото от всичките Божии пророци? Беше ли

Ми лесно да проповядвам в Израил, че Аз съм Предреченият,

Пророкуваният, Доказаният и Идещият в Божието Име Месия?

Вярваха ли Ме лесно израилтяните? Приеха ли всички израилтяни

свидетелството на Йоан Кръстителя за Мене?”

“Не, мой Господи! Имаше дух на религиозна съпротива срещу Теб и

Твоята Мисия! Защото садукеите, книжниците, фарисеите и главните

свещеници от Синедриона надъхваха Израил, за да не Те вярва!”

Господ поклати одобрително Главата Си за отговора ми. А след това

отново започна да ми говори, като казваше:

“А този Израил, надъхан да не Ме вярва, откъде носеше името

си? Кой беше кръстникът на целокупното еврейство, за да се нарича

то Израил?”

9 (Йоан 1:45)
10 (Йоан 1:46)
11 (Йоан 1:46)
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“О, Исусе! Кръстникът беше Яков, когото Ангелът Господен нарече

Израил, след като цяла нощ се бори с него!”

“Разбираш ли сега колко голяма ще да е била радостта на

Човешкия Син, че един израилтянин наистина ще носи достойно

името на своя патриарх Яков? Но ти сега продължи да гледаш във

видението, защото Натанаил наистина ще Ме намери…”

Отново гледах във видението, когато забелязах как Натанаил се

приближава към Исус. А Господ, като протегна ръката Си и го посочи с

показалеца Си, каза:

“Ето истински израилтянин, у когото няма лукавщина…” 12

Натанаил, изненадан от думите Му, смутено запита:

“Отгде ме познаваш?” 13

В отговор на въпроса му, Господ докосна с ръка главата му, тъй щото

израилтянинът мигновено се видя във видение да стои и поглъща

пророческото свидетелство от Йоан Кръстител. И докато още гледаше на

спомена си, който Исус постави пред душата му, Господ му проговори,

казвайки:

“Преди да те повика Филип, видях те като беше под

смоковницата…” 14

Последните думи на моя Господ така докоснаха сърцето на Натанаил,

щото Небесният Образ на Божия Син просия в него с всичката си сила.

И израилтянинът, разбрал, че именно Йоан Кръстител е Божията смоковница,

погледна на Словото в сърцето си и на Образа срещу очите си, като

проумя, че те са едно и също нещо. А това го накара да коленичи пред

Исус, и с прелял от благоговение глас, тихо да Му каже:

“Учителю, Ти Си Божий Син, Ти Си Израилев цар…” 15

Господ се усмихна на думите на Натанаил. А след това с твърде Свят

Глас му проговори, казвайки:

“Понеже ти рекох видях те под смоковницата, вярваш ли?

Повече от това ще видиш…” 16

12 (Йоан 1:47)
13 (Йоан 1:48)
14 (Йоан 1:48)
15 (Йоан 1:49)
16 (Йоан 1:50)
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И докато израилтянинът Го гледаше неразбиращо, се случи Небесно

знамение. Защото Исус вдигна ръката Си към Небето и там мигновено се

яви Стълбата на Яков, по която слизаха Божии ангели. А Гласът Господен

продължи да говори на всички в обкръжението на Спасителя, като им

казваше:

“Истина, истина ви казвам, отсега ще видите небето отворено, и

Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син…” 17

След тези думи към Натанаил, Исус се обърна към мен във видението,

като ми казваше:

“Ако в целия Израил нямаше лукавщина, както я нямаше в

сърцето на Натанаил, то евреите никак нямаше да разпнат Господа

на Спасението, но щяха да приемат Месията, пратен им от Отца на

Светлините. Защото тогава всички щяха да видят Небесната стълба

на Ветил, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия

Син. Но ето, по причина на лукавщината, само малцина посочени се

явиха пред Господ като Истински израилтяни. И на тях Аз дадох да

видят Ветил и Божиите ангели, които слизат при Посредника на

Завета. Но ти помисли сега, слуго Мой, и Ми кажи:

Когато посочих Натанаил и го нарекох Истински израилтянин,

то причината за наричането Ми плътска ли беше или духовна? По

плът ли Отец Ми докосна Натанаил чрез смоковницата Си или със

Святия Дух от устните на Йоан? Родословно дърво ли издири

Човешкият Син в житието на Натанаил, или го видя като клон от

Дървото на Живота?”

“О, Исусе! Причината Ти без всякакво съмнение беше строго духовна!

Защото Истински израилтянин ще рече евреин, който е роден от Истината!

А който е Истински, то в него няма лукавщина!”

“Точно така е! Ето затова Натанаил бе Истински израилтянин,

защото беше приел думите на Божия пророк, направил прави

пътеките Господни. А тези прави пътеки не доведоха ли Натанаил

при Самия Мен? И не показах ли Аз на него и на Филип отвореното

Небе и Ветил? Сега разбираш ли, че в последното време нещата

17 (Йоан 1:51)
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напълно ще се повторят в Духа на Евангелското видение? Защото

Аз те пратих да направиш прави пътеките Господни и така да събера

Избраните при Себе Си, и да им дам отвореното Небе на Ветил.

Но ако някой не прие теб като Божия смоковница, то ще го

види ли Господ, както видя Натанаил? Не виждам ли Аз за Спасение

само човеците, които приемат с цялото си сърце пратените слуги на

Отца Ми? Кои тогава ще са човеците, които не приеха тебе, като

слуга на Бога? Няма ли това да са последните чеда на дявола, чиито

сърца са пълни с лукавщина? Кои ще са безумните и проклети, чиито

устни кълнат и хулят Святите Ми думи и послания, с които те

засвидетелствах на Църквата Ми? Не знаят ли тези безумци, че

мястото на Грабването е при Ветил? Не проумяват ли чедата на

лукавщината, че без Ветил няма Грабване, и без Небесната Врата

няма Спасение? И няма ли да се случи най-страшното, за което

вече съм ви пророкувал? Няма ли пред затворената Небесна Врата

вкупом да се съберат неразумните девици и да крещят с всичката

си сила:

“Господи, отвори ни!”

О, развалени женища! Как да ви отворя, след като не ви

познавам? Как да ви приема при Себе Си, след като в никоя от вас

Аз не видях израилтяни, които нямат лукавщина? Не беше ли

лукавщината в сърцата ви главната причина да мразите пророка Ми

и да хвърляте грозните укори върху делото му? Не беше ли

лукавщината неуморният вдъхновител на всичките ви мерзости и

беззакония, когато късахте и заклеймявахте книгите, дадени ви от

един твърде благодатен извор на Сион? И не е ли лукавщината,

която ще ви остави долу, в царството на проклетия дявол, и в

мрачната сянка на запустителя му?

Но ето затова ти казвам, слуго Мой, че Аз съм Същият – вчера,

днес и завинаги, но и дяволът е същият и ще остане същият.

Каквото той направи с древните, повтори го и с последните. Както

закорави древните, така закорави и последните. Както измами с

лукавщина древните, така измами с лукавщина и последните. И
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сега ти казвам, че ще те приемат само людете Натанаил, сиреч,

човеците които са движими от Святия Дух на Яков, за да намерят

Божия Ветил и да превърнат Камъка от Сион в стълп на живота си.

А ти сега погледни към отвореното Небе, което дадох на Филип и

Натанаил във видението. Защото там ще видиш тайните на ангелското

благовестие…”

След последните думи на Исус аз с вълнение погледнах нагоре. И ето

че очите ми съзряха дванадесет Святи лъча, спускащи се по Небесната

стълба до Святата осанка на моя Господ. Те буквално Го обгърнаха в

Светлина, тъй щото Дрехата Му стана твърде бляскава. Толкова бляскава,

колкото Той ми я беше показвал във видения, свързани с Преображението

Му. И ето, че Исус отново ми проговори, като казваше:

“Гледай, пророко Господен и запиши на книга всичко, което ще

видиш! Дванадесет лъча на Ветил се събират в Святата Ми Дреха и

възвестяват Святия Ми Образ! Това са лъчи ангелски, лъчи Божии!

Благовестие, неизговаряно от плът и кръв, но дадено за изява на

Божии ангели! Благовестие, което ще дам за проповядване на

последните Си Избрани, за да бъдат наистина като Божии ангели на

Небето!

Ето, първият най-главен лъч на ангелското благовестие блести

в десницата Ми! И това е лъчът, свързан с Божия Избор!

Ето, вторият лъч на ангелското благовестие блести в десницата

Ми! И това е лъчът на Божията Милост!

Ето, третият лъч на ангелското благовестие блести в десницата

Ми! И това е лъчът на Божията Вярност!

Ето, четвъртият лъч на ангелското благовестие блести в

десницата Ми! И това е лъчът на Божията Твърдост!

Ето, петият лъч на ангелското благовестие блести в десницата

Ми! И това е лъчът на Божието Омиротворение!

Ето, шестият лъч на ангелското благовестие блести в десницата

Ми! И това е лъчът на Божието Посвещение!

Ето, седмият лъч на ангелското благовестие блести в десницата

Ми! И това е лъчът на Божието Насърчение!
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Ето, осмият лъч на ангелското благовестие блести в десницата

Ми! И това е лъчът на Божието Предузнание!

Ето, деветият лъч на ангелското благовестие блести в десницата

Ми! И това е лъчът на Божието Зачатие!

Ето, десетият лъч на ангелското благовестие блести в десницата

Ми! И това е лъчът на Божието Изцеление и Проглеждане!

Ето, единадесетият лъч на ангелското благовестие блести в

десницата Ми! И това е лъчът на Божието Освобождение, свързано

с разчупването на оковите!

Ето, и последният дванадесети лъч на ангелското благовестие

блести в десницата Ми! И това е лъчът на Божието Възкресение!

На никой друг от слугите Си Аз не съм давал да прогласи

ангелското благовестие от Ветил в тази съвършена пълнота, в която

днес ще го дам на слугата Си! Затова призовавам всички ви да се

съберете при Божия Пролом и в последния Ми Храм на Хълма

Мория! Последвайте Ме, за да се утвърдите като Избраните, на

които Отец Ми подарява Царството и Вселената!

Аз, Господ на Ветил, все още говоря и не млъквам!”



19

2. ПЪРВИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ

(БОЖИЯТ ИЗБОР)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако в началото на моето слугуване Исус беше ми показал докъде ще

достигна в Божия Пророчески Дух, то тогава със сигурност сърцето ми би

отпаднало на мига, защото едва ли щях да понеса мисълта за твърде

стръмната и непристъпна височина на Божиите откровения. Но сега

устните ми преливат от благодарност към моя Спасител, защото Той е

знаел как да ме води. Стъпка по стъпка, ден след ден. Книга след книга и

месец след месец. И най-вече – кръг след кръг, в години след години.

Как са живели човеците през тези години, докато аз живях за Исус, не

се наемам да опиша, нито да изкажа. Как са се променяли техните умове и

сърца в зависимост от бурните промени, които настъпиха в България –

също не смея да твърдя. Но със сигурност тук ще изявя свидетелствата на

моя живот, защото той беше Сионово състезание. Едно тичане, на което в

началото не знаех дали съм способен. Едно непрестанно обновяване на

ума и утвърждаване на сърцето ми в твърде скъпоценното познаване на

моя Господ и Бог.

А сега със сигурност мога да ти заявя, че Исус е неизчерпаем и

преизобилен. Той е съкровищницата на Божията Тайнствена Премъдрост. И

в Него са събрани всички знания, откровения, просветления и благодатни

опитности. И за разлика от обучението на един книжник, който би

накълвал купища от безполезна теология, за да направи ума си като

автоматичен конкорданс, на слугата Си Господ даде да изживее онова,

което му се дава за описване и изява на Божието домочадие. И в това

отношение съм напълно спокоен и съвестта ми е чиста, понеже никога не

пих от чужди извори, нито ползвах чужди трудове и свидетелства. Аз се

покорих на Гласа Господен, за да извърша записаното в плановете Му за

моя живот, а не за някой друг живот. И да се утвърждавам именно в

Неговото посочване и избиране, а не в подписите на мазни ръчички, които

раздават договори за църковна кариера.
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Разбираш ли думите ми, братко мой? Проумяваш ли колко по-важно е

да станеш прицел на Божия Избор, а не на човешкия такъв?

Още помня как в детството на моята вяра един лъскав пастор ме

привика в кабинета си, като ми казваше:

“Аз имам планове за теб и внимателно те наблюдавам! Ако вършиш

всичко, което ти казвам, ще се издигнеш в църквата ми!”

“О, нима ще се издигна в църквата ти, пасторе? Нима ме наблюдаваш

и имаш планове за мен? Нима си посочен от Всевишния Бог, за да ме

избереш, като ме филтрираш и прецедиш според теологическата си

закваска? Нима ще се покоря на човешката ти доктрина за “ученичество”,

за да ставам калъп в ръката ти, който да направиш по образ и подобие на

жалкия си кариеристичен дух? Нима ще стана лизач на подметките ти, и

евтин клакьор на триточковите ти проповеди? Нима ще имам вакантно

място – винаги на втория ред в залата, за да ти викам “Амин”, преди още

да си отворил устата си, и “Алелуя”, когато я затвориш?...”

Можеш вярно и истинно да предположиш, че отказах супер кариерата,

предложена ми от въпросния пастир. И като не намерих мир от Бога в

сърцето си, отказах да му посещавам църквата, която беше станала негов

семеен бизнес. Само няколко месеца по-късно тя закономерно се разпадна,

защото се оказа с подкопана основа. А овцете й, водени от стадното си

чувство, се заозъртаха за друга религиозна гега, за да се прелеят в друго

стадо – този път с още по-лъскав и амбициран овчар, който да им

проповядва за църквите на Бродуей и за благовестието на “Кока Кола”.

Или както се казваше в един клип на известната напитка:

“Кока Кола – винаги има в какво да повярваш!”

Но аз вече съм повярвал в Господ Исус Христос и съм предал живота

си в Неговата Ръка, за да ме вълнуват каквито и да било демонични

послания, идещи оттатък океана. Въпросът тук е друг, а именно:

На кого си станал избор и кой е посочил живота ти?

Аз няма да скрия от теб ужасната реалност, че живеем в свят, където

всеки иска да те контролира и има свой план за живота ти.
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Държавата иска да те контролира и да те превърне в политически

мотивирана личност, която да избира между един куп безбожни партии –

за да положи за тях смисъла на съществуването си!

Медията иска да те контролира, за да гледаш нейното реалити-шоу и

да пускаш SMS-и по мобилния си телефон, за да могат шефовете й да

натрупат гигантски печалби от разпръскваната в ефира съблазън.

Екстрасенсът иска да те контролира, за да се заковеш пред неговата

телевизионна мрежа за суеверни рибки и да цъкаш с език как “космичният

разум” казва, доказва и предсказва чрез него!

Всеки първи, втори, пети и десети религиозен гуру иска да те

контролира и да те убеждава, че вън от неговото засеняване си изгубена

душа, която ходи в сенките на мрака. И всички тези, които изброих по-

горе, имат план за теб, който се състои в това – да изпият твоя живот, за

да се напълни техният. Да смучат твоите благословения като ненаситни

пиявици, докато се пръснат от лочене и ояждане.

Всички тези демонизирани кукли, ръководени от главния кукловод,

наречен дявол и Сатана, имат за цел да те поставят под неговите съдби и

да те завлекат в неговата сетнина. Но ето, че от едно място, наречено

Ветил, към сърцето ти се насочват Небесни лъчи. Лъчи, които не са от този

свят, и нямат нищо от него. Лъчи на благовестие, родено не от плът и

кръв, но от Пламенното и Любящо Сърце на Небесния Отец. Лъчи, в които

ти виждаш как по една Небесна стълба слизат и се възкачват ангели. Те не

просто се разхождат, ей така – заради идеята да посетят земята. Не! Те са

вестители и пратеници на Всевишния Бог, пълни с Мощта и Силата Му.

Всеки от тях е като една звезда, която пулсира от Светлина и Благодат.

Всеки от тях пише с делото Си Вечното благовестие на Сион. Всеки от тях

пълни очите си със сълзи на състрадание, когато вижда човешки души,

уловени в тъмницата на проклетия и паднал херувим. Всеки от тях жадува

да прекрачи границата на човешкото битие и да изтръгне пленниците и

въздишащите от твърде голямата болка на греха и смъртта.

Ето за тези Небесни наши приятели ще ти говоря в тази книга. За

делото, което вършат, и за следите, които са оставили във Вечната и Свята

Библия. Защото тези следи са лъчите на тяхното благовестие. И ако би ми
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казал, че ангелите не могат да бъдат подражавани, нито следвани, то

скоро би възбудил ревността ми, за да ти напиша думите на един Божий

слуга, който на земята светеше като ангел, и сега е Небесен ангел в

Съвета на Светиите. А той написа на всички ни в посланието си:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

имахме десетки хиляди наставници в Христа, пак мнозина бащи

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

Затова ви се моля, бъдете подражатели на мене…” 18

А на друго място пак той ни напомня:

“Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, - като

забравям задното и се простирам към предното, пускам се към

прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в

Христа Исуса. И тъй, ние, които сме зрели, нека мислим така; и ако

мислите вие нещо другояче, Бог ще ви открие и него. Само нека

имаме за правило да живеем според това, в което сме достигнали

същото да мъдруваме. Братя, бъдете всички подражатели на мене и

внимавайте на тия, които се обхождат така, както имате пример в

нас. Защото мнозина, за които много пъти съм ви казал, а сега и с

плач ви казвам, се обхождат като врагове на Христовия кръст;

чиято сетнина е погибел, чийто бог е коремът, и чието хвалене е в

това, което е срамотно, които дават ума си на земните неща.

18 (1 Коринтяни 4:8-16)
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Защото нашето гражданство е на небесата, отгдето и очакваме

Спасител, Господа Исуса Христа…” 19

Вярваш ли ми, братко мой, че само сърце на Божий ангел би могло да

роди толкова съкровени и Святи думи? Виж как Павел ти казва, че нашето

гражданство е на небесата. Ти знаеш ли какво е гражданството? Това е

статут на привилегия, право и власт, с които разполагаш, когато бъдеш

обявен за гражданин на някой град. Ти ставаш негово олицетворение и

представител от неговия елит. За времето, когато Павел е писал посланието

си, Рим е бил центърът на света, а римското гражданство е било върховна

светска привилегия. Сам Павел е имал такова гражданство по плът, което е

било достатъчно силен аргумент против гонителите му, за да внимават,

понеже гонят гражданин на Рим. Но ето, че в посланието си Павел се отрича

от това светско гражданство, за да ни даде надеждата и благовестието за

едно друго гражданство, което е на небесата. Защото, искат или не, и най-

великите земни градове винаги губят гражданите си, а някъде в

покрайнините им има специално пространство, наречено гробища, където

живите граждани погребват мъртвите граждани.

Но в Небесния Ерусалим гробища няма! Няма смърт! Няма тление!

Няма загуба! Там има вечни празници и неспирно тържество, блаженства и

утеха, които око не е виждало, ухо не е чувало, и за които на ум не ни е

дохождало. На кой град тогава да заложиш? И какво стремление да има в

духа ти? Дали да бъдеш земен гражданин на земен град с гробища, или

Небесен гражданин на Небесен Град без гробища? Ако без съмнение си

пожелал второто – то тогава бъди подражател на Павел. Бъди ангел като

него и посвети живота си на Божия Свят Дух, и на Делото, Примера и

Словото на Господ Исус Христос. Защото Този Свят и Превъзвишен мой

Спасител все така оставаше при мен във видението с Натанаил. И аз, като

не можех да Го погледна поради бляскавата Светлина на Дрехата Му,

наведох главата си пред Него, като Му казвах:

“Исусе! Твърде бляскави и ослепителни са лъчите на Ветил, които се

събират в Дрехата Ти! Имай благоволение към слугата Си, Господи! И дай

му да пророкува и да възвести на Църквата тези ангелски лъчи!”

19 (Филипяни 3:13-20)
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В отговор на думите ми Господ простря ръцете Си и ме прегърна.

А след това, като ме пронизваше с погледа на очите Си, ми проговори,

като казваше:

“Възрадвай се, слуго Мой! Защото ако на първите Си свидетели

и пратеници казвах, че има много неща, които не мога да им

споделя, защото не биха ги понесли, то на теб ще споделя всичко

за Ветил, защото ще го понесеш. И не просто ще го понесеш, но ще

направиш тази книга паметна за последното поколение на Сион.

Затова сега Ме последвай във височината на Духа, за да видиш

нещата от върха на Небесната стълба…”

След тези Свои думи Господ просто ме хвана и полетя с мене нагоре,

тъй щото земята се отдалечи от очите ми, а Ветил стана превъзходно

реален за сърцето ми. И колкото повече се въздигахме по стъпалата на

стълбата, по която слизаха и се възкачваха ангели, толкова повече сърцето

ми преливаше от усещането, че това е най-святият и най-благословеният

дар от Исус за слугата Му. А когато накрая се намерихме на върха на

стълбата, Господ отново ми проговори, като казваше:

“Гледай, слуго Мой! Защото Аз сега ще простра жезъла Си по

протежението на стълбата. И в най-долния й край вече няма да

бъде планетата Земя, но Свещеното Писание на Моя Бог и Отец. Тъй

че лъчите на ангелското благовестие ще докосват точно определени

места от Писанието, които ще ти дам да видиш във видения, и всяко

от виденията ще бъде изява на ангелското благовестие.

А сега гледай…”

Ето, че Исус бръкна в мантията Си, като извади Жезъла Си и го

простря по всичките стъпала на Ветил. А тогава настъпи знамение. Защото

в долната част се разгърна огромен Свитък, който се разпростря от начало

до край. И думи заблестяха от Свитъка, като хиляди звезди по цялата му

дължина. И ето, че дванадесетте лъча на ангелското благовестие излязоха

от Жезъла на Исус, като докосваха определени места по Свитъка, тъй че те

мигновено просияха. А когато това се случи, аз вече виждах Съвършеното

великолепие на Ветил, разположено по цялото Свещено Писание. Тогава

Господ отново започна да ми говори, като казваше:
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“Ето, Стефане! Сега виждаш Ветил – такъв, какъвто се вижда от

Святия Престол на Моя Бог и Отец! Дванадесет лъча на ангелското

благовестие се простират върху дванадесет най-святи места във

Вечната и Свята Библия. Тези лъчи не са подредени по земна

хронология, но по Небесно значение. Затова ти сега гледай на

главния от лъчите, който докосва главното място. Защото това е

лъчът на Божия Избор. А ние ще слезем по този лъч до мястото, за

да видиш как се изявява ангелското благовестие…”

След последните думи на Исус, ние наистина се спуснахме по самия

лъч към Свитъка на Писанието. И колкото повече го приближавахме, толкова

повече образи и събития започнаха да проличават. А когато накрая бяхме

на самото място, очите ми съзряха Божия избраник Яков. Това ме накара

да попитам Исус:

“Господи мой! С Яков ли е свързан главният лъч на ангелското

благовестие?”

“Разбира се, че е с него, слуго Мой! Защото именно на Яков Аз

дадох съня с Небесната стълба!” – ми отговори Исус и продължи:

“А точно сега е особен миг от живота на Яков, който напълно

трябва да проумееш. Не само ти, но цялата Ми Църква. Защото тук

ще се изяви тайна, замълчана от хилядолетия. И сега е миг

ангелското благовестие вече да се случи…”

Думите на Господ ме накараха да погледна към стълбата и да потърся

ангел с очите си, който да се яви като вестител. Но колкото и да гледах,

ангел не виждах. А липсата му ме подбуди да попитам Исус:

“Господи мой! Къде е ангелът, който ще слезе по стълбата, за да яви

благовестието!”

Наивният ми въпрос накара Господ сърдечно да се разсмее. А след

това приятелски да ме прегърне и съкровено да ми каже:

“Главният лъч на ангелското благовестие Отец Ми не би дал на

който и да е ангел. Защото този лъч е привилегия само на Ангела

на Завета. А ти знаеш ли Кой в Стария Завет беше Ангелът на

Завета? Защото Той е Същият, Който възпря Авраам на Хълма

Мория, за да не посяга с ножа си на Исаак…”
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Бях останал без дъх от вълнение. Защото в този миг сърцето ми

знаеше, че Исус е Ангелът на Завета. И това ме накара да падна в нозете

Му и да Му кажа:

“Господи мой! Ти Си Ангелът на Завета, с Който Отец възпря ръката на

Авраам, за да не посегне на обичния си син. Ти Си Ангелът на Завета,

Който водеше Израил с облак денем, и с пламенен стълп нощем. И пак Ти

Си Ангелът на Завета, Който сега е дошъл, за да изяви главният от лъчите

на ангелското благовестие, който е в Божия Избор. Но защо лъчът не

посочи първом Божия приятел Авраам на Хълма Мория?”

Исус се усмихна на думите ми, а след това отново ми проговори, като

казваше:

“Ти непременно ще видиш Авраам в едно от следващите

видения на ангелското благовестие, но сега знай, че главният лъч

на Ветил е свързан с Ангела на Завета. И в очите на твоя Господ

Авраам, Исаак и Яков са като коренът, растението и плодът на

Вярата. Авраам беше коренът на Вярата, но не му се даде да види

Ветил. Исаак беше растението на Вярата, но и той не достигна до

Небесната стълба. Но накрая при Яков се яви плодът на Вярата, и

затова му се даде да види Ветил. Гледай тогава какво ще стори с

Яков Ангелът на Завета, след като вече му е дал съня с ангелското

благовестие! Защото именно в стореното ще се яви тайната на

Божия Избор…”

След тези Свои думи Исус пристъпи към Яков. И като се вкопчи в духа

му, опитваше се да изпълни тялото му. А тогава Яков показа сериозен

отпор, като започна всячески да се съпротивлява. И колкото повече Исус

се опитваше да надвие, толкова повече Яков намираше начин да Му

противодейства. В самото видение, продължило сякаш часове, не можеше

да се очертае победител от изхода на борбата, когато накрая Исус натисна

ставата на бедрото му, тъй щото Якововото бедро се измести. А това Го

принуди да каже на Яков:

“Пусни ме да си отида, защото се зазори…” 20

А потомъкът на Авраам Му отговори:

20 (Битие 32:26)
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“Няма да те пусна да си отидеш, догде не ме благословиш…” 21

Отговорът на Яков накара Исус да се усмихне. А след това да го попита:

“Как ти е името?” 22

И когато той Му отговори, Господ категорично му каза:

“Няма да се именуваш вече Яков, но Израил, защото си бил в

борба с Бога и с човеци и си надвил…” 23

Думите на Исус озадачиха Яков. И той, все още не разбиращ, отново

Го попита:

“Кажи ми, моля, твоето име…” 24

А Господ, като го погледна със Съвършена Любов, му проговори,

казвайки:

“Защо питаш за моето име?” 25

И като докосна с ръцете Си главата му и го благослови, оттегли се от

видението. А след това отново се обърна към мен, като ме попита:

“Как мислиш, слуго Господен? Защо Аз цяла нощ се борих с

Яков и не му надвих? Как може твоят Господ, чрез Когото Отец

създаде видимото и невидимото, началствата и властите, силите и

господствата, да не надвие над Яков? И не просто да не му надвие,

но дори да му признае, че е бил в борба с Бога, и с човеци, като е

надвил?”

“Чудно ми е това, Господи!” – отговорих аз – “А и името, с което Ти

кръсти Яков, сякаш внушава бунт и съпротива, а не благоволение в Божия

Избор…”

“Нека ти стане още по-чудно, като отново ти припомня думите

Си към Яков:

“Няма да се именуваш вече Яков, но Израил, защото си бил в

борба с Бога и с човеци и си надвил…” 26

А ти, слуго Мой, видя ли някъде човеци в тази среднощна

борба, за да се счетат за верни думите Ми? Не човек, но човеци!

21 (Битие 32:26)
22 (Битие 32:27)
23 (Битие 32:28)
24 (Битие 32:29)
25 (Битие 32:29)
26 (Битие 32:28)
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Къде бяха човеците, които се бореха с Яков, освен Ангелът Господен,

Който се бореше с него? Защото именно тук е тайната на Божия

Избор и Светлината на ангелското благовестие…”

Докато още Господ ми задаваше въпроса Си, Скритата Му Манна

просия в дълбочините на сърцето ми, тъй щото с голямо вълнение Му

отговорих, казвайки:

“Исусе! Наистина имаше човеци, освен Бога в борбата с Яков! Защото

единият човек беше човешкото в Яков, а другият Човек беше Божието

намерение за Теб да станеш Човешки Син. И ако Ти, Господи, допусна

Яков да Те победи, то е, защото в Сърцето на Отца победи желанието да Те

свърже завинаги с човешкия род, като Човешки Син. И ето тук аз виждам

великата тайна в името Израил. Защото Израил ще рече “борецът, който

заплени и покори Божието Сърце”. А това запленяване започна още

при Авраам, който реши да пожертва сина си Исаак на Бога, тъй щото и

Отец отпосле да пожертва Теб, като Човешкия Син, за Спасението на

света. Така ли е, мой Господи?”

Надеждата в погледа ми срещна благодатните зеници на Исус. И Той,

като посочи с ръка Израил, съкровено ми проговори, като казваше:

“Верни и Истинни са думите ти, относно причината да бъда

победен от Израил. Защото за Небесен Дух, Какъвто бях допреди

Отец да Ме направи Човешки Син, Аз наистина направих благодатно

предизвикателство срещу Самия Себе Си. И като позволих на Яков

да Ме победи, нарекох го Израил. А сега нека цялата Ми Църква да

запомни първата тайна на ангелското благовестие, свързана с

Божия Избор. Защото тази тайна гласи:

Божият Избор е благодатно предизвикателство спрямо Божията

Сила! Бог обича да предизвиква Сам Себе Си, защото е Всемогъщ и

така възвестява в поколенията Своята Сила и Слава!

Аз винаги ще избирам бунтовните, за да ги направя покорни!

Винаги ще избирам слабите, за да ги направя силни!

Винаги ще избирам слепите, за да ги направя зрящи!

Винаги ще избирам немощните, за да ги направя могъщи!
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Винаги ще избирам младенците и сучещите, за да накарам да

млъкне врагът и отмъстителят!

И най-вече – винаги ще избирам Израил, като борец с Бога!

Защото в първия лъч на благовестието Ме пребори той, но в

последния лъч на благовестието го преборвам Аз!

Разберете ли този главен лъч, то ще ви стане ясно колко много

Бог ви обича. Защото людете Яков винаги са слабото място на Бога,

сиреч, тези заради които Той даде Сина Си като Човешки Син. И

именно заради това преборване Бог Син се отказа от Небесната Си

Слава и прие образ на човек. Защото както Бог приема образ на

човек – така и човек ще приеме Образа на Бога. И този е първият и

най-светъл лъч на ангелското благовестие:

Лъчът от Ангела на Завета, преборен от човека Яков, за да

стане Човешкия Син! А ти слуго Мой, възрадвай сърцето си, за да

Ме последваш и в следващия лъч на ангелското благовестие.

Защото сега ще те върна назад във времето на Авраам, за да видиш

Божията Милост върху човеците.

Аз, Господ на Ветил, все още говоря и не млъквам!”
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3. ВТОРИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ

(БОЖИЯТА МИЛОСТ)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз не зная дали в пълна степен осъзнаваш с какво благоволение днес

ни дарява Господ, но със сигурност искам да ти кажа, че Хълмът Мория

още повече просия в сърцето ми, след видението с Яков. Защото не би

имало Яков, ако нямаше Исаак, и не би имало Исаак, ако нямаше Авраам.

И ако праотецът на Истинската Вяра наистина беше коренът, то той показа

благодатната си връзка с Духа на Отца именно на Хълма Мория, където

днес Исус ни призовава да се съберем. Защото ако в древността Отец е

решил да изяви благоволението Си в три последователни рода – започвайки

от Авраам и стигайки до Яков, то в днешното последно време ние ще

съберем и трите рода в сърцата си. За да бъдем корени, растения и

плодове на Божията Правда. Защото никой от нас не би родил плода на

Яков, ако не е бил растението Исаак. И никой не би бил растението Исаак,

ако първом не се е утвърдил като Авраамов корен. Нека именно с тези

мисли да подготвя сърцето ти за видението, което ти предстои да прочетеш.

Аз отново ще те върна към Авраам, без който вторият лъч от ангелското

благовестие не би бил възможен. И като започна с факта, че той излезе от

Ур Халдейски, послушал Божия Глас в сърцето си, ще ти напомня и това,

че Божият слуга беше последван от племенника си Лот. Има една книга,

която писах преди близо девет години, със заглавие “Църквите на Лот”.

Добре е да си я спомниш, защото посланието й отново ще стане актуално в

тази глава. Но сега непременно ще ти кажа, че ако Бог ни огрее със Своята

Светлина, то някъде зад нас ще се появи сянка. Това няма да бъде

сянката, хвърляна от духовния ни човек, защото духът ни пред Всевишния

е прозрачен, или поне такъв би бил, ако сме прицел на Неговото

благоволение. Това ще бъде една друга сянка, един най-вероятно спътник

в живота ни – бил той случаен или неслучаен. Този спътник много малко

ще се вълнува на какъв дух сме, или в колко дълбоки Заветни отношения

сме влезли с Бога. Той ще ни последва, защото край нас му е хубаво и така

усеща галещите лъчи на Божията Любов. Но ще дойде миг, когато тази
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сянка ще започне да ни досажда и да ни угнетява. Не по друга причина, а

защото ще иска да контролира живота ни или да изказва мнения, които

изобщо не й влизат в работата.

Човеците Лот! Сенките в живота ни!

Познати ли са ти тези сенки, братко мой? Познати ли са ти човеците,

които подобно на древния Лот следват Божия избраник, за да изкопчат

едно или друго от него? Познати ли са ти хората, които нямат непоколебим

дух за Бога, но пък имат непоколебимо желание да се залепят като твърде

лепкава дъвка за дрехата ти? Иди после да я отлепваш и ще установиш, че

тя лесно не се отлепва, но се разтяга на дълги нишки. Ето така беше и Лот

в живота на Авраам. Бог благославяше избраника Си, но и Лот намираше

келепир от благоволението Му. Докато дойде миг, за който Библията

казва, че “земята не ги побираше да живеят заедно”. И тогава Авраам

предприе радикална стъпка, като каза на Лот:

“Да няма, моля ти се, спречкване между мене и тебе и между

моите говедари и твоите говедари, защото ние сме братя. Не е ли

пред тебе цялата земя? Моля ти се, отдели се от мене; ти ако идеш

наляво, то аз ще ида надясно; или ако ти идеш надясно, аз ще ида

наляво…” 27

Ето, че разделението вече беше факт. Защото Лот си избра цялата

равнина на Йордан, а Авраам се засели в Ханаанската земя. А когато най-

сетне си успял да се отлепиш от лепкавата връзка на сянката, то тогава

непременно ще се намери друг, който да я прилепи към себе си. Но именно

това се случи с Лот. Защото, отделен от Авраам, той преместваше шатрите

си, докато се оказа сред жителите на Содом.

Не се ли случва това и с нас? Не става ли така, че когато най-сетне

разкъсаме връзката си с някой Лот, най-често той се връща в света. И не

просто в света, но в нечестието на греха.

Може би ще си кажем за успокоение:

“Да върви където ще този никаквец! Той нямаше непоколебим дух за

Господа и сега просто му се случва закономерното!”

27 (Битие 13:8-9)
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Ами ако си спомним притчата на Исус, то и на блудния син му се случи

закономерното. Защото като пропиля парите на баща си, стигна до

отчайваща ситуация да рине нечистотиите на свинете, и да пожелае дори с

рожковите им да се нахрани. И ако ние сме като добрите синове на Баща

си, които не мръднаха от мястото си, но цели се иждивиха да вършат

работите Му, пак това не е причина да си мислим, че Сърцето на Баща ни е

заето само с нас. Защото ако кажем, че Той е разгневен поради греховното

нечестие, в което е изпаднал блудният Му син, ще бъде вярно. Но ако

решим, че Бог ще заложи първо на Гнева, то тогава ще сбъркаме. Защото

Той не благоволи дори в смъртта на нечестивия. А вторият лъч на ангелското

благовестие е свързан именно с Милостта, която винаги предварва Гнева.

Затова аз нека отново да те върна при височината на Небесната стълба,

където духът ми продължаваше да пребъдва с Исус. Ето думите, които

Господ ми проговори, преди да ми покаже и самото видение:

“Слуго Мой! Както вярно написа по-горе, проблемът на Лот е

твърде актуален – от древността, та чак до последното време, в

което живеете вие. Но ти сега помисли не за Лот, а за Вярността на

Отца, с която Той показа благоволението Си към Авраам. Няма ли

тази Вярност да е свързана не само с Авраам, но и с всички, които

по един или друг начин са свързани с него?”

“Разбира се, Господи мой! Защото Сам Отец подбуди Авраам да воюва

за племенника си Лот, когато освободи него и целия Содом от плена на

Ходологомор…”

“А беше ли това Милост от Бога за Лот, както и за грешните

содомити?”

“Да, Исусе! Защото е писано, че Авраам със своите обучени момци

върна от плена всичките содомски жители, заедно с имотите им. И дори

Содомският цар му предложи имотите за корист, но Божият слуга не прие…”

“А какво се случи с Лот и целия Содом, след като Бог им показа

Милост? Покаяха ли се от нечестивия си живот содомитите или

продължиха да дразнят Лицето на Всевишния? И напусна ли Лот

мястото на грешните и на нечестивите?”
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“Не, Господи мой! Нито содомитите се покаяха за греховете си, нито

Лот напусна мястото! А нещата още повече се влошиха, защото предизвикаха

Божия Гняв и Бог реши да погуби Содом и Гомор с огън и сяра от небето…”

“Спомни си тогава от Писанието как Авраам многократно

преговаряше с Бога, за да Го отвърне от намерението Му. Спомни

си също как Отец Ми се обеща, че дори и за пет праведника в

Содом – ще пожали града. Колко праведника в крайна сметка

оцеляха от Содом?”

“Исусе! Оцеляха само трима – Лот и двете му дъщери! А жената на Лот

се превърна на стълп от сол, понеже погледна назад…”

“Нека тогава да те заведа във видението, с което да ти покажа

втория лъч на ангелското благовестие, който е лъчът на Божията

Милост. Защото по стъпалата на Небесната стълба до Содом ще

слязат двама ангели. И като влязат в Содом, за да измъкнат Лот от

идещия Гняв – напълно ще възвестят Милостта, която предварва

Гнева…”

След последните думи на Исус при Небесната стълба се появиха двама

ангели. И като погледнаха на Господ, а Той им даде знак с ръка, тръгнаха

надолу по стъпалата, за да слязат в Содом. И тогава Исус отново ми каза:

“Да последваме Небесните вестители! Защото цялата Ми Църква

трябва да се освети от този лъч на ангелското благовестие…”

Ето, че двамата със Спасителя последвахме ангелите, които вече

слизаха в развратния град. А Лот, като ги видя при портата на града,

поклони им се, като им казваше:

“Ето, господари мои, свърнете, моля, в къщата на слугата си,

пренощувайте и си умийте нозете, и утре станете та си идете по

пътя…” 28

А ангелите му отговориха:

“Не, на улицата ще пренощуваме…” 29

И в този миг Исус ми проговори, като казваше:

28 (Битие 19:2)
29 (Битие 19:2)
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“Виж, слуго Господен, първото от основанията, за да има все

още Милост върху Лот. Защото, посрещайки Божиите ангели, Лот ги

нарече “господари” и ги покани в дома си.

А оттук и първата причина за Божията Милост:

Милостта Божия продължава да пребъдва върху оня, който не е

забравил, че Бог е неговият Господар!

Но ти сега продължи да гледаш на видението…”

Отново гледах към Лот, който от цялото си сърце умоляваше Божиите

ангели да пренощуват в къщата му. А когато накрая те склониха, Лот ги

заведе в дома си, където влязохме и ние. И като им изпече безквасни

хлябове, нагости ги. А Господ отново ми проговори, като казваше:

“Виждаш ли тези хлябове? Те са искреността на Лот, която не

се е изгубила, въпреки че живее в този грешен град. И нека цялата

Ми Църква да знае втората причина за Божията Милост:

Милостта Божия продължава да пребъдва върху оня, който има

искрено сърце!

Но ти продължи да гледаш видението. Защото след малко

Содомските жители ще проявят характера на баща си…”

Отново гледах във видението, когато с шумни крясъци нечестивите

наобиколиха Лотовия дом. И като заблъскаха по вратата му, извисиха

страшни гласове, с които казваха:

“Где са мъжете, които дойдоха у тебе тая нощ? Изведи ни ги да

ги познаем…” 30

А Лот, като скочи мигновено от стола си, отвори вратата на дома си и

излезе пред содомитите, като им казваше:

“Моля ви се, братя мои, не правете такова нечестие. Вижте

сега, имам две дъщери, които не са познали мъж; тях да ви изведа

вън, и сторете с тях, каквото ви се вижда угодно; само на тия мъже

не струвайте нищо, понеже затова са влезли под покрива на

стряхата ми…” 31

Докато слушах със свито сърце реченото от Лот, Господ отново започна

да ми говори, като казваше:
30 (Битие 19:5)
31 (Битие 19:7-8)
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“Виж сега и третата причина за Божията Милост върху Лот.

Защото тя се явява в неговото гостолюбие, сиреч, в желанието да

отвори дома си за Божиите вестители и по всякакъв начин да се

опита да защити присъствието им. Затова нека Църквата Ми да знае

и това основание за Божията Милост:

Милостта Божия продължава да пребъдва върху оня, който

отваря сърцето си за Божиите вестители!

Тази е причината Апостолът Ми Павел да запише в посланието

си:

“Не забравяйте гостолюбието; понеже чрез него някои, без да

знаят, са приели на гости ангели…” 32

Но ти виж сега събитията, които ще се случат с Лот, защото в

тях ще се разкрие и четвъртата, най-главна причина за Божията

Милост…”

След тези думи Исус хвана ръката ми и ме изведе пред самата врата

на Лотовия дом, където сърцето ми изтръпна при вида на нечестивите.

Чули думите му, те изпълниха със зверски блясък очите си, като му казваха:

“Махни се нататък. Той дойде тук самичък и пришелец, а иска

още и съдия да стане; ей сега на тебе ще сторим по-голямо зло,

отколкото на тях (ангелите)…” 33

След тези думи, скочили върху Лот, те започнаха да го тъпчат и ритат

с крака, да скубят косата и брадата му, и да го дращят до кръв с ноктите

си, като непрестанно се кикотеха и виеха. Гледката бе толкова непосилна,

щото от устните ми се изтръгна вик:

“Ах, Исусе! Содомитите смазват Лот от бой! Те са готови да го убият

пред вратата на дома му!”

А Господ, пълен с Божията Милост в погледа Си, вдигна ръка и посочи

към страдалеца, като ми казваше:

“Не е ли Лот смазана тръстика, която е имала неблагоразумие

да се насади в блатото на греха и покварата? Не е ли замъждял

фитил, който се опитва да опази едничката си искрица от Светлина?

И не съм ли Аз Онзи, за Когото Отец е казал чрез пророка Си:
32 (Евреи 13:2)
33 (Битие 19:9)
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“Ето Моят служител, Когото подкрепявам, Моят избраник, в

Когото благоволи душата Ми; Турих Духа Си на Него; Той ще

постави правосъдие за народите. Няма да извика, нито ще издигне

високо гласа Си, нито ще го направи да се чуе навън. Смазана

тръстика няма да пречупи, и замъждял фитил няма да угаси; ще

постави правосъдие според истината…” 34

И ето тази е четвъртата и най-главна причина за Божията

Милост, която гласи:

Божията Милост продължава да пребъдва върху оня, който е

смазана тръстика и има замъждял фитил!

А колкото до правосъдието, то е на път да се случи във

видението. Затова гледай, слуго Мой…”

Отново гледах със затаен дъх във видението, когато видях как

Божиите ангели отвориха вратата на Лотовия дом и простряха ръце, за да

издърпат Лот вътре. А от гневните им зеници излязоха лъчи, които

мигновено ослепиха яростната тълпа. А когато затвориха вратата, със

сериозен глас му заявиха, казвайки:

“Имаш ли тука друг някой: зет, синове, дъщери и които и да

било други, що имаш в града, изведи ги из това място; защото ние

ще съсипем мястото, понеже силен стана викът им пред Господа, и

Господ ни изпрати да го съсипем…” 35

Но при все, че Лот побърза да говори на съпрузите на дъщерите си, те

с недоверие му се присмяха и отказаха да повярват, че Содом ще бъде

разрушен. И понеже той все още се бавеше и беше твърде муден, Божиите

ангели го дръпнаха, като го изведоха от къщата заедно с жена му и

дъщерите му. И вече навън от града един от ангелите отново му казваше:

“Бягай за живота си; да не погледнеш назад, нито да се спреш

някъде в цялата тая равнина; бягай на планината, за да не

погинеш…” 36

А Лот с отчаян поглед падна на колене пред ангела, и му се примоли,

казвайки:

34 (Исайя 42:1-3)
35 (Битие 19:12-13)
36 (Битие 19:17)
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“Ах, Господи, не така! Ето, слугата Ти придоби Твоето

благоволение, и с опазването на живота ми, Ти правиш още по-

голяма милостта, която Си показал към мене; но аз не мога да

побягна на планината, да не би да ме постигне злото и да умра.

Гледай, моля, тоя град е близо, за да прибягна там, и малък е. Нека

побягна там, (не е ли малък град?) и така животът ми ще се

опази…” 37

Лот с трепереща ръка сочеше малък градец в равнината, а очите му,

пълни със сълзи, се опитваха да измолят всичкия Божий Мир, поради

ужаса, който предстоеше. И ето, че Сам Господ му проговори, казвайки:

“Ето слушам те и за това нещо, че няма да разоря града, за

който ти говори. Бързай, бягай там, защото Аз не мога да сторя

нищо, догде ти не стигнеш там…” 38

А след това, обърнал се към мен, Исус каза:

“Послушай последните Ми думи към Лот! Защото в тях се

разкрива последната причина за Милостта, която предварва Гнева.

А тази пета причина гласи:

Божият Гняв не може да се стовари някъде, докато там все още

има основания за Божията Милост! Едва когато основанията свършат,

Гневът се проявява!

И ако вие наистина искате да бъдете слуги на ангелското

благовестие, то проповядвайте тези пет причини за Божията

Милост, която предварва Гнева! Запомнете също, че ако някой

подбужда Бога против човеците, станали предмет на Милостта Му,

то такъв става предмет на Гнева Му, а ако друг не внимава на

Милостта Му и пропуска Божието благовремие – то такъв намира

сетнината на Лотовата жена!

Покорете се на думите Ми, за да бъдете като ангели пред

Лицето на Отца Ми, и като погледнете към Божия Ветил – последвайте

Ме в следващия лъч на ангелското благовестие. Защото това е

лъчът на Божията Вярност.

Аз, Господ на Ветил, все още говоря и не млъквам!”
37 (Битие 19:18-20)
38 (Битие 19:21-22)
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4. ТРЕТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ

(БОЖИЯТА ВЯРНОСТ)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Бяха години в живота ми, когато помпах християнското си самочувствие

с един напълно погрешен и подвеждащ поглед към Църквата на Господ

Исус Христос. В онова време аз залъгвах сърцето си с мисълта, че светът се

дели на две половини – вярващи и невярващи… Тази мисъл се харесваше

достатъчно много на необновения ми ум. И дори си казвах:

“Господ би трябвало да е много доволен, че Църквата е изпълнила

призива Му да проповядва благовестието по целия свят. Защото вече няма

град в света, където да няма вярващи. Значи Църквата е голяма и всичко в

Божия план върви по мед и масло!”

Години по-късно щях да разбера, че медът се е превърнал в катран, а

маслото – в помия. Защото в дълбокото Присъствие на Святия Си Дух Исус

щеше да ми даде един нов и просветен поглед върху света. Поглед, който

не гледа по религиозната схема “вярващи-невярващи”, но по възможно

най-библейската и доказана от Духа схема, която разделя човеците на

“верни и неверни”. Както се убеждаваш, и двете схеми имат за произход

думата “вяра”, но после изведнъж разликите им стават твърде големи.

Защото един невярващ не е непременно неверен, и един вярващ не е

непременно верен. И ако един вярващ стига до това да си проявява

вярването, един верен стига до това да проявява вярността си.

Когато пишех първите си книги, аз вътрешно се успокоявах, че те са

храна за вярващите и няма как да не бъдат приети и проповядвани. Но

много скоро щях да разбера, че това успокоение никак, ама никак не ме

стопля. Защо ли? Ами защото в живота ми се появиха вярващи, но имаше

остър недостиг от верни. Вярващите си бяха просто статистика. Този дошъл,

взел книга… Онзи дошъл, прочел две книги. Трети – както дошъл, така и си

отишъл… С една дума – вярващи! Ами да си вярват колкото си щат, братко

мой! Но те не стоплиха душата ми с вярването си, нито оставиха бразда в

сърцето ми с любовта си. Защото такава любов просто нямаше. Всичко при

тях беше демонстрация на човешки интерес, на един християнски егоизъм,
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поливан ежедневно с всякакви мисли за себелюбие и себеправедност. Едва

тогава разбрах, че схемата “вярващи-невярващи” е погледът и трактовката

на света. Той, така или иначе е фрашкан с религии и членовете им

непременно се определят като “вярващи”. И трябваше Бог да освети и

просвети сърцето ми, тъй щото в една от ранните пророчески книги лично

Той да ми каже:

“Аз нямам друг изпит за вас в това последно време от огненото

кръщение на приятелството! Аз нямам друг изпит за вас, освен

изпита на вярността! Защото вяра ще рече да изповядаш Исус за

Господ, но вярност ще рече да Го докажеш! Нека сърцата ви

приемат думите Ми и заживеят призива Ми:

Защото вяра, изпитана с Огъня на Любовта, се превръща във

вярност! Защото вяра, уплашена от Огъня на страданието, се

превръща в предателство!”

Чак след тези думи на моя Бог и Отец люспите от очите ми паднаха, за

да разбера колко дълбока е пропастта между вярващ и верен, и между

вярване и вярност. И едва след това Отеческо просвещение разбрах на

какво се дължи измамното самочувствие на светските църкви:

Те бяха решили, че са много угодни на Бога, понеже са си събрали

тълпи от вярващи!

Но когато дойдоха огнените изпитания, гонението, прецеждането и

ситото от дявола, всички тези тълпи вкупом щяха да започнат да препускат

по пътя на Юда Искариотски, а не по Пътя Христос. Защо ли? Ами именно

защото в тях се е проповядвало вярване, а не Вярност!

Какво стори по-нататък пророкът Господен? С вярващи ли запълни

живота си? Нищо подобно! Вятърът ги отвя като есенни дървета, безплодни,

дваж умрели и изкоренени. Те решиха да си заложат на вярването, понеже

са вярващи. И покрай вярването в Исус си прибавиха вярване в Езавел,

Корей и Мамон. И покрай Благодатта на Святия Дух си докараха търговци,

теолози и кариеристи. Техният живот си остана върху основата на вярването,

защото дяволът ги излъга, че да си вярващ е голяма работа.

Само че Господ, Който във Второто Си Пришествие ще слезе от Небето,

не благоволи да се нарече “вярващ”, нито пък нарече победителите Си
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“вярващи”. Защото Исус носеше Дреха, не напоена с тщеславен парфюм,

но попръскана с Кръв, и Името Му беше “Верен и Истинен”, а за

победителите с Него в “Откровението” ясно е записано:

“…също и ония, които са с Него, ще победят, които са звани,

избрани и верни…” 39

Приятелю мой! Непрестанна скръб нося в сърцето си за това последно

и измамено от дявола поколение, в което няма непоколебим дух за Господа.

Поколение, което с лека ръка прегърна определението “вярващи”, а

загърби Божия призив да бъдем верни. Защото пак в “Откровението” Исус

не каза, че иска Своите вярващи до смърт, но ето как:

“Бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота…” 40

А пред Христовото Съдилище нашият Господар не показа, че благоволи

във вярването, но във Вярността. Защото Той показа благоволението Си не

към вярващ, а към верен слуга:

“Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си бил верен, над

многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си…” 41

Любезни мой приятелю! Започваш ли да разбираш в каква плоскост на

разсъжденията си те водя? И дава ли ти Святият Дух да проумееш, че във

вярването на вярващите няма никаква сигурност? Защо няма ли?

Ами просто защото ще се огънат при най-малкия натиск. Защото

самото вярване е биберон за неутвърдени души. Те могат по цял ден да си

лочат мляко и да се успокояват, че са вярващи, но когато дойде ден да

бъдат изпитани и да докажат вярата си на практика, непременно ще се

пречупят и отпаднат. Затова и Словото категорично предупреждава:

“Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-

малкото и в многото е неверен…” 42

Било, че Божият пророк пращаше на верни братя и сестри малко на

брой пророчески книги – братята и сестрите и в малкото му останаха верни.

Било, че изрично подбуден от Исус, изпращаше на други братя и сестри

цялата пълнота на Божия Пророчески Дух – и другите в многото му

39 (Откровение 17:14)
40 (Откровение 2:10)
41 (Матея 25:23)
42 (Лука 16:10)



41

останаха верни. Ако решил бих да пратя на неверен човек една или две

книги от Хълма Господен – той и в малкото оставаше неверен. Или ако съм

се излъгал в лицемерното писмо на някого, та да му пратя цялата

съкровищница на Мория – то такъв и в многото си оставаше неверен.

Какво да кажа на всичко това? Не е ли видял нашият Господ както

верните, така и неверните? Видял ги е разбира се! Тъжното обаче е това,

че неверните докрай ще се залъгват, че стоят, понеже се имат за вярващи.

А аз вече нямам сърце да ги мисля и оплаквам, защото изцяло съм

посветен на Господ и на верните Му. Но ако някой е неверен, то с какъв

дух, с какво сърце или с какъв ум сяда да чете книгите на Божия пророк?

С каква съвест или с каква вяра решава, че пророческата книга е именно

за него, след като още в началото на първата глава прочита възванието, с

което Исус ми е заповядал да започвам книгите си:

“Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!”

Такъв сигурно се запитва в сърцето си:

“Как може този автор така да интимничи с мен? Как може да ми говори

така фриволно? Той етикецията не е ли научил, за да има необходимата

дистанция от читателите си? Кога аз му станах скъп брат или верен

приятел, след като хич не ме е грижа за него? И откъде накъде ще ми

внушава, че трябва да му бъда скъп брат и верен приятел? Мен хич не ме

вълнува откъде е намерил средства да напечата книгата си! И хич, ама хич

не ми пука какви отмъщения е понесъл от дявола, за да просвети сърцето

ми! Аз никога няма да нарека този Стефан Главчев нито скъп брат, нито

верен приятел, защото пасторите на всички евангелски църкви твърдят, че

е отвратителен боклук!”

Ами защо тогава четеш книгите от боклук, неверни мой неприятелю?

Не знаеш ли, че в боклуците пълзят зарази? Защо рискуваш да се заразиш

със заклеймен и анатемосан от църквите Дух? Или защо слухтиш и душиш

като религиозно псе, което не може да се откаже от бълвоча си? Защо

тайничко търсиш да прочетеш някоя пророческа книга на служение “Мория”,

а в събранието на религиозния си наемник не смееш да отрониш дума в

подкрепа на Божия пророк? И ако с тази твоя невярност решаваш, че имаш

вземане-даване само с човек от плът и кръв, то няма ли един ден Исус
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строго да прегледа живота ти и да те изобличи, че щом си мразил пратения

от Него слуга, то Него преди това си намразил? Ако си бил неверен към

пророка, то колко по-неверен ще си към Този, Който го изпраща, за да те

издърпа от блатото, в което си потънал? Ако ръка не ти е давала да

посееш и стотинка в едно най-благодатно Божие служение, което до смърт

се иждиви за Небето, то как един ден ще искаш със същата свидлива и

безплодна ръка да вдигнеш чашата си на Сватбената вечеря на Агнето, за

да извикаш „Авва Отче!”? Ще ти признае ли Отец поздрава, когато в

сърцето ти го няма Плодът на Благодатния? Ще се възхити ли Святият Бог

на религиозното ти усърдие, с което на всяко църковно събрание си хвърлял

едри банкноти в дискоса на наемника, който богатее, а си плюл с жлъч и

омраза на слугата, умирал като жертвен юнец на Божия Свят Олтар?

Няма такъв филм, неверни мой неприятелю! Или ако има, то ще е

продукция на вавилонския Холивуд, но не и вдъхновен от Бога на Сион. И

не за неверни и нескъпи на сърцето ми човеци аз пиша тази пророческа

книга, но само за тези, които устояха на всичкото гонение и на целия

църковен бяс през годините. Дотук за неверния и за неверните!

А сега, мили мой братко, нека отново да се върна към същината на

темата, която е свързана с Божията Вярност. Нямаше как да спестя

болезнената част от тази тема, защото църквите в България са сто

процента пълни с вярващи, които си упражняват вярването, но не и с

верни, които отстояват Вярността Исус Христова. А видението, което

предстои, е свързано именно с Божията Вярност. Затова нека отново да се

извися при моя Господ на върха на Небесната стълба, понеже духът ми все

така оставаше при Него. Ето какви думи ми проговори моят Господ, миг

преди да ми покаже и третият от лъчите на ангелското благовестие:

“Слуго Мой! Да кажа, че виждам трънен венец върху главата

ти, едва ли ще те изненадам, защото ти болезнено усещаш, че е

там. Но за свидетелство на Църквата Ми сега ще ти кажа, че всеки

от острите тръни, който се е впивал до кръв в главата ти, е

свидетелство за една ужасна човешка невярност, за една черна

неблагодарност, и за една непрестанна жлъч поради жертвения

принос на живота ти за Божието Царство. Един ден, когато Аз сваля
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трънения венец от главата ти и го заменя със златна корона, ще

поставя всичките му тръни в кристалния поднос на Отеческата

Правда, за да видя дали ще издържат Огъня на Божията Вярност. И

сега ти казвам, че тръните от венеца ти ще лумнат, както лумва

суха слама или плява, разхвърляна по гумното. А когато лумнат

тръните, трижди по-силно в пъкъла ще лумнат душите на човеците,

които ги забиха в главата ти. Те ще бъдат наречени не просто

проклети, но низвергнати изчадия на невярността. И печат от вечна

Отеческа проклетия ще дими върху челата им. Защото за тях щеше

да бъде по-добре да не бяха познали Хълма Мория и пророка на

Сион, отколкото след това да станат тръни от венеца ти, и рани от

страданието ти.

Защото това безумно и проклето поколение, измамено от дявола

да си вярва вярването, си въздигна един фалшив Исус, който е име

без образ, и слово без Дух. Този фалшив Исус е лесен за следване,

защото не изисква Вярност, нито пък последователите му преминават

през пещите на Навуходоносор. Той раздава подаръчета и привилегии,

постове и титли, кариери и дипломи. Той щедро раздава всичко, с

което би задържал измамените души и сърца. Но при всичката си

щедрост, той не може да предложи вход през нито една от

Ерусалимските Порти на Правдата. Понеже през тези Порти се

преминава с Вярност, каквато неговите вярващи нямат.

Защото Вярата е, с която се зачева Емануил, а Вярността е, с

която се ражда Христос!

Разбираш ли тогава, слуго Мой, колко благодатен ще е този лъч

на ангелското благовестие, свързан с Божията Вярност?

Ето, той е съвсем близо до лъча на Божията Милост, и дори по

време е малко преди него. Затова нека двамата с теб да последваме

Божиите ангели, които сега ще слязат по стълбата на Ветил до

мястото на Мамвриевите дъбове…”

След думите на Исус аз видях как при Ветил се появиха същите

ангели, с които Господ порази Содом и Гомор. И като Го погледнаха, Той

им даде знак да тръгнат по стъпалата на Небесната стълба. А аз и Исус
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тръгнахме непосредствено след тях. Така ние вече слизахме в горещината

на деня, докато накрая очите ми съзряха самото място заедно с една шатра

в далечината. И ето, че Исус отново ми проговори, като казваше:

“Слуго Мой! Аз ще пристъпя до дома на Моя приятел Авраам

заедно с ангелите Си. А ти върви след Мен и запиши на книга

всичко, което ще видиш и което ще ти кажа…”

Ето, че Господ се приближи до ангелите Си, като вървеше с тях и вече

приближаваше до шатрата на Авраам. А когато ги видя, Божият човек

мигновено се затича, за да им се поклони, като казваше:

“Господарю мой, ако съм придобил Твоето благоволение, моля

Ти се, не отминавай слугата Си. Нека донесат малко вода, та си

умийте нозете и си починете под дървото. И аз ще донеса малко

хляб, да подкрепите сърцата си, и после ще си заминете; понеже

затова дойдохте при слугата си…” 43

Слушащ думите на Авраам, Исус се усмихна, а след това му каза:

“Стори, както си казал…” 44

След потвърждението на Господ, Авраам се разбърза, за да извърши

нужните приготовления, и аз вече виждах как слугата му се готви да

заколи младо теле. А тогава Исус се обърна към мен и ми проговори, като

казваше:

“Помниш ли от предишния лъч на ангелското благовестие как

Лот омеси хляб за Божиите ангели, та им даде да ядат?

А сега Авраам ще даде на Небесните пратеници не само хляб,

но и сготвено теле, и масло, и мляко…

Как мислиш, Божий пророко? Чия вяра ще е по-угодна на твоя

Господ? Тази, която стига само до безквасен хляб, или другата,

която към хляба ще прибави и юнец?”

“О, Господи мой! Разбира се, че Авраамовата Вяра Ти е по-угодна.

Защото Авраам Ти е верен и с него Ти имаш Завет!…”

“Точно така е! За Завет става дума! Виж тогава какви думи ще

каже Ангелът на Завета на Божия човек Авраам, след като Той и

ангелите се наситят от любовта на вярността му…”
43 (Битие 18:3-5)
44 (Битие 18:5)
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Докато Исус ми говореше, видението се промени. И ето, че там, при

трапезата, Господ проговори на слугата Си, като го питаше:

“Где е жена ти Сара?” 45

А Авраам Му отговори:

“Ето, в шатрата е…” 46

И тогава Исус, отпивайки вода от меха, отново му каза:

“До година по това време Аз непременно ще се върна при тебе

и, ето, жена ти Сара ще има син…” 47

Докато още слушах Божиите думи, Духът усили зрението ми, тъй щото

видях Сара, слушаща думите Господни от самата шатра. Това я накара да

се усмихне, а след това да се засмее, казвайки:

“Като съм остаряла ще има ли за мене удоволствие, като и

господарят ми е стар?” 48

И ето, че Господ попита Авраам:

“Защо се засмя Сара и каза: Като съм остаряла, дали наистина

ще родя? Има ли нещо невъзможно за Господа? На определеното

време ще се върна при тебе, до година по това време и Сара ще има

син…” 49

След тези твърде благодатни думи, Исус отново се обърна към мен

като ме питаше:

“Как мислиш, слуго Мой! Обещанието Ми към Авраам дар за

вярването му ли беше или награда за вярността му?”

“О, Исусе! Разбира се, че то е награда за вярността! Защото Авраам Ти

остана верен до годините на старостта си, а начинът по който той Те

посрещна заедно с двамата Ти ангели, е повече от прекрасен!”

“Значи, както сам се убеждаваш, наградата за вярността се

печели трудно! Тя се доказва цял един живот! Но ти си спомни как

реагира Авраам, когато му обещах, че ще има син Исаак? Не каза

ли той на своя Господ:

45 (Битие 18:9)
46 (Битие 18:9)
47 (Битие 18:10)
48 (Битие 18:12)
49 (Битие 18:13-14)
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“На стогодишен човек ли ще се роди дете? И Сара, която има

деветдесет години, ще роди ли? Исмаил да е жив пред Тебе…” 50

Не му ли казах Аз на Свой ред:

“Не, а жена ти Сара ще ти роди син, и ще го наречеш Исаак; и с

него ще утвърдя завета Си за вечен завет, който ще бъде и за

потомството му след него…” 51

И ако Исаак щеше да се роди поради Авраамовата вярност, то

как се роди Исмаил, слуго Мой? Защото ето тук започва да свети

твърде силно лъчът на ангелското благовестие…”

Докато Господ ми задаваше въпроса Си, Скритата Му Манна мощно

подейства в дълбочините на сърцето ми, тъй щото развълнуван Му отговорих,

казвайки:

“Исусе, в Святия Дух на този ангелски лъч аз виждам, че Исаак беше

плодът на верния Авраам, докато Исмаил – плодът на вярващия Авраам.

Вярността – това е Твоята Вяра вътре в нас, а вярването – нашата

собствена способност да вярваме. Със собствената си мъжка сила Авраам

придоби от Агар сина си Исмаил, но само с Божията Сила той получи

обещания си Исаак…”

Господ се усмихна на думите ми, а погледът Му показваше колко е

удовлетворен от отговора ми. Но в следващия миг Лицето Му се смръщи и

Той със строг Глас ме попита, казвайки:

“А взима ли Църквата Ми на предвид този лъч на ангелското

благовестие, който е лъчът на Вярността? Помнят ли братята и

сестрите Ми писаното от Павел в Галатяни относно Сара и Агар?

Чеда за робство ли искате да бъдете, та да се упражнявате във

вярване, или чеда по обещание, та да получите Плода на Вярността?

Чеда на слугинята ли искате да бъдете или чеда на свободната? И

ако чедото на свободната е награда за Вярността, то какво е това

“вярване”, в което се упражнявате? Или какви са тези “вярващи”,

каквито се наричате? Не разбирате ли, че вярващият е толкова по-

далеч от верния, колкото Исмаил е по-далеч от Исаак? Не проумявате

ли, че Исмаил се ражда с вярване, но Исаак само с Вярност? Чудно
50 (Битие 17:17-18)
51 (Битие 17:19)
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ли е тогава колко малко верни се задържаха на Хълма Господен

при пророка Ми? При толкова църкви, пълни с агаряни и исмаиловци

какво още трябва да ви учуди?

Кого от вас Господ изпита с изпита на Божията Вярност, както

го сторих със слугата Си Авраам? Не бихте ли скоро отпаднали

всички, ако през такъв огън трябва да премине вярата ви?

Но, ето, казвам ви, че Моята Вяра преминава и през по-голям

огън от изпита на дълготърпението. Защото Аз съм Господ на Седрах,

Мисах и Авденаго – Четвъртият в огнените пламъци! Размислете

тогава и за другата тайна на ангелското благовестие, за която сега

ще попитам пророка Си…”

След тези думи, с голяма ревност в Гласа Си, Исус отново ме попита:

“Как слушаш думите Ми? И как ги разбираш? И какво ще рече

изговореното от Мене към Авраам:

“До година по това време Аз непременно ще се върна при тебе

и, ето, жена ти Сара ще има син…” 52

Защото, ето, Господ на Ветил се обръща към всички вас и казва

същите думи в Святия Дух:

Бъдете Ми Верни, и след една година Аз ще се върна при вас, а

вие вече ще сте Ме родили в сърцата си!

Вярно ли се обещавам, слуго Мой?”

Можеше ли да не е Верен и Истинен моят превъзходен Спасител?

Можех ли да не Му отговоря, след като в сърцето ми още пареха най-

святите и чудни видения от Царството? Разбира се, че имах отговора, и

затова Му казах:

„Исусе! Когато раждаме плода си от Дървото на Живота, преминавайки

през всяка от Портите на Твоя Град, то всеки път нашата вярност изпълва

по един месец. А когато изпълним една година, то тогава непременно се

реализира обещанието Ти към Авраам. И Ти се връщаш, за да се намериш

роден в сърцата ни. Роден с Вярността, с която сме Ти останали Верни,

устоявайки на дяволските ветрища и прославяйки Името и Образа Ти в

Святия Дух…”

52 (Битие 18:10)
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Думите ми накараха Исус да ме прегърне. А след това с изпълнен от

Благодат Глас да ми каже:

“И ето това е същинският лъч от ангелското благовестие, слуго

Мой! Лъч, с който искам да светите като светила на Сион всред

опакото и извратено поколение на Вавилон. Докато накрая пръснете

челото на блудницата, и Сам Аз ви въздигна при Себе Си в Славата

на Небесния Ерусалим. Затова сега отново ще призова цялата Си

Църква! И на всичките Си братя и сестри ще кажа думите Си:

Престанете да проповядвате суетата на вярването, и започнете

да се утвърждавате в Духа на Вярността! Защото Младоженецът

няма да се ожени за вярваща, но за Вярна Невяста!

Църкви, в които има вярване, но няма Вярност, не са Мои!

Църкви, в които има вярващи, но няма Верни, не са Мои!

Това са църкви на човешко-демоничните религии, в които се

въздигат Агар и Исмаил, а се поругават и похулват Сара и Исаак!

Затова и Апостолът Ми Павел някога беше написал на всички ви:

“А ние, братя, както Исаак, сме чада на обещание. Но, както

тогава роденият по плът гонеше родения по Дух, така е и сега.

Обаче, що казва писанието? "Изпъди слугинята и сина й; защото

синът на слугинята няма да наследи със сина на свободната". За

туй, братя, ние не сме чада на слугиня, а на свободната…” 53

И ако Святият Дух е запечатал това послание като вярно и

истинно във Вечното Слово на Отца Ми, то тогава се подвизавайте

да се намерите верни във Вярността, а не вярващи във вярването.

И също така знайте, че книгите, дадени на пророка Ми, са ситото, с

което разделям верни от вярващи, верни от неверни, и чеда на

Отца от чеда на лукавия!

А ти, слуго Мой, сега Ме последвай в четвъртия от лъчите на

ангелското благовестие! Защото ако някъде се е родила Вярността,

Твърдостта идва да я подкрепи!

Аз, Господ на Ветил, все още говоря и не млъквам!”

53 (Галатяни 4:28-31)



49

5. ЧЕТВЪРТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ

(БОЖИЯТА ТВЪРДОСТ)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Искрено се надявам, че след третия лъч от Ветил животът ти за Господ

Исус Христос и Небесното Царство никога няма да бъде същият. Защото

всичко, от което се нуждаем – днес и сега – е промяна. Промяна в

отношението ни към Бога. Промяна в критериите и ценностите. Промяна в

целия ни начин на мислене. Защото ако бихме се задоволили само с

определението “вярващи”, то измежду всички човеци бихме били най-

много за окайване. Но когато Господ от върха на Ветил ни посочи и намери

основание да ни нарече “Верни”, то тогава отношенията ни с Него наистина

са станали съвършено хармонични. Аз няма да те успокоя, че в оставащите

дни до Грабването ще ни бъде лесно. Много от нас Бог ще преведе през

огън и вода, през примки и клопки, през всякакви възможни и невъзможни

изпитания. Но едва тогава ще разберем от какво сме направени. Защото

ако вътрешният ни състав е еднакъв с този на Камъка от Сион – то тогава

не бива да ни плаши никоя тежест, нито да ни отчайва какъвто и да било

натиск. Но ако не сме придобили Божията Твърдост, то няма как да устоим

и ще имаме проблеми.

За да ме разбереш напълно, ще си послужа с един пример:

Представи си един висок великан, пратен от силите на ада, който няма

друга задача по земята, освен да доведе всичките човешки сърца до

поклонение към дявола и неговия син на погибелта. Този великан носи

железен пръстен, сложен на показалеца на десницата му. И върху самия

пръстен е изваян образът на Антихрист. Всеки път, когато великанът

натисне някой човек с пръстена си, върху плочата на човешкото сърце

остава печат от дяволския образ. А след това самият образ придобива

голяма сила, понеже принуждава сърцето да мисли, както той иска, да

вярва, както той иска, и да се покланя, където той му покаже. Този

злокобен вариант се случва винаги, когато железният пръстен натисне

глинено сърце, понеже глината няма възможност да се съпротивлява, но

винаги приема релефа на натиска, който се упражнява върху нея.
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Виждал си тухли, нали? Те винаги приемат формата, според калъпа, в

който попадат, и пресата, в която се формоват. А след това тухларят ги

изпича в пещ, за да запази образа им и никой след него да не може да го

промени с друг. Защото глината, сама по себе си, може да се формова,

само докато е мокра и податлива. Но когато премине през огън, тя запазва

формата, която й е дадена, и не може да бъде променена. Тази тухла,

разбира се, никак не може да претендира за твърдост и здравина, но не

такава е целта на тухларя. Той просто иска да има под ръка много тухли,

направени по един и същ калъп, за да свършат работа на строителите,

които ще ги ползват. Ами ето такава, накратко, е религиозната активност

на дявола. Слаби и плътски човеци, които попадат под опресията на

религиозния дух, за да бъдат запечатани с образа на звяра, и да станат

тухли за последната Вавилонска кула. И Сатана би бил безкрайно доволен,

ако в кампанията на изпратения великан не бяха се случили непредвидими

проблеми. Защото той, пълен с ужас, отива и докладва на дявола, че някои

човешки сърца не подлежат на подпечатване, понеже същността им не е

глинена, но каменна. И не просто каменна, но диамантена…

“Не се отчайвай точно сега!” – крещи пребледнелият дявол. И вдигнал

списъци в костеливата си ръка, бие великана по главата, като му казва:

“Върни се и натискай, натискай, натискай! Удряй, удряй, удряй!

Блъскай, блъскай, блъскай! Искам да пречупиш тези камъни и да ми ги

подариш за тъмното ми царство! За какво са ми тухли, след като от тях

нямам утеха? За какво ми е глина, след като е безлична и твърде евтина?

Камъни ми пречупи, чуваш ли? С камъни да се върнеш, както в древните

дни ми подари Валаам!”

И излиза отново великанът по земята, като търси камъните, за да ги

запечата с образа на пръстена си. Намерил ги, той отново натиска,

натиска, натиска… Блъска и удря, удря и блъска. И като се взира да

потърси върху диамантите поне един белег, поне едничка драскотина от

пръстена си, с ужас осъзнава, че Божиите камъни са повредили образа на

пръстена му. Така великанът отново се връща в покоите на тъмния княз,

като му казва съкрушен:
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“Направи ми нов пръстен, княже! Този, с който подпечатвах глината,

се повреди от диамантите!”

Дяволът загризва в пълно отчаяние ноктите си, а след това като

въшлясал дълго чеше главата си, не намирайки какво още да измисли

против скъпоценните от Сион. Те не се драскат, не се подпечатват, не се

чупят, не се развалят, не се поддават, не се отчайват, не се предават, не

се продават. Те са просто камъни, съградени върху Камъка от Сион, срещу

който лукавият няма измислени оръжия…

Разбираш ли този пример, братко мой?

Проумяваш ли, че в крайна сметка цялата тъмнина работи за Божиите

скъпоценни камъни? Защо? Ами първо - защото те се утвърждават пред

Божието Лице именно като скъпоценни камъни, имайки състав, който е

непосилен за повреждане, надраскване или счупване. Второ – защото

всеки удар от тъмнината върху такъв камък, уврежда самата нея, а не

камъка. Трето – защото всичко съдейства за добро на ония, които любят

Бога, (както ни е писал Апостол Павел) защото са Избрани по Божието

Предузнание и Всевечно намерение. И четвъртото, което ще се открие в

четвъртия лъч на ангелското благовестие:

Твърдостта е категоричният белег за Небесния произход на Божиите

Избрани! Тя е лъч от ангелското благовестие, който трябва да свети във

всеки скъпоценен камък на Господ Исус Христос!

И така, скъпи мой братко, нека още малко да поговоря за Твърдостта.

Защото, струва ми се, най-помазаните книги от Хълма Мория бяха свързани

именно с Божиите скъпоценни камъни. Такива бяха “Мъдростта на Агур”,

“Последният Храм на Хълма Мория”, “Скъпоценният камък от Сион”,

“Символите на Скъпоценния Камък” и “Съградени на Канарата”.

Не можем да сме прочели такива книги и да си останем същите! Не

може цяло десетилетие нашият чуден Господ да ни докосва, извисява и

утвърждава, а ние да си мислим, че с нас нищо не се случва, и връзката с

Хълма Мория е просто абонамент, основан на принципа “десятък – книга”,

“книга – десятък”.

Нищо подобно, скъпи мой приятелю! Исус досега е вършил, а и

занапред ще върши чудесата Си в дълбочините на сърцата ни. Защото ти
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свидетелствам в Святия Дух и нека Утешителят потвърди на сърцето ти

думите ми, че дяволът си счупи ноктите и разрани ръцете да блъска духа

ми, та дано бих спрял да светя, да пиша и да свидетелствам за великото

Име Исус Христос.

Е, и?!!

Какво постигна злият Сатана, освен че възбуди ревността Господна и

Сам Исус се яви като Свят Камък в тъмните му покои? Какво постигнаха

рояците кукумявки и бухали срещу орела Господен, освен това, че Исус

заби в ококорените им очища Меча на Божия Пророчески Дух? И най-вече

– какво постигнаха жалките амонци и моавци, които се опитаха да поставят

прегради пред Пътя на Божия Пророчески Дух? Аз силно се надявам да си

чел книгата за империята Содом от “Духовните империи на Злото”, за

да знаеш за племената на Амон и Моав. Но сега непременно ще ти напомня

Божиите думи против тези противници на Христовата Църква, и така ще

премина към същината на ангелското благовестие. Ето какво заявява Бог

чрез пророка Си Моисей:

“Амонец и моавец да не влизат в Господното събрание;

потомците им и до десетото поколение да не влизат в Господното

събрание никога; защото не ви посрещнаха с хляб и вода по пътя,

когато излизахте из Египет, и защото наеха против тебе Валаама

Веоровия син от Фатур месопотамски, за да те прокълне. Но Господ

твоят Бог не склони да послуша Валаама; а Господ твоят Бог промени

проклетията в благословение за тебе, понеже Господ твоят Бог те

обикна. Да не им благопожелаваш мир или благополучие през

всичките си дни до века…” 54

Виждаш ли колко категорични са думите на пророка? А знаеш ли с

колко амонци и моавци днес дяволът е напълнил отстъпилите от Завета

Господен църкви? Знаеш ли колко много са се умножили платените

лъжепророци на дявола, готови за една пачка долари да прокълнат

поколението на Божия Пророчески Дух? Малко ли беше вятърът, който

задуха против верните на служение “Мория” от хора на всякакъв

демоничен дух? Малко ли езици се заклатиха в езавелски и валаамски

54 (Второзаконие 23:3-6)
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чародеяния, та дано биха затворили Божията зеница? Но склони ли Отец

да послуша нечестивите? Стана ли Исус кукла на религиозни конци, та

както Го дърпат чародейните кукловоди с устните си, така и да постъпи

според очакванията им? Защото преди близо десет години амбициран

наемник се беше заклел пред стадото си, казвайки:

“Да не ми е името... ако не изкореня влиянието на този Главчев, и не

затрия служение “Мория” до дъното на пъкъла! Добре запомнете думите

ми! Добре ги запомнете!”

Овцете му толкова добре ги запомнили, че чак и до Божия слуга

стигна гнусната заплаха. Но явно, че богът, на който се молил въпросният

пастор, (и чието име ще спестя, за да не изцапам Святостта на тази книга),

е бил твърде муден, нищожен и слабичък дух. Защото десет години по-

късно слугата Господен продължава да пребъдва като Корен Давидов, а

нито един пастир не го е изкоренил.

И какво излезе в крайна сметка с този петдесятен Валаам? Той се

опита да прокълне Божия пророк, но Бог обърна проклетията му в

благословение за слугата Си. Защото този Валаам искаше да ме изкорени,

а пък Исус още толкова ме вкорени! Той се опита да ме затрие до дъното

на пъкъла, а пък Исус ми показа не само всичките кръгове на ада в

книгата “Как ще избегнете от осъждането в пъкъла?”, но заведе

слугата Си дори до огненото езеро…

На това какво ще кажеш, братко мой? Слуша ли Бог валаамовци?

Благоволи ли в гнусните им проклятия и хули? И приема ли Святият Отец

да отговаря на петдесятни и всякакви други чародейства, за да хвърли

злощастие върху слугата Си, станал жертвен юнец на Престола Му?

Нека ти кажа, че идва едно време, наречено Милениум, когато

Божиите съдии ще седнат на престоли, за да съдят беззаконията на

Луцифер и на всичките началства и власти на нечестието. И тогава Исус

ще разтвори една книга, наречена “Книга на демоничните изповеди”.

И когато духът на Валаам изповяда дългата си кариера на земята, ще

стигне и до интимната си връзка с въпросния пастор по-горе. А щом и тя

бъде изповядана, то непременно записаното ще се превърне във въже,
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което в Деня на Страшния Съд ще се стегне на възел около духа на

нечестивия, за да го придърпа в сетнината му.

Сега разбираш ли най-сетне, че този, а и всички други платени

вавилонски наемници не са никак за завиждане, но напротив – за

окайване. Защото докато са зубрили учебниците си по теология фатално са

пропуснали да осмислят твърде сериозните думи на Господ Исус Христос,

касаещи именно тяхното беззаконие:

“Но имам малко нещо против тебе, защото имаш там някои,

които държат учението на Валаам, който учеше Валака да постави

съблазън пред израилтяните, та да ядат идоложертвено и да

блудстват. Така също имаш и ти някои, които държат, подобно на

ония, учението на николаитите. Затова покай се; и ако не, ще дойда

при тебе скоро и ще воювам против тях с меча, който излиза от

устата Ми…” 55

А ако ти наистина искаш да осмислиш тези Божии думи и никак повече

да не те вълнуват напъните на църковните лъжепророци, то прочети

следващите редове, защото с тях влизам в същината на разглежданата

тема. И така, мили мой братко! Нека отново се въздигна при моя Господ

във височината на Ветил, където духът ми оставаше с Него. Защото Той

отново започна да ми говори, като казваше:

“Верни и истинни са размишленията ти, слуго Мой. Защото

Господ твоят Бог наистина е силен да обърне всяка проклетия в

благословение. Но сега ти казвам да Ме последваш в четвъртия от

лъчите на ангелското благовестие. Защото там, долу, има един

амбициран Валаам, който е приел корист от Валак, и е намислил да

прокълне Израил. И срещу нечестивия дух, обсебил Валаам,

непременно ще се възправи Господен ангел. А ти непременно

трябва да видиш тайната на ангелското благовестие, защото тя

съдбоносно е свързана с Евангелието и Пътя Господен. А сега Ме

последвай…”

След тези думи на Исус при височината на Ветил се яви Господен

ангел. И като погледна към Исус, Който му даде знак, тръгна надолу по

55 (Откровение 2:14-16)
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стъпалата на Небесната стълба, а ние го последвахме. И когато вестителят

вече беше слязъл, аз видях Валаам да язди ослицата си по стеснен път. В

едно с него се придвижваше и тъмнината на страшно дяволско коварство,

което беше като черен облак, обградил подобно пръстен сърцето му. И ето,

че ангелът Господен извади нож от мантията си и застана на пътя, за да

спре настъплението на злия дух. А когато ослицата видя ангела и

прострения в ръката му нож, тя мигновено свърна от пътя, като отиваше

встрани към полето. Това накара Валаам да удари ослицата с гегата си, за

да я върне в пътя. А тогава Небесният пратеник мина напред по пътя,

който се стесняваше и имаше зидани прегради и от двете си страни. И ето,

че Исус ми проговори, като казваше:

“Виждаш ли, слуго Мой, как Пътят се стеснява и от двете си

страни?”

“Да, Господи мой! Виждам това!” – казах аз. А Господ продължи да ми

говори, като казваше:

“А не предупредих ли Аз в Евангелията, че Моят Път е стеснен?

И не призовах ли всички ви да тръгнете по стеснения Път? Как

мислиш тогава? Ще позволи ли Господ на един измамен и подкупен

от човеци пророк да отвори устата си и да прокълне народа Му?

Колко повече – когато този злотворец създава впечатление, че

върви на Пътя Господен!

Но ето такъв е и скритият прочит на ангелското благовестие.

А ти виж сега как ще се развие ситуацията с Валаам…”

Отново гледах с вълнение във видението, когато забелязах как Валаам

и ослицата минаха в теснината на пътя. А там, видяла отново ангела с

прострения нож, ослицата кривна встрани на тесния път, като притисна

Валаам до зида. А той още по-лошо я удари, решил, че гегата му ще има

достатъчен възпитателен ефект. Но било, че ослицата направи още

няколко метра напред, понеже ангелът се отдръпваше, нищо не подобри

ситуацията за Валаам, защото ослицата вече не можеше да отбие нито

наляво, нито надясно. И тя, като видя ножа на ангела досущ до главата си,

падна и се свлече на краката си, притискайки Валаамовите нозе. А тъмният

облак около сърцето на Валаам почерня твърде зловещо и той тръгна да
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налага с цялата си ярост кроткото животно. Но точно тогава ослицата

проговори с човешки глас, като казваше на Валаам:

“Що съм ти сторила та ме биеш вече три пъти?” 56

А Валаам, без да осмисли, че говори с животно, й изкрещя, казвайки:

“Защото се подигра с мене. Ах, да имах нож в ръката си! Сега

бих те заклал…” 57

Точно в този миг Исус отново ми проговори, като казваше:

“Чу ли думите в реакцията на Валаам? И ако си ги чул, кажи

Ми: Човешки ли са тези думи? Защо точно за нож в ръката си

помисли Валаам? Не затова ли, понеже с нож в ръката си ангел

Господен спря ослицата му? Но ако Валаам още не вижда Божия

пратеник, то демоничният дух в сърцето му не го ли вижда?

Чуй тогава изповедта на ослицата, понеже в нея вече заблестява

лъчът на ангелското благовестие…”

Отново гледах във видението, когато чух ослицата да казва на Валаам:

“Не съм ли аз твоята ослица, на която си яздил през целия си

живот до днес? Имала ли съм навик друг път да ти правя така?” 58

А Валаам и отговори:

“Не!” 59

Докато още чувах отговора на Валаам, Исус с твърде ревностен Глас

ми проговори, като казваше:

“Виждаш ли тайната в думите на ослицата? Защото тя казва на

Валаам, че е била неговата ослица, която е яздил през целия си

живот до днес? Как ти разбираш това – „до днес”?”

“О, Исусе! Тези думи идат да покажат – до мига, в който Валаам

премина на друг дух, който не е Божият! Защото за Валаам се знаеше, че е

пророк на Бога. А когато благоволението на Бога падне от Валаам, то

непременно ще премине в ослицата. Защото, за разлика от него, тя не е на

друг дух, нито е обсебена от мрак и тъмнина…”

56 (Числа 22:28)
57 (Числа 22:29)
58 (Числа 22:30)
59 (Числа 22:30)
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“А ще поиска ли ослицата да премине с Валаам по стеснения

Път, след като насреща й е ангел Господен с нож в ръката?”

“Не, Господи! Тя ще има страх от Бога!”

Следващите думи на Исус бяха ослепителна Светлина. Защото Той

съкровено ми каза:

“Не просто страх, Стефане! Не просто страх, но твърдост!

Защото тази ослица непременно е познавала пътищата на пророка,

и Духа, Който пътува на нея, когато Валаам е пребъдвал във Волята

на Всевишния. Но тя никога не е носила на гърбината си товар от

беззаконие, платен със златото и среброто на дявола. Виж тогава

как продължава видението нататък…”

Отново погледнах във видението, когато очите на Валаам се отвориха,

а тъмният облак побърза да се изпари от сърцето му. И като видя Божия

вестител, с нож против него, Валаам падна на нозете си, осъзнавайки едва

сега страшната си лудост. А ангелът Господен с твърде строг и гневен глас

му проговори, казвайки:

“Ти защо би ослицата си вече три пъти? Ето, аз излязох да ти се

съпротивя, защото пътят ти не е прав пред мене; и ослицата ме

видя и се отби от мене, ето, три пъти; ако да не бе се отбила от

мене, до сега да съм те убил, а нея да съм оставил жива…” 60

Едва бях чул ангела, когато Господ отново ми проговори, като казваше:

“Виж сега колко голяма тайна се открива в благовестието на

ангела. Защото сам той казва, че ослицата го видя, а пък Валаам

не. Но ако една ослица на стеснения Път вижда ангел Господен, то

тя не е ли преживяла в пълнота Моето обещание към Натанаил:

“Отсега ще видите Небето отворено и Божиите ангели да

възлизат и слизат над Човешкия Син…”

Разбираш ли най-сетне Светлината на този небесен лъч?

Защото, ето, стесненият Път съм Аз, Христос, а ангелът слиза

над Мене! Защото Аз съм Пътят, и Истината, и Животът!

Ослицата е, която познава Гласа на Божия Пророчески Дух!

Валаам е нечестивецът, извратил сърцето си, за да се продаде на

60 (Числа 22:32-33)
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дявола за шепа користи. А ангелът Господен е вестителят, който

пази Пътя от всяка тъмнина и беззаконие!

Нека тогава Църквата Ми да си спомни в думите на пророк

Захария как нейният Господ влезе в земния Ерусалим, защото с

тези думи Той ще влезе и в Небесния Ерусалим…”

“Радвай се много сионова дъщерьо; възклицавай, ерусалимска

дъщерьо; ето, твоят Цар иде при тебе; Той е праведен, и спасява,

кротък, и възседнал на осел, Да! на осле, рожба на ослица…” 61

Да позволя ли върху гърбината на ослицата Ми да се възкачват

люде с Валаамовата заблуда, или да пратя истински пророк, който

подобно на ангела да държи прострян Меча Ми в стеснената част на

Пътя Ми? И да бъде ли друга вярната Ми Невяста, освен ослица,

която твърдо отказва да върви по Пътя Господен с лъжлив дух на

гърбината си? Да забравят ли Моите, че един от Апостолите Ми е

написал сериозно предупреждение против нечестивите, опитващи

се да яхнат именно ослицата Господна:

“Горко им! защото ходят по Каиновия път, заради печалба се

впускат във Валаамовата заблуда, и погиват в Кореевото упорство…”
62

Но ето, люде Мои! Лъч на ангелско благовестие ви давам чрез

слугата Си! И на всички вас казвам:

Бъдете онази ослица Господна, чиято твърда гърбина ще понесе

най-жестоките удари от лъжепророка, но няма да помръдне и крачка

напред, докато Валаам не бъде съкрушен от ангела Господен!

Бъдете онази кротка и вярна на Бога ослица, с която Бог е

силен да хвърли смут върху всичките лъжепророци на Вавилон.

Защото всички те вкупом се втурнаха, за да се смесят сред Божието

домочадие, но никак не помислиха, че Аз наблюдавам кривите им

пътища, и виждам кесиите им, пълни с користите на дявола! А там,

при Вратата на Пътя, Моят ангел няма никак да ги пусне. Защото

Мечът Господен ще ги прониже, и Духът Господен ще ги убие на

61 (Захария 9:9)
62 (Юда 1:11)
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място. За да премине по Пътя само ослицата Господна, на която

Господ е дал да носи всичкия Му товар!

Затова казвам на всички ви:

Бъдете твърди и се укрепете, защото Аз ще обърна Валаамовата

проклетия в благословение за вас! Всички лъжливи пророци и

безумни пастори, които ви кълнат и съдят с остри и страшни думи,

непременно ще се счете, че ви благославят! Защото Господ е силен

да извърши писаното против Вавилон и нечестивите му слуги:

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

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

него…” 63

Всяка чародейна молитва против сърцата ви, ще е бумеранг,

който се връща против сърцето на злия, който е клатил езика си!

Всички хули, укори, позори и лъжи, с които сте омърсявани,

непременно ще се превърнат в опустошителен дъжд, който потопно

ще навали върху нечестивите! Всяко зло намерение, скроено против

вас, Аз ще осуетявам, имайки всякога пред очите Си думите на

слугата Си Давид:

“Те нека кълнат, а Ти благославяй; когато станат те ще се

посрамят, а Твоят слуга ще се весели…” 64

А когато бурята нападне нечестивите, тогава върху всички вас

ще дойде Божието Омиротворение. Понеже то е петият лъч на

ангелското благовестие, за което ще говоря на слугата Си в

следващото видение.

Аз, Господ на Ветил, все още говоря и не млъквам!”

63 (Откровение 18:20)
64 (Псалом 109:28)
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6. ПЕТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ

(БОЖИЕТО ОМИРОТВОРЕНИЕ)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Възложил цялото си упование на Господа, аз горещо Му се моля да

опази и съхрани всички, до които достигна пророческото благовестие на

служение “Мория”. Зная, че дяволът не спи, но като рикаещ лъв обикаля и

търси кого да погълне. Зная също, че залогът на тези вече сто и седемдесет

книги, разкриващи петте Святи Божии Присъствия, е станал твърде голям и

велик. А против такъв велик залог ще се осъществи и съобразна на цената

му съпротива. Самата съпротива в никакъв случай няма да бъде назначена

да събори или повреди Божиите Избрани, но да отвее и върне далеч назад

фалшивите, неискрените и непосочените от Бога за последния Храм на

Хълма Господен.

Когато станеш свидетел на буря, при която гръмотевици разпорват

небето, и светкавиците блясват една след друга, едно смътно чувство на

безпокойство започва да обзема ума ти. Защото онова, което се случва, е

вън от човешката ти представа да го обясниш и изкажеш. Вятърът вие със

страшна сила и удря стъклата на прозорците, а на теб ти се иска стихията

да свърши и всичко да се успокои.

Ето такава стихия има днес в духовния свят. Защото там ангелите на

Михаил воюват против падналите ангели на Луцифер. Това не е битка

заради идеята, че мракът и Светлината трябва да се бият. Не! Това е

битката, която ще доведе до свършека на старото творение, до Грабването

на Църквата, и до Второто Пришествие на Господ Исус Христос. И няма как

да си мечтаеш да стоиш встрани от битката, защото вече си въвлечен в

нея. Ако си беше стоял в света на езичниците – да люпиш семки, да

гледаш мач, или да се хилиш на мазното шоу на Азис, то можеше и да не

забележиш случващото се в духовния свят. Но когато си последвал Исус до

Голгота и след Кръста Господен, то тогава си станал един от Божиите

войни. Един от тези, които ще се подвизават като добри войници Исус

Христови в доброто войнстване на вярата. А там, във войнстването, се

сблъскват меч с меч, и щит с щит. Там летят стрели и копия. Там се
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разпалва опустошителен огън и се надигат страшни вълни. Защото днес,

амбициран повече от всякога, дяволът подготвя света за явлението на

човека на греха, и сина на погибелта. Един безумен картоиграч, който ще

се яви на света, имащ претенциите да се нарича със скъпоценното и Свято

Име Исус. И за да има доволно много посрещачи за сина си, Сатана от две

хилядолетия пръска отровна заблуда с друг дух, друг Исус и друго

“благовестие”. А който би се опитал да възроптае против неговия прочит,

трактовка и поквара на Евангелието, автоматично става неудобен и се

превръща в мишена и жертва.

Не е лесно да живееш живот на мишена. А още по-болезнено е да

пребъдваш като жертва. Защото и нашият Господ на Собствения Си Кръст

беше мишена и жертва. Дяволът се вкопчи в Главата Исус Христова и я

угнети с венец от тръни. Защото от тази Глава блестеше Ум Исус Христов,

пълен с Благодат и Истина, която съсипва делата му. Но това никак не му

беше достатъчно, за да спре. Затова лукавият се прицели в нозете Му и ги

прободе. Защото те вървяха в Пътя на Святостта. След това прикова и

ръцете Господни и ги прободе. Защото бяха най-даващите и благодатни

ръце от Създанието на света. Но при все, че мястото на Голгота приличаше

на демонична касапница, пак от раните на Разпнатия и от изтичащата Му

Кръв лъхаше Мир. Мир за далечния и мир за близкия. Мир за грешния,

който се опрощава, и Мир за смирения, който се възвишава.

Ето за този Мир искам да ти говоря тук, братко мой! За Мирът във

време на война! За съвършеното успокоение сред бурята и грохота на

хилядолетната война между Светлината и мрака!

Много пъти през годините сърцето ми се изпълваше със сълзи на

голяма скръб за всички, които по един или друг начин отстъпиха от

пророка Господен, и нямаха непоколебим дух за Святото Дело на Божия

Пророчески Дух.

Какво се случваше с тях? Защо губеха Мира си от Господа? Нима за

тях мирът с демонизираните човеци или с началствата и властите на

нечестието беше по-ценен от Мирът, Който е Самият Исус? Нима не можеха

да отърсят прахта от нозете си и Мирът Божий да се върне в сърцата им?
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Нима не можеха да устоят и да бъдат блажени миротворци, каквито в

древността бяха Даниил, Седрах, Мисах и Авденаго?

Даниил беше хвърлен в яма с освирепели лъвове, но имаше Мирът

Господен в сърцето си, и Архангел Гавриил затули с жезъла си челюстите

на зверовете, за да го оставят невредим. Седрах, Мисах и Авденаго

влязоха с Мир Господен в пламенна нагорещена пещ, готови самоволно да

изгубят живота си за Бога, но да откажат преклонение пред златния образ

на Навуходоносор. И Сам Мирът се олицетвори и въплъти като Четвъртия

сред тях. Павел и Сила, с вързани от верига нозе, имаха Мирът Господен, и

пееха на Святия Отец с Благодат в сърцата си, тъй щото стените на

тъмницата им рухнаха, а веригите им се счупиха.

Толкова Свят и прекрасен Мир Господен!

Доказан и съвършено реален, Верен и Истинен, чуден и прославен!

Но така или иначе, много хора днес продължават да Го губят или

никога да не Го намират. А как устоя слугата Господен през всички тези

години? Как нито за миг не се уплаши, нито изпадна в малодушие поради

яростната религиозна съпротива от църкви и вярващи? Как не хвърли

писеца си настрани, та да каже с ужасно притеснение на Господа:

“Ах, Исусе! Мразят ме и искат да ме погълнат! Страх ме тресе и ужас

ме довършва! Кошмари ме задушават, и съмнение ме преборва! Какво да

правя, за да спася скъпоценния си животец? Как да избягам от враговете

си, та да опазя едничката си кожа?”

“Кожа за кожа, да! Все що има човек, ще го даде за живота си!”

– с тези внушения искаше дяволът да отнеме Мира от сърцето ми, както се

опита в древността и спрямо праведния Йов. Но ето, братко мой! Слугата

Господен стои и си пише помазаната книга, а дяволът кърши отстрани ръце

и гледа. Защото когато Мирът Господен е вътре в нас, Сатана може да

прави само това – да стои да гледа. Ами нека гледа, нека се учи! Но

колкото и да гледа, няма да се научи! Защото той е паднал и продължава

да пада, докато накрая ще се пльосне в огненото езеро. Но ти отново

помисли, че Божият пророк опази и съхрани Мира в сърцето си. И ако

имаше причина всичко това да се случи, то тя се дължи на Йеова Шалом,

сиреч, на петия от лъчите на ангелското благовестие. Затова нека и аз сега
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отново се въздигна при моя Господ на върха на Небесната стълба, защото

духът ми оставаше все така при Ветил. И ето думите, които Исус ми

проговори:

“Слуго Мой! Въздай Слава на Бога, че си утвърден и помазан

миротворец! Слуга, който нито веднъж през годините не изгуби

Мира Господен, но го утвърди и възвеличи в живота си. Как исках

да видя всичките напуснали те човеци – събрани на Хълма и

омиротворени от Божия Дух. Но те не пожелаха Аз да бъда Мирът в

сърцата им. Как исках с пророческите видения, които им давах, да

се превърна в тяхното прибежище от бурята, и в техния заслон от

жегата – но те се изпокриха като буболечки в дупките на пръстта,

от която бяха изровени.

Как исках да бъда Съвършеният и Благодатен Мир във времето

на тази последна скръб за всички ви – но само малцина намериха в

живота си стълпа, който Гедеон нарече Йеова Шалом.

И ето – за сетен път Господ ще ви говори чрез слугата Си от

височината на Ветил и ще ви благовести Божия Мир, та дано бихте

Го познали и усетили. Защото само с Този Мир ще можете да

устоите в следващите дни и години, които ви делят от Грабването. И

блажени, днес и сега, човеците, които Ме вярват и искат повече от

всичко друго в живота си. А ти, слуго Мой, сега Ме последвай в

петия от лъчите на ангелското благовестие, защото това е лъчът на

Божието Омиротворение. И в това видение отново Аз съм Ангелът

Господен…”

След последните думи на Исус ние тръгнахме по стълбата, като

слизахме надолу. И вече слизахме на земята, тъй щото очите ми видяха

голям дъб, а там до дъба съзрях и Гедеон, който тайничко чукаше жито в

лина си. И ето, че Господ ми проговори, като казваше:

“Само след миг Аз ще говоря с Гедеон, но ти сега виж

подробностите на видението. Забелязваш ли къде Божият избраник

чука житото си, за да го направи на брашно?”

“Да, Господи! Той чука жито в лина, за да го скрие от мадиамците…”
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“А когато някой иска да крие нещо от някого, то такъв не

изпитва ли страх? Не е ли страхът този, който обича да се крие?”

“Така е, Исусе!”

“Виж тогава, че Ангелът на Завета идва при Гедеон, за да

отнеме страха му и да му даде Себе Си като Мир. А сега чуй и

запиши думите, които ще му проговоря във видението…”

След тези думи Исус стана видим за Гедеон. И като се приближи при

него, казваше му:

“Господ е с тебе, мъжо силни и храбри…” 65

Чул думите на Исус и все още не разбиращ Кой стои пред него, Гедеон

Му проговори, казвайки:

“О, господине, ако Господ е с нас, то защо ни постигна всичко

това? И къде са всичките Му чудеса, за които бащите ни ни

разказваха, като думаха: Не изведе ли ни Господ от Египет? Но сега

Господ ни е оставил и ни е предал в ръката на мадиамците…” 66

От думите на Божия избраник лъхаше такава безпомощност, щото аз

мигновено погледнах към моя Господ. А тогава видях как Ревност и още

по-силно благоволение изпълни зениците Му. И Той отново проговори на

Гедеон, казвайки:

“Иди с тая твоя сила, и ще освободиш Израиля от ръката на

мадиамците; не те ли изпратих Аз?” 67

С последното “Аз” Исус твърде силно закова твърдението, за да

накара избраника Си да размисли, че срещу него стои Господ. Но Гедеон

все още не разбираше и отново запя песента на малодушието:

“О, Господи! с какво ще освободя аз Израил? Ето, моето

семейство е най-долно между Манасия, и аз съм най-малък в

бащиния си дом…” 68

Последните му думи накараха Исус да се усмихне и да ми каже:

“Виждаш ли, слуго Мой, какво постоянно се случва между Мен

и Моите Избрани? Защото както ти казах във видението с Яков, така

65 (Съдии 6:12)
66 (Съдии 6:13)
67 (Съдии 6:14)
68 (Съдии 6:15)
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и тук ще ти потвърдя, че избирам слабите, немощните, долните и

малките, за да ги направя силни, мощни, горни и големи.  И точно

затова им ставам твърде необходим като Мир Господен…”

След тези думи Господ отново проговори на Гедеон, като му казваше:

“Непременно Аз ще бъда с тебе; и ти ще поразиш мадиамците

като един човек…” 69

Последното твърдение на Исус дотолкова учуди Гедеон, че той побърза

да Му каже:

“Моля Ти се, ако съм придобил Твоето благоволение, покажи

ми знамение, за да зная Кой Си Ти, Който говориш с мене; моля Ти

се, не Си отивай от тук, докато не дойда при Тебе и изнеса приноса

си и го положа пред Тебе…” 70

Думите на Божия избраник просветиха мястото, тъй щото усетих, че

лъчът на ангелското благовестие стана твърде силен. И докато не бях

отворил уста, за да попитам моя Господ, Той ме изпревари, като ми

казваше:

“Виждаш ли, слуго Мой, как просия лъчът на ангелското

благовестие? А това се случи, защото Гедеон направи първата

стъпка, с която да получи Божия Мир в сърцето си. И това беше

желанието му за принос. Главната причина Моите да губят или да

не получават Мира Господен в сърцата си, е тази, че не желаят да

бъдат принос за Господа. Те не са готови да откъснат нищо от

сърцата си, нито да пожертват каквото и да било от живота си, за

да се изпълнят с Божието Омиротворение. Кажи Ми тогава:

Кои през годините устояха на гонението и яростта на дявола,

които съпътстваха твоето слугуване и свидетелство? Не бяха ли

това човеците, които всякога засвидетелстваха приносите си пред

Мене? А кои категорично отпаднаха от Хълма Господен и Светлината

на Божия Пророчески Дух? Не бяха ли това човеци, които останаха

със свити и неблагоразположени за Мене сърца?

Но ето затова Аз ти давам да свидетелстваш за ангелското

благовестие на Господния Мир – за да послужи за духовно
69 (Съдии 6:16)
70 (Съдии 6:17-18)
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коригиране и промяна на всички, които искат да Ме придобият и да

се изпълнят с Мене. А на тези, които вече са пълни, да постоянстват

в утвърждаването и избирането си. А ти виж как ще продължи

видението…”

Отново гледах към видението, когато Исус усмихнат проговори на

Гедеон, казвайки:

“Ще чакам догдето се върнеш…” 71

В следващия миг, пълен с Вярата на Авраам, Гедеон приготви яре и

пресни пити, като сложи месото в кошница, а чорбата в гърне. Така той се

върна с приноса си, за да се представи на Исус. А Господ, като му посочи

един голям и гладък камък, казваше му:

“Вземи месото и пресните пити та ги сложи на тоя камък, а

чорбата излей…” 72

И когато Гедеон стори заръчаното, Исус посочи приноса му, като ми

казваше:

“Виждаш ли тези пресни пити върху камъка? Това е плодът на

искрените устни и с него Божият избраник засвидетелства на Бога,

че е благодарен за Милостта Му! Виждаш ли и месото от ярето? То

отговаря на пълното пожертвувание за Господното Дело от Божия

избраник с всичките блага на живота му! Забелязваш ли, най-

сетне, и белият камък, върху който е поставен приноса на Гедеон?

В Святия Дух на ангелското благовестие именно той е Божието

Омиротворение, сиреч, наградата от Господ за приноса на Божия

избраник. Затова Аз сега ще потвърдя приноса на Гедеон…”

Докато още ми говореше, Исус бръкна в Мантията Си, като извади

жезъла Си и докосваше приноса на Гедеон с месото и питите. А тогава

Огънят на Божията Любов излезе от Камъка, та пояде приноса, тъй щото

благоухание се въздигна към Отца на висините. И когато Исус мигновено

изчезна от погледа на Гедеон, Божият избраник падна на коленете си,

викайки:

71 (Съдии 6:18)
72 (Съдии 6:20)
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“Горко ми, Господи Йеова! защото видях ангела Господен лице

с лице…” 73

Избликът му накара Господ отново да ми каже:

“Виждаш ли в какъв страх и благоговение пребъдваха древните

от Страшното и Свято Име на Моя Бог и Отец? Те знаеха, че са

грешни и че не биха удържали да стоят в Святото Присъствие на

Ангела на Завета. Но Гедеон щеше да стои, защото приносът му

беше искрен и чист. Гедеон щеше да победи мадиамците, защото

Бог стана неговият Мир…”

След тези думи, развълнуван от слугата Си, Исус се приближи и яви на

Гедеон. И като докосна с десницата Си рамото му, казваше му:

“Мир на тебе, не бой се; няма да умреш…” 74

А след това, посочил към белия Камък, Господ отново ми проговори,

като казваше:

“Иска ли Църквата Ми да слугува пред Олтар, наречен Йеова

Шалом?

Тогава покорете се на ангелското благовестие, което ви давам

чрез пророка Си, и принесете пресните си пити и пожертваните си

юнци за Делото на слугата Ми! Защото от нищо друго не се

нуждаете толкова силно в това скръбно време, както от Божието

Омиротворение! И само след такъв принос Аз ще ви дам да бъдете

поколението на победата и триумфа над духа на мадиамците!

Ето, Църкво Моя! Господ от Ветил говори на цялото Си

домочадие! И Ангелът на Завета иска ангели за Завета Си! Покорете

се на думите Ми! Изпълнете се с Духа Ми! И сътворете в сърцата си

Божия Олтар на Омиротворението! А когато го сторите, последвайте

Ме в шестия лъч от ангелското благовестие. Защото там, където има

Божие Омиротворение, там непременно ще се яви и Божието

Посвещение! Аз, Господ на Ветил, все още говоря и не млъквам!”

73 (Съдии 6:22)
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7. ШЕСТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ

(БОЖИЕТО ПОСВЕЩЕНИЕ)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Не е възможно да си прочел книгата до тази страница и Ветил да не е

станал съвършено реален пред сърцето ти. Но в крайна сметка именно

такава е целта на настоящите видения – да те въздигнат във всяческо

познаване на нашия Господ и Бог. Защото ако в древността Той беше

Ангелът на Завета, днес ние сме ангелите на Завета Му. Казвам “ангели” и

ще те помоля да приемеш тази дума в цялата й духовна пълнота. Защото

при все, че имаме телесно естество, пак стоенето ни пред Господ е

духовно. И в това духовно стоене ние сме вестителите на Исус, Неговите

пратеници и свидетели пред човеците.

Когато стигнах до този шести лъч на ангелското благовестие, свързан

с Посвещението, дяволът употреби възможно най-смазващия си натиск, за

да ме спре и доведе до отчаяние. Той заби хиляди стрели в гърдите и

гърба ми, правейки по този начин тялото ми болезнено и нежелаещо да се

подчини на волята ми. Според неговото очакване мислите ми трябваше да

са заети с болки и притеснения, а не с височината на Ветил. Но аз, като

знаех, Кой е Източникът и Вдъхновителят на духа ми, отново се въздигнах

в молитвата си нагоре, за да Му бъда на разположение и никак да не се

смутя от реакциите на лукавия. Всъщност – до края на това видение

нещата наистина ще дойдат на мястото си и ти непременно ще разбереш

откъде произхожда всичкото раздразнение на Сатана.

А сега нека да поговоря с теб за Божието Посвещение. Виждаш ли,

братко мой, светът е място където са събрани твърде много човеци. Броят

им днес вече е над шест милиарда. Всеки от човеците оставя своята следа

в съвремието – била тя малка или голяма. Но точно тук идва мястото да ти

кажа каква следа остави Божият пророк. Защото аз не се движех по

законите на света, нито се примирявах с допуснатото от Бога нечестие на

един дявол и Сатана. Нечестието да се разпорежда с човешките сърца и

души, сякаш, че земята му е бащиния. Аз отказах да се покоря на духа на

света и да живея според наложените му демонични схеми на бунт и
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богохулство, и на измама и разврат. Аз знаех от моя Господ Исус Христос,

че князът на света е осъден и иска да завлече в осъждението си възможно

най-много души и сърца. Затова се посветих на Святия Дух на Небето и

платих цената пред Бога, за да бъда употребен за противовес и могъщ

съпротивител на делата на тъмнината. Началства и власти на мрака, за

които никой не си беше давал сметка, бяха разкрити, изобличени и

съкрушени от пророческите видения, давани ми от моя Спасител. Хитрости

и коварства, мерзости и заговори, за които никой не смееше да гъкне, бяха

казани на висок глас, и с могъщо тръбене на Божия тръба, тъй щото

тъмният духовен свят започна да се превръща на прочетен вестник.

Демонични крепости и бесовски мерзости, вихри и ями, клопки и капани –

всичко това стана явно в книгите на Божия пророк, тъй щото в един

момент мнозина църковни първенци започнаха да се питат:

“С каква сила този върши всичко това? Кой му даде авторитет и

изобилен достъп до тайните, които описва и изявява на Църквата? Защо

той не дойде по надлежния ред в една или друга църква, за да премине по

установените порядки и едва когато ние му разрешим и го обявим за

благонадежден – да пише, каквото ще пише…”

О, височайши религиозни трупове! Ако бих ви казал с каква Сила

пиша всичко това, то съвсем бихте отпаднали, защото скоро бихте

разбрали, че всичкото ви демонстрирано християнство е една лицемерна

религия, която на думи се приближава до Бога, но делата й са твърде

противни и осъдителни пред Лицето Му. Защото ако слугата Господен

изживя един живот на дълбоко Посвещение в Святия Дух на Бога, вие

живяхте друг живот – живот на келепир, далавера, обогатяване, личен

интерес, кариеризъм, тщеславие, ръкопляскане, говорене на глупости,

сричане, мънкане, политиканстване, заговорничене, подмазване, угаждане,

аминосване и алелуйстване. Това беше вашата представа за християнство.

Вашият човешко-демоничен модел, който напълно игнорира и отхвърли

Основата, която е Господ Исус Христос. Вие нито веднъж не пожелахте да

възрадвате Божието Сърце, имайки тази най-свята и Небесна привилегия –

да слугувате за Спасението на ближните. Вие нито веднъж не се замислихте,

че ако във Възкресението Божиите люде са като ангели на Небето, то те е
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трябвало да покажат пример, че са и ангели на земята. Защото за ангелите

е писано:

“Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват

на ония, които ще наследят спасение?” 75

Забележи, братко мой! Не да се напечелят и наядат, не да се обогатят

и угоят като свине, приготвени за клане, но… да слугуват. И слугувайки -

да виждат в слугуването всичкия смисъл на богоизбирането си, на

богопомазването си, и на цялото си свещенослужение.

А с каква Вяра слугата Господен извървя целия възможен път от Битие

до Откровение, и протича Сионовото състезание? С какво извънредно

благоволение Господ го правеше да ходи от Слава в Слава, и от Сила в

Сила? Защо нито веднъж Божият пророк не се огъна, не се отчая, нито се

върна назад? Отговорът на всички тези въпроси се крие в Посвещението.

Някога, в древността, то е било известно като Назирейство. И онзи, който е

бил Назирей на Господа, е имал изключителен духовен оброк с Него. Аз

никога няма да забравя как в една от последните пророчески книги Божият

праведник Павел проговори на духа ми, като казваше:

“Сила от Бога има в сърцето ти, слуго Господен! Могъща Сила

за слугуване и Съвършено Смирение! И ти, като помниш, че основите

са по-важни от стените и покрива, основа бъди в слугуването си за

мнозина – понеже си просветен и изпълнен с Духа Исус Христов.

Защото тази е Силата на Основата – бидейки по-ниска от камъните

на Храма, да ги въздига всячески в познаването на Святия и ясно

очертан Господ Исус Христос! Тази е съдбата ти и това е призванието

ти!”

И какво повече да кажа след тези истинни думи, освен отново да се

въздигна до височината на Ветил, където духът ми продължаваше да

пребъдва пред моя Господ Исус? Защото, миг преди видението с шестия

лъч на ангелското благовестие, Той ми проговори, като казваше:

“Слуго Мой! Ти наистина си в Заветно Посвещение за твоя

Господ. И преди да ти покажа видението, което касае ангелското

благовестие, Аз искам да видиш образа на духовния си човек –

75 (Евреи 1:14)
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такъв, какъвто той изглежда днес и сега, след цялото Посвещение,

което имаше за своя Господ…”

Думите на Исус ме изненадаха, понеже вярвах, че знам всичко за духа

си. Но в следващия миг Той извади жезъл от Мантията Си и го завъртя

пред лицето ми, правейки кръг или по-скоро овал. А след завъртането на

жезъла пред образа ми се появи Небесно огледало. И ето, че аз с изненада

видях как от главата ми се пускаха буйни и гъсти коси, стигащи чак до

кръста ми. Самите коси бяха сплетени на пет големи плитки – три от

лявата ми страна, а две от дясната.

“Нима това съм аз, Господи?” – понечих да попитам Исус. А Той, като

се усмихна, поклати Главата Си в потвърждение, като ми казваше:

“Разбира се, че си ти!”

“Но аз нямам такива коси на земята, Господи!” – повторно проговорих

в изненадата си. А Спасителят, като ме погледна с благ поглед, отново ми

потвърди, казвайки:

“Това не са косите ти на земята, а в Святия Дух! Това са

белезите на Посвещението, което имаше за Мен, както и залогът, че

ще Ми останеш верен до смърт. Защото ти имаше съдба от Небето

да се движиш в Духа и Силата на Илия и да бъдеш последният от

кръстителите на твоя Господ, който в Дух и Истина стана поправител

на развалините и възобновител на Давидовата скиния.

Докосни тогава тежките си плитки, като започнеш с трите,

които са от лявата ти страна, а след това и тези от дясната…”

С вълнение вдигнах ръката си, за да докосна плитките си, спускащи се

от лявата ми страна до кръста, когато усетих, че това не са просто плитки,

но съвършени свидетелства на Посвещението. Първата ми плитка беше

мокра, и от нея се изцеждаше Вода. Втората беше гореща, сякаш току що

извадена от Огън, и от нея миришеше на дъхав Хляб. А от третата останаха

бразди от Вино по ръката ми. И тогава разбрах, че това бяха трите кръга

на Божието Свято Присъствие, за които свидетелствах в миналите години.

Това ме накара да се усмихна, пълен от щастие. А Господ, като се приближи

до мен и погали нежно трите плитки, казваше ми:
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“Виждаш ли какъв здрав блясък имат плитките ти? През тях

никога не премина бръснач, но те растяха свободни, за да носят

Слава само и единствено на Господа. И ако Господарят ти твърде

много беше удовлетворен от тези три първи плитки на Посвещението

ти за Небето, то колко ли повече си Му станал благоразположен и

угоден с другите две плитки, които са от дясната ти страна?

Докосни и тях! Защото от дясната страна е същинската ти сила,

свързана със Силата на Десницата Господна…”

С неописуемо вълнение докоснах и двете си плитки, спускащи се от

дясната ми страна. И тогава от първата плитка по пръстите ми останаха

капчки от Масло, а от втората се поръсиха кристалчета от Сол. А Исус

отново започна да ми говори, като казваше:

“Ти си Моят новозаветен Назирей, слуго Господен!

И Аз свидетелствам със Святия Си Дух на цялата Ми Църква, че

няма да намеря по лицето на земята друг назирей, който да има

коси, гъсти като твоите, през които бръснач никога да не е

преминал. А ти сега слез с твоя Господ във видението на ангелското

благовестие. Защото всичките Ми братя и сестри трябва да разберат

тайните на Божието Посвещение, които ви правят силни в Силата

Ми, и могъщи в Мощта Ми!”

След последните думи на Исус, при стълбата на Ветил се яви ангел

Господен. И като погледна на Исус, получи знак от Него, за да тръгне

надолу. Така ние последвахме Божия вестител. А когато той вече беше

слязъл от Ветил на земята, скоро намери една жена, вършеща работата си

на нивата. И като се яви в образ пред нея, й проговори, казвайки:

“Ето, сега си бездетна и не раждаш; но ще заченеш и ще родиш

син. Затова, пази се сега да не пиеш вино или спиртно питие, и да

не ядеш нищо нечисто. Защото, ето, ще заченеш и ще родиш син; и

бръснач да не мине през главата му, защото още от рождението си

детето ще бъде Назирей Богу; и той ще почне да избавя Израиля от

ръката на филистимците…” 76

76 (Съдии 13:3-5)
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Докато ангелът още явяваше на жената Божието намерение за плода

на утробата й, мястото просветля, а лъчът на ангелското благовестие стана

твърде силен. И тогава Исус ми проговори, като казваше:

“Ако до днес Моите не са знаели как да пристъпят в Посвещение

за своя Господ, ето казвам им думите Си. И нека внимават на

реченото от Моя ангел. Когато решите да не пиете виното на

човешката религия и спиртните питиета на Вавилонския дух, то

тогава вече пристъпвате в Посвещение за Бога. А това Посвещение

непременно ще изиска от вас да не ядете нищо нечисто, тоест,

никога да не влизате в сърдечно общение с човеци, които нямат

Божия Дух, но ястието на устните им е развалено. Защото същите

думи, които Моят ангел каза на жената на Маное, Архангел Гавриил

благовести на свещеника Захарий:

“Не бой се, Захари, защото твоята молитва е чута, и жена ти

Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Йоан. Той ще ти бъде

за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото рождение.

Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да

пие; и ще се изпълни със Светия Дух още от зачатието си…” 77

Но ето, че ангелът каза още думи на жената на Маное. Защото

условието, свързано с детето, което ще стане Назирей на Бога,

беше в това – да не премине бръснач през косите му, за да се

изпълни с Божията Сила. И вие не трябва да търсите изпълнението

на тези думи по плът, но само и единствено по Дух. Защото ако мъж

пуска косата си да расте по плът, това е позор за него, но ако се е

олицетворил с Невястата Христова, за да бъде в Църквата Ми, то

тогава нека размисли, че покривалото на Църквата е Божията Слава.

А това – бръснач да не премине през косите на Назирея – ще рече

никой демоничен дух да не го излъже, за да търси своята си слава

вместо Божията. Защото ако някой обърне Божията Слава в своя

собствена, то на такъв бръснач е преминал през косите, тъй щото

Посвещението вече е било осуетено.

Но вие добре помислете, преди да Ми отговорите:

77 (Лука 1:13-15)
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Потърси ли слугата Ми собствената си слава през годините на

Посвещението си за Бога? Тръгна ли да се превъзнася по

конференции и събрания или да трупа религиозен актив от делото

си? Падна ли в греха на Самсон, та да бъде обладан от светската

Далила, тъй щото духът на филистимците да отреже косите му?

Истина, истина ви казвам! Мнозина са тръгвали в Посвещение

за Бога като Самсон, а накрая са умирали безславно, губейки

Божията Сила поради коварството на светската Далила. Защото със

Сила Божия някой е написал думи от Святия Дух, и е явил на

Божието домочадие едно или друго откровение от Небето! Но после

същият е прекарал бръснача на филистимците през Славата Божия

върху главата си, като е решил да угоди на духа на света, а не на

Духа на Отца. Защото Отец е казал на посветения:

“Иди и дай този Мой топъл Хляб на всичките Ми чеда! Дай го

даром, както даром го получи! И като го дадеш даром – отдай

Славата на Бога, от Когото е всичко и за Когото е всичко!”

Но посветеният, излязъл от Божието Присъствие, е побързал да

легне в скута на Далила и да я попита:

“Мислиш ли, че е редно да дам този топъл Хляб на Божиите

чеда даром? Мислиш ли, че е правилно те да получат Божиите

блага, а за мен нищо да не остане?”

А тогава Далила с демонично коварство е отрязала косите му,

казвайки:

“Не бъди глупав, но живей за себе си! Бог има достатъчно

Слава, за да си мислиш, че би се възпротивил да вземеш мъничко

за себе си! Не го давай даром този топъл Хляб, но непременно го

продай! Иди и виж при сергиите на търговците, че няма да си

първият, нито ще си последният Божий помазаник, който уповава

на църковния бизнес! А в този бизнес, освен пари, ще получиш и

слава, много слава!”

И, подмамен от Далила, отива този злощастен Самсон, за да търси

своята си слава, без изобщо да е видял, че Бог вече е вдигнал от

него Посвещението Си, и го е лишил от Силата Си.
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И ето така, Църкво Моя, едно последно поколение Самсоновци,

излъгани от Далила, не пожелаха да пребъдват в Божието

Посвещение, но останаха странни и чужди на Живота на Бога, и на

Истинската Слава, която би се открила в Небето за тях. Цяло едно

поколение от посветени, заряза Божието Посвещение, за да се

наяде и напие, напечели и напирува. Амбицирани пророчета и

недозрели проповедничета се втурнаха към Вавилонските сергии,

за да ги превърне дяволът в хитове на човешкото одобрение и

ръкопляскане. Но никой от тях не се взря в злощастието на Самсон.

И никой не забеляза, че филистимците ослепиха Божия Назирей.

Но ти, слуго Мой, виж сега как ще постъпи ангелът Господен, пълен

с Божието Предузнание за Самсон и коварството на Далила. Защото

това е втората поука от ангелското благовестие на Посвещението…”

Ето, че видението се промени. И аз вече виждах как човекът Маное

казва на Божия вестител:

“Моля, нека те задържим, за да ти сготвим яре…” 78

Но тогава ангелът му проговори, казвайки:

“И да ме задържиш, няма да ям от хляба ти; и ако искаш да

направиш всеизгаряне, принеси го Господу…” 79

В този миг Исус отново ми проговори, като казваше:

“Как мислиш слуго Мой! Защо ангелът отказа да приеме приноса

на Маное? Не затова ли, понеже Маное така и не позна, че беше

посетен от Бога? Не затова ли, че по Божието Предузнание човекът

беше от Дановото племе? Не затова ли, понеже Господ е виждал

каква ще бъде сетнината на Назирея?”

Скръбта в думите на Исус ми беше достатъчна, за да Му кажа:

“Господи мой! Малцина ще са човеците, които искат изцяло да Ти се

посветят, като опазят Завета на Посвещението. Защото дори Самсон да

вършеше велики дела, пак краят му беше изпълнен с горчивина, понеже

не устоя на чара и коварството на Далила. Той се втурна в прегръдките й,

като разкри оброка си и тайната на силата си. А когато бръсначът премина

през косите му, той престана да бъде Назирей Господен. Ето така и днешните
78 (Съдии 13:15)
79 (Съдии 13:16)
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духовни потомци от Дановото племе всякога ще преживяват сетнината на

Самсон. Защото за тях духът на света винаги е като жена, с която желаят

съпружески отношения …”

В отговор на думите ми, Господ ме прегърна. И като ме погледна с

дълбоките Си и благодатни очи, със съкровен Глас ми проговори, като каза:

“Някога Самсон изгуби Посвещението си, но ти, слуго Мой, няма

никога да го изгубиш. И по гъстите плитки на косата ти бръснач

няма да премине. Защото по-остър от бръснача на дявола, измамил

Самсоновците да търсят евтиното си тщеславие, е Мечът на Божия

Пророчески Дух в десницата ти.

Меч, с който ти дадох да прободеш многократно в сърцето

самия дявол и Сатана! Меч, с който нанесе неизцелими рани и

страшни поражения на последния Левиатан! Меч, с който Аз те

засвидетелствах на Званите, Избраните и Верните!

Затова в края на тази първа част от книгата, ще простра лъчите

на ангелското благовестие към всичките Си братя и сестри.

И на цялата Си Църква ще кажа:

Църкво Моя!

Пратих ти посветения Си слуга, който не размени Славата

Господна за никоя друга слава!

Пратих ти благодатния Си пророк, който в чрезмерна скръб и

гонение цял се иждиви за Царството Ми!

Пратих ти свидетелят на Божия Ветил – за да се покориш на

свидетелството му, подпечатано от Святия Дух на Отца и Сина!

Вземи плитките на слугата Ми, Невясто Моя!

И като ги приемеш с вяра – украси главата си!

Отворете сърцата си, Божии люде, за първите шест лъча от

ангелското благовестие! И като се съберете при Мен – на върха на

Небесната Стълба – бъдете Ми Назиреи в Дух и Истина! Поколение

на Божието Посвещение, което блести с ангелска Светлина в мрака

на погиващия свят!
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Ето, Аз скоро ще дам на пророка Си и другите шест лъча на

ангелското благовестие! А с първите шест, днес и сега, непременно

ще ви проверя, изпитам и утвърдя!

Блажени човеците, които намеря за одобрени и въздигнати!

Блажен родът на Елиаким! Блажени истинските Ми люде Натанаил,

в които няма лукавщина!

Аз, Господ на Ветил, дадох тези Святи видения на пророка Си!

Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”
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ВЕТИЛ - II ЧАСТ

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Едва ли някога съм имал по-голямо удовлетворение в сърцето си,

отколкото сега, когато завършвам годината с втората част от виденията за

Божия Ветил. Истината е, че дяволът хвърли всичката си възможна ярост,

и употреби цялата си демонична съпротива, за да спре описването на

виденията, свързани с лъчите на ангелското благовестие. За никоя друга

книга Христовият слуга не е плащал цена от толкова страшно и угнетяващо

злострадание. И за никои други видения битката в духовния свят не е била

толкова люта и продължителна. Но аз сега непременно искам да ти поговоря

за духовния залог на тази книга, за да проумееш, че пророкът на Исус не

преувеличава в твърденията си, но е пределно точен и истинен. Затова

нека да започна малко по-отдалеч, а именно – от света и битието, които са

вън от Спасителната Сила на Христос.

Виждаш ли, мили мой братко, всички ние по един или друг начин сме

били намерени от нашия Господ като овце по бърдата на живота си. Едни

от нас са били заклещени в драките от греховете на плътта и живота в

пръстта. Сиреч – от силата на земните бесове. Други са паднали в

пропастта на окултизма и суеверието. Сиреч – във властта на демоните от

ада. Трети са били вързани от религиозните началства и власти в

небесните места. Сиреч - от засеняването на Вавилонските духове. А при

четвърти демоничният сценарий е станал пълен, тъй щото сърцата им са

били разкъсвани едновременно и от трите сили на мрака и лукавството.

Когато езичникът живее в мрака на битието си, лишен от благодатните

лъчи на Слънцето Христос, той непременно бива принуден да се взира в

самия мрак и да приема за чиста монета всички измами, с които дяволът се

преправя на светъл ангел. А тази отвратителна природа на Сатана – да

играе ролята на спасител и вестител на привидна светлина – е известна на
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всички ни още от далечните хилядолетия, водещи чак до грехопадението

на Адам и Ева. И ето така, уловени от херувимското засеняване, стотици

поколения са гледали в гъстия дяволски мрак, приемайки измамата за

истина.

Но какво има там, в мрака? Естествено е, че има звезди... Не просто

светила, блещукащи по тъмния свод, но измамната им интерпретация, че

са заредени със съдба, за да влияят, управляват и променят живота на

всеки човек, който би повярвал в тях. Няма как да не се досетиш, че ти

говоря за Зодиака, тоест, за онези дванадесет съзвездия, умишлено

разположени върху дванадесетте месеца на една година, тъй щото в който

и ден от годината да си бил роден, непременно да попадаш под някое от

съзвездията. И, иска или не, езичникът трябва да приеме като факт, че

съществува учение, наречено “астрология”, което претендира да управлява

съдбите на всичките човеци. А тогава, притиснати от демоничните внушения

към сърцата им, езичниците приемат да станат част от Зодиака. И съзнателно

или не – започват да съобразяват живота си със зодията, под която се

намират. Всъщност – нещата идват съвсем на мястото си, като вземем на

предвид, че думата “Зодиак” се превежда като “Стълба към Небето”. Това

вече не ти ли подсказва, че в амбицията си да поквари и излъже целия

свят Сатана играе ролята на жалък имитатор?

Защо имитатор ли? Ами именно защото Бог е бил Верен и Истинен да

ни засвидетелства в Словото Си едно точно определено място в духовния

свят, наречено “Ветил”. И на същото място избраникът Му Яков е видял

стълба, изправена на земята, която стига до Небето, а Господ стои на

върха на стълбата. А забележи сега, че Този Свят и Всемогъщ Бог не е

казал на слугата Си:

“Якове, това е Зодиакът! И пратеници от дванадесет зодии слизат към

тебе, а след това се възкачват при Мене!”

Нищо подобно! Яков е видял Святи Божии ангели, които са слизали по

Небесната Стълба, а след това са се възкачвали по нея. Те не са се

представили на Божия избраник като посланици от съзвездието “Лъв” или

“Телец”, нито от “Водолей” или “Скорпион”. И точно тук става напълно
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ясно, че Божията Стълба към Небето е твърде различна от тази, която

дяволът е предложил като своя собствена имитация на човешкия род.

Векове по-късно, след съня на Яков, Отец щеше да яви една бляскава

звезда върху малкия градец Витлеем, а лъчът й да посочва Святото място,

където се ражда Спасителят на света. И мъдреци, дошли от Изток, щяха да

зачеркнат астрологията, за да се поклонят на Истинската Светлина, като Й

принесат дарове.

Векове по-късно, след съня на Яков, един скудоумен монарх щеше да

привика източните мъдреци при себе си, за да ги разпитва къде и как ще

се роди Детето на Всевишния Бог. И без да получи верния и точен знак от

тях, той непременно щеше да се почувства унизен и подигран. За да прати

убийците си в околностите на Витлеем, та да избият всичките невинни

младенци, та дано би убил Христос.

Векове по-късно, след съня на Яков, във времето на Явлението Си

като Човешки Син, Исус отново щеше да покаже Небесната Стълба на

Натанаил и събраните с него израилтяни, в които няма лукавщина. И да им

обещае, че ще виждат Небето отворено, а Божиите ангели да възлизат и

слизат над Човешкия Син.

Не можеш просто да прочиташ тези библейски факти, без в сърцето ти

да се въздигне преклонение и благоговение към Отец на Светлините.

Защото ако при Рождеството на Исус сблъсъкът между Ветил и Зодиака

доведе до погублението на хиляди невинни младенци, то какъв ли ще е

станал последният сблъсък между Светлината и мрака? И ще приеме ли

князът на света, че един Божий пророк явява на Божиите чеда лъчите на

ангелското благовестие, когато във всичките светски вестници, радиа и

телевизии има платени жреци и жрици на Зодиака, които ежедневно

захранват езическия свят с измамата на астрологията? Ти знаеш ли колко

чудовищна демонична енергия е нужна, за да се захранва целия свят със

зодиакалните измислици на Сатана? Казвал ли ти е Господ, че няколко

милиарда демона ежедневно са заети именно с това – да творят съдбите на

Сатана в битието на езичниците? И когато Святи ангелски лъчи пробиват

мрака на езическото битие, за да му явят Истинската Стълба към Небето,

то тогава за лукавия е дошло времето на най-големия му крах, и за



81

пълното му разрушаване. Но ако ти мислиш, че най-големият ужас за

тъмния княз е изобличаването на зодиите му като лъжливи и суетни, то

значи, че ще трябва да напиша още няколко изречения, за да те убедя, че

има и още по-голям ужас за него. Защото преди седем години Господ даде

на слугата Си една пророческа книга за тъмните звезди на Халдея. И там

Исус изрично ми каза:

“С тайната, която сега Небето разкрива на сърцето ти, облият

камък на Истината вече е пръснал челото на блудницата. Защото

цялата сила и величие на Вавилон се основават именно върху

движението на тъмните звезди на Халдея. Движение, което е така

устроено от Луцифер, щото всякога да води до засеняване и да

накара мнозина да виждат в това Божия пръст и движението на

Святия Дух. Сега разбираш ли, момчето Ми, че истински опасната

астрология иде от истински опасните звезди - онези тръни и

плевели на лукавия, които той чрез силата на измамата е наложил

в църквите като Божии пророци. И ако за естествената астрология

древните си имаха определени съзвездия, запазили се и до днес, то 

за астрологията на тщеславните важат абсолютно същите съзвездия.

Защото ако бащата на лъжата е лъжел успешно, карайки човеците

да следят движението на естествените звезди, то колко по-успешна

ще е лъжата му, ако кара църквите на последното време да следят

движението на Халдейските звезди? Така непременно пред очите

на Отца Ми вече е въздигнато онова беззаконие, което да измами

човеците, че виждат не Зодиака на Вавилон и тъмните му звезди, а

Божият Ветил и ангелите, слизащи от Небето...”

Разбираш ли думите на Господ, братко мой? И проумяваш ли най-

сетне, че духът на Антихрист, който е лъжепророкът на последното време,

непременно ще направи изкусен фалшификат на Ветил, за да се опита да

измами и съблазни Божиите Избрани? Защото е вярно, че Сатана няма

никакъв шанс да влезе в църквите с езическа астрология. Така никой не би

му повярвал. Но ако в безпределното си лукавство измисли една тщеславна

астрология, то тогава тъмните му звезди (разбирай тук лъжехристите и

лъжепророците) ще станат хит на християнското одобрение и ръкопляскане.
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Аз непременно настоявам и ти препоръчвам отново да си припомниш

книгата за тъмните звезди на Халдея, защото Святото Дело на Исус чрез

тази последна книга трябва да бъде доведено до успешен край, тъй щото

всички да се намерим скрити във Ветил. И изобщо – нека ти стане ясно, че

всеки от лъчите на ангелското благовестие е остър Господен Меч против

засеняването на Сатана. А да лишиш дявола от засеняването му, то значи

да станеш победител на Вяра, тъй щото стихът, написан от Апостол Йоан,

да стане съдба за Исус, Който живее в сърцето ти:

“Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола...” 80

И ако внимаваме в изреченото от нашият Господ, че ще изпрати

ангелите Си, за да съберат Избраните Му отсред четирите ветрища, то нека

знаем, че думите Му визират именно оцелелите в последното време, които

са платили цената, за да пребъдват в лъчите на Ветил. Защото цялата

Господна Църква ще се събере при Ветил, ако и да сме пръснати по целия

свят. Всеки от нас ще завърже сърцето си с дванадесетте лъча на

ангелското благовестие, а пък те ще изработят светлата ни дреха – онзи

светъл и чист висон, олицетворяващ праведните дела на Божиите Светии.

И в мига, когато Господ издърпа Стълбата Си нагоре – всички ние ще се

намерим във височината при Него. Защото сме платили цената да се

отречем от тъмнината на света, да превъзмогнем над дяволската ярост, и

да се наречем победители на Вяра. Колкото до езичниците, които ги тресе

Зодиакът, то нека Сам Исус да ти потвърди, че един ден адът ще е

претъпкан от “водолеи”, “риби”, “овни”, “телци”, “близнаци”, “раци”,

“лъвове”, “деви”, “везни”, “скорпиони”, “стрелци” и “козирози”. И всеки от

измамените да вярва в гнусното египетско лъжеучение, ще въздиша в

ужаса и горчивината на душата си, казвайки:

“Защо повярвах тази измама, за да съм сега на това зловещо място?

Защо посветих живота си на дявола, та цяла вечност да бъда вън от

Божията Светлина?”

А колкото до маловерните и светски християни, които не разпознаха

лъжепророците като тъмни звезди на дявола, то такива ще крещят в горестта

на вечната си обреченост, казвайки:

80 (1 Йоаново 3:8)
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“Горко ни отсега и довека, защото разменихме Ветил за един Вавилонски

Зодиак, който измами сърцата ни! Защото не разпознахме Божиите пророци,

пратени от Небето да ни слугуват, но се съблазнихме от тъмни религиозни

величия, наложени от дявола, за да първенствуват и да се превъзнасят над

нас! Защо изгубихме Разума, даден от Святия Дух, за да познаваме

Истинския Бог и Вечен Живот? Защо се възхищавахме на лъскави костюми

и черни лимузини, а презряхме козинявите вретища на Истинските

пратеници на Исус? Защо ги поругахме и опозорихме? Защо им отказахме

подкрепа и почит? Защо не им отдадохме дължимата на делото им

благодарност и жертвен принос?”

Братко мой! Имам една дарба от Небето, а тя е да изявявам

предварително всички думи, които един ден ще се появят в опустошените

съвести на не един и двама противници на Божието благовестие.

Аз знам, че днес тези изявени думи се отхвърлят и са предмет на

присмех и презрение, поради високоумната гордост и измамливо

тщеславие на отстъпилите от Завета Господен. Но ти трезво се замисли, че

и сребролюбивите фарисеи така се присмиваха на Божия Син. Така се е

присмивал и всеки богаташ, за когото се отнася притчата за бедния Лазар,

като е бил сигурен, че изговореното от Господ не го касае. Но ако днес

Исус ти даде да преживееш видение от дълбочините на огнения пъкъл, ти

непременно ще видиш душите на извратените, викащи към Бога само за

една капчица утеха. Но ето – днес все още е ден за Спасение! Все още

Господ говори и не млъква! Дано Го чуят всички, които трябва да Го чуят!

И дано не Го чуят всички, които не трябва да Го чуят! За да се сбъдне

всичката съдба на стиховете в Откровението, които гласят:

“Който върши неправда, нека върши и за напред неправда; и

който е нечист, нека бъде и за напред нечист; и праведният нека

върши и за напред правда, и светият нека бъде и за напред свет...”
81

Праведни и Святи Божии люде! Ветил свети с лъчите си за всички вас!

Възлюбете ги в сърцата си! Покорете се на Светлината им – днес и сега –

за да бъдем Исус Христови довека! Амин и Амин!

81 (Откровение 22:11)
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1. СЕДМИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ

(БОЖИЕТО НАСЪРЧЕНИЕ)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

При всичките чудесни свидетелства за могъщото Божие благоволение

върху сърцето ми, аз винаги съм молил моя Господ да потвърждава в

сърцата на Верните Си, че пътят ми е трънлив и пълен с цялата възможна

съпротива на дявола. Когато от Небето бъдат свалени видения, пълни с

Дух на Мъдрост и на Откровение, то Славата за тяхното изявяване всякога

остава само и единствено за Бога. Няма такова нещо, че брат Стефан е

супер проповедник и Небето му е на една ръка разстояние. Защото по-

вярно е другото, а именно – че Исус ме научи да плащам цената за онова,

което получавам от Него. И понеже цената остава скрита, а при Божиите

люде идва само платеното, то и затова у мнозина остава впечатлението, че

постигам бърз и чудесен достъп до Божиите благословения в Небесните

места. Затова нека преди видението със седмия лъч на ангелското

благовестие да поговоря първом за цената, която Божият пророк плаща за

абсолютно всяко видение от Господа.

Помня как преди няколко години гледах един разтърсващ филм, който

се казваше “Зеленият път”. Този филм разказваше за нерадостната съдба

на един Божий човек, който имаше чудната дарба да изцелява болести,

като буквално издърпва злото от човеците и го омаломощава с духа си. Та

този чудотворец, на име Джон Кофи, беше несправедливо обвинен за

смъртта на две момиченца, които се беше опитал да спаси след убийството

им от един изверг. Така, осъден на смърт, Божият човек трябваше да

изчака присъдата си в едно най-страшно отделение на така наречените

“смъртници”. В самото отделение имаше по няколко килии от лявата и от

дясната страна. А по средата на отделението – пътека, която се наричаше

“Зеленият път”. Смисълът, вложен в самата пътека, беше този, че освен

надзирателите на отделението и самите осъдени, никой и никога нямаше

да разбере какво се случва с тях на “Зеления път” в последните часове

преди екзекуциите им. Те щяха да отнасят тайната на своето състояние с

мига на собствената си мъчителна смърт, без да бъдат обект на камери,
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журналисти и всякакъв друг обществен интерес. И ето, че дори и зад

решетките на килията си Джон Кофи продължаваше да упражнява дарбата

си, понеже изцели надзирателя си от ужасно възпаление на простатата. И

не само него, но и съпругата на началника на затвора от тумор в мозъка й.

А когато надзирателят, през чийто поглед се развива действието на самия

филм, разбра, че ще трябва да изпълни екзекуция върху Божия човек, той

се уплаши и потъна в страшно отчаяние.

“Как един ден ще застана пред Бога и ще му кажа, че съм убил едно

Негово чудо?” – попита той Джон Кофи. А Божият човек, пълен с любов, му

каза, че вече му е опростил престъплението, което по силата на съдебната

присъда ще трябва да бъде извършено. И когато най-сетне чудотворецът

издъхна на електрическия стол, смъртта му се превърна в Божие

благословение за надзирателя, който доживя до най-дълбоки старини. Той

отне живот, който Бог прибави на годините му! А смисълът да ти разказвам

тази история е именно в Зеления път.

Защото слугата Господен, който даде на Божието домочадие лъчи от

всичките пет кръга на Божието Свято Присъствие, също е осъден на смърт.

Веднъж осъден – за да умирам като Жертва Господна, когато при

другите идва Живот от Бога.

Втори път осъден – за да понасям стрелите на всичкото дяволско

отмъщение.

Трети път осъден – за да предам на смърт всичките си човешки

желания и стремежи за щастие, докато Господ върши Святото Си Дело в

сърцата на Избраните.

Разбираш ли тогава, че между мен и Господ Исус Христос също има

един Зелен път, за който знаем само ние двамата, и никой друг, освен нас?

На този Зелен път слугата Господен може да плаче, да се съкрушава, да се

обезсърчава, да трепери, да се ужасява, да се угнетява, да се препъва и

пада, да изговаря думи на малодушие и отчаяние. Но това няма никога да

излезе навън, а ще остане на Зеления път. Сатана ще се вкопчва с ноктите

си, за да ме разкъса и разнищи, тъй щото сърцето ми да стане една

постоянно кървяща рана. Но така или иначе нещата ще си останат между

мен и Исус. Понеже Той не ме е пратил да натоварвам Божиите чеда със
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собственото си мъчително състояние, но да ги освежавам с Неговите думи.

И най-вече - защото важното в Неговия Спасителен План не са тръните

върху моята глава, но Венците на Славата върху главите на Званите,

Избраните и Верните. Тъй щото ако един умира за мнозина, мнозината да

живеят заради жертвата му. И ако един цял се е иждивил за Царството,

мнозината да бъдат издигнати в действително царуване с Господ Исус

Христос, според както е писано:

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

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

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

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

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

немощни, а вие силни, вие славни, а ние опозорени...” 82

И ако ти, скъпи мой братко, би вникнал в тези най-сърдечни и искрени

размисли, които явявам на сърцето ти, то със сигурност би направил

аналогия и с твоята съдба за Исус. Дали си между тези, които вкусват

смърт, за да идва при другите живот? Или си от другите, които с пълни

шепи гребат от Живота, защото именно такава е Божията Воля за тях?

Всеки сам трябва да потърси отговори в сърцето си на тези въпроси. Но със

седмия лъч на ангелското благовестие Исус ще даде отговор на всички ни.

Защото това е лъчът на Божието Насърчение.

Ти знаеш ли кога се нуждаем от Насърчение?

Истината е, че само обезсърченият се нуждае от Насърчение. Точно

преди десет години аз преживях именно обезсърчение. И това се случи

след като бях дал на Божията Църква две твърде радикални духовни

послания. Първото послание беше против търговците в Храма, а второто –

против лицата на дявола в отстъпилите църкви от Завета Господен. Точно

тогава към сърцето на Божия пророк полетяха отровни стрели. Стрели на

чародейства и хули, на злоба и опозоряване, на заплахи и анатемосвания.

Оня самодоволен и тщеславен Вавилон вече беше смутен и объркан. Две

хиляди години той беше нараствал, без никой да противоречи на гнусните

му богохулства и беззакония. Две хиляди години мерзостта разширяваше и

82 (1 Коринтяни 4:8-10)
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утвърждаваше запустението си. И изведнъж от едно пророческо служение

с името “Мория” полетяха лъчи от Светлина. Просветление, с което Божият

народ да изгони търговците от Храма. Откровения против едно последно

златно теле на църковния просперитет, с което обладаните от дявола

нарекоха Мамон с Името на Исус. Откровения против един златен лъв на

човешко-демоничното доктринерство, превърнало не един и двама пастори

в насилници над Божиите стада. Откровения против един златен орел на

гордостта и превъзнасянето, превърнал не едно и две общества в евтини

проститутки на повикване. Откровения против един най-страшен образ на

звяра, и против числото на неговото име.

Както можеш да предполагаш, след първоначалното си съкрушаване

Вавилон втвърди редиците си. И за платените дяволски наемници не

оставаше нищо друго, освен да покрият Божия слуга с помия и позор, а

книгите му да бъдат късани, изгаряни и унищожавани по всякакъв начин.

А точно тогава сърцето ми наистина се утесни. Утесни се до такава степен,

че изпаднах в страшно обезсърчение. Защото цялата ми надежда, че

търговците ще напуснат Храма, а лицата на дявола ще бъдат заклеймени

като зловонни, се разби в крепости, за чиято твърдина дори и не съм

подозирал. Аз трябваше да се отправя към личната си пустиня и там да

потърся смриката, под която да кажа на моя Господ:

“Доволно е, сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-

добър от бащите си...” 83

Но да взима ли Господ душата на слугата Си, след като Сам е видял,

че Пътят му е не просто дълъг, но Вечен? Да приключи ли Исус служението

на пророка Си след седем години от Посвещение и тридесет написани

книги?

Нищо подобно не направи моя Спасител!

Тъкмо обратното – прати ангела Си точно така, както го беше пратил и

при Илия. И Господният вестител, като ми даде стомна с Вода и питка

Хляб, възвърна всичкото Божие Насърчение в живота ми. Какво стана

отпосле ли? Стана това, че се родиха книгите със съдебните процеси

против най-властните духове на Сатана! Стана това, че преминаха още

83 (3 Царе 19:4)
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девет години, в които силата от Божието Насърчение не намаля, но се

превърна в твърде благодатна и велика буря, с която се родиха още сто и

четиридесет книги.

Разбираш ли сега какво се случи в живота на Божия пророк? Случи се

това, че Исус посети сърцето ми именно със седмия лъч на ангелското

благовестие, който е Божието Насърчение. И от последствията на този лъч,

аз зная, че имам пълното право да свидетелствам за него в Дух и Истина.

Затова нека вече да те въздигна при моя Господ, понеже духът ми все така

оставаше при Него във височината на Небесната Стълба. Ето думите, които

Исус проговори на сърцето ми:

“Слуго Мой! Аз наистина мога да те посоча като оня, когото

преди девет години докоснах със седмия лъч на Ветил. И сега ти

казвам, че като издиря с погледа на Духа Си слугите Господни по

цялата земя, не ще намеря друг, в който седмият лъч да е действал

толкова мощно и категорично. Но ти сам знаеш, че както на Илия,

така и на теб духът на Езавел изрече отровните си думи:

“Така да ми направят боговете, да! и повече да притурят, ако

утре, около тоя час, не направя твоя живот както живота на един от

тях (избитите лъжепророци на Ваал при потока Кисон)...” 84

Но можех ли Аз да не реагирам против жлъчта на гнусната

чародейка? Можех ли да оставя да те похулят гримираните й теолози,

чиито глави вече си отсякъл по Дух, а Църквата Ми да не знае нищо

за грима на Езавел? Тъкмо обратното – самата жлъч на проклетия

сатанински дух възбуди Силата Господна. И Господ, твоят Бог,

прати ангела Си, та те вдигна и гмурна напред в Реката на Времето.

За да се намериш като свидетел на съдебен процес от времето на

бъдещия Милениум. Но ето, че дойде мигът да ти покажа наяве как

действа седмият лъч на Ветил. И на цялата Си Църква да дам

Светлината на Божието Насърчение. Затова гледай, слуго Господен,

и запиши видението на книга...”

След последните думи на Исус, при Небесната Стълба се появи ангел

Господен, който държеше щипци с пламнали въглени в едната си ръка и

84 (3 Царе 19:2)
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стомна с Вода в другата. От самите въглени ме лъхна силен Огън, а от

стомната с Водата – свежест, която няма никакъв земен аналог. И ето, че

вестителят се поклони на Господ, като чакаше знак от Него. А когато Исус

му кимна одобрително, той започна да слиза по стъпалата на Стълбата. И

тогава Господ отново ми каза:

“Нека последваме пратеника на Ветил. Защото той сега ще

слезе в онази пустиня, където Божият пророк Илия, утеснен до

смърт, поиска Господ да прибере душата му...”

С вълнение хванах десницата на Исус и тръгнах с Него, за да

последваме Небесния вестител. Така, не след дълго, ние вече се

намирахме сред пясъците на пустинята, а в далечината очите ми съзряха

смриката, под която Илия беше легнал и заспал дълбоко. И когато съвсем

се приближихме до пророка, Господ даде знак с ръка на ангела, за да

изчака възложеното му дело, като ми казваше:

“Виж сега как изглежда сърцето на Илия. Защото именно

заради сърцето му Господ праща ангела Си при него...”

Погледнах към сърцето на пророка, като видях, че то беше твърде

свито. И лепкави нишки от една черна и отвратителна паяжина се опитваха

да го задушат до смърт. А докато не бях казал и дума на Исус, Той отново

ми проговори, като казваше:

“Каква е тази паяжина? Не е ли тя демоничната заплаха на

Езавел? А знаеш ли от какво най-много се страхува една паяжина?”

“О, Исусе! Паяжината се страхува от Огъня на Бога и Отца! Защото

само искра от този Огън е в състояние да я пояде и изпепели...”

“Ами нека точно сега Огънят да пояде и изпепели думите на

Езавел!” – каза Господ с Гняв в Гласа Си, като кимна на ангела Си. И ето,

че вестителят простря щипците с въглени, докосвайки сърцето на пророка.

А тогава паяжината пламна и се изпепели. И ангелът духна върху пепелта,

тъй щото тя съвсем изчезна. Така сърцето на пророка мигновено се разшири

и изпълни, като просветляваше все повече и повече. Докато още гледах

възхитен на ставащото, Исус се приближи и коленичи до спящия пророк,

като ми казваше:

“Виждаш ли Светлината в Илиевото сърце? Какво е тя, Стефане?
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Не е ли Словото Господно, което го е утвърдило като пророк на

Бога и Отца? И ако Илия изпадна в обезсърчение, не е ли нужно той

да се поднови в силата си? Не казва ли един друг пророк на Отца, че

седмият лъч на Ветил ще действа мощно в живота на Божиите слуги?

Спомни си изреченото от Исайя, слуго Мой! Спомни си писаното:

“Той дава сила на отслабналите, и умножава мощта на

немощните. Даже младите ще отслабнат и ще се уморят. И

отбраните момци съвсем ще паднат; но ония, които чакат Господа,

ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и

няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат...” 85

И като вземеш на предвид писаното за Илия, че “със силата от

онова ястие пътува четиридесет дена и четиридесет нощи до

Божията планина Хорив”, то разбираш ли, че седмият лъч на Ветил

е пълен с Божии знамения? А ето, че сега пред очите ти те ще се

изпълнят точно така, както са били. Защото твоят Господ ще

поднови Силата Си в Илия именно чрез Божието Насърчение...”

След тези съкровени думи, Исус проговори на ангела Си, казвайки:

“Вземи Словото Ми от сърцето на Илия, та го изпечи в Огъня на

Отца Ми, за да стане вкусен и дъхав Хляб! Защото Илия скоро ще се

събуди и тогава ще го подкрепиш...”

В отговор на Господното повеление ангелът протегна щипците с

въглените, като ги пусна на земята, тъй щото те лумнаха в Огън. А след

това, прострял ръка към Илиевото сърце, взе Словото Господно, като го

постави върху жаравата. А тогава Огънят навлезе в Словото, и Словото

навлезе в Огъня, тъй щото се раждаше Хляб. И когато накрая той беше

готов, Илия се събуди от съня си. А ангелът му проговори, казвайки:

“Стани, яж...” 86

Така пророкът взе от питката, като я вкусваше. И преполовил я до

средата, той надигна стомната с Вода, като отпи от нея и пак легна да спи.

А тогава Исус отново започна да ми говори, като казваше:

“Кажи Ми, слуго Мой! Какъв е този Хляб? Или каква е тази Вода,

която пророкът отпи? Защото, ето, сърцето на Илия се възвърна от
85 (Исаия 40:29-31)
86 (3 Царе 19:5)
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Божието Насърчение. И само след миг той ще е готов да продължи

пътя и съдбата си за Небето...”

Да кажа, че нямах отговор на Исусовия въпрос, щеше да бъде неискрено.

Ето защо Му отговорих, казвайки:

“Господи мой! Преди дванадесет години, когато още бях в кръга на

Водата, Святият Дух просвети сърцето ми относно Хляба и Водата. Защото

Той тогава ми каза, че Хлябът е Словото на Божията Ревност, а водата е

Божието Благоразумие. И сега виждам, че Ревност и Благоразумие стават

равносилни на Насърчение. Защото дух, отпаднал в обезсърчение, се

възвръща с Ревност и се управлява с Благоразумие...”

Господ се усмихна на думите ми, а след това с твърде благ и нежен

Глас ми проговори, като казваше:

“Няма как да не помниш стъпките на пророк Илия, след като

върху духа ти Отец Ми хвърли кожуха, който беше и върху него. Но

сега, за свидетелство на цялата Ми Църква, ти казвам да вкусиш от

Хляба и да пиеш от стомната с Водата. Защото всички, които чакат

Господа, и искат да се подновят в Силата Господна, трябва да ядат

от този Хляб, и да пият от тази Вода...”

Топлите очи на моя Спасител ме подканяха с толкова голяма Любов,

щото с вълнение взех от дъхавия Хляб и вкусих от него. И тогава огнена

Ревност запали целия ми дух и плени всичките ми помисли. А в този миг

знаех, че с Огъня Господен мога да се възправя против всички пламъци на

ада и да посека с Меча Господен главите на всички лъжепророци на Ваал.

Но ето, че Сам Господ вече ми подаваше стомната с Вода, като ми казваше:

“Огънят е твърде силен, за да разчиташ само на него, слуго

Мой! Защото е писано:

“Ревността е остра като преизподнята, чието святкане е

святкане огнено, пламък най-буен...” 87

Но ти сега отпий и от Водата на твоя Господ. Защото Ревността

всякога се управлява от Благоразумието, за да може да улучва

вярната мярка на Мъдростта...”

87 (Песен на песните 8:6)
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Послушал Исус, аз отпих една твърде дълбока глътка от Водата.

И тогава всичкото възможно Насърчение от Бога напълни и преизпълни

сърцето ми. Аз имах Огъня на Ревността, за да се подвизавам за Него, но

пламъците на този Огън се ръководеха от Водите на едно чудесно

Благоразумие. Така разбрах, че само с Огъня и Водата става възможно

Съвършеното проявяване на Божията Сила. А Господ, прочел помислите

ми, с твърде удовлетворен Глас вече ми казваше:

“Разбират ли сега Моите чеда защо пророк Илия вървя

четиридесет дена и четиридесет нощи до Божията планина Хорив

без да се умори? Разбирате ли същината на Божието Насърчение?

Не ви ли засвидетелствах Ревността и Благоразумието на моя слуга

Стефан, който четиринадесет години върви по Пътя Господен. И

духът му не се умори, и сърцето му не отпадна?

Но ето такъв е седмият лъч на ангелското благовестие!

Лъчът на Божието Насърчение!

Лъч, с който днес посещавам всички вас, за да ви кажа:

Вие, които сте отпаднали поради всякаква църковна апатия и

малодушие – яжте от Хляба на Ревността Ми, за да пламне в

сърцата ви Огънят, с който да се подновите в Силата Господна!

Вие, които в ревнуването сте стигнали до фанатизъм и сте

станали Воанергес, синове на гръма, подобно на Яков и Йоан, пийте

от Водата Ми, за да придобиете вярната мярка на Мъдростта и да

бъдете ръководени от Благоразумието на Святия Ми Дух!

Нека Огънят потърси Водата! И нека Водата потърси Огъня!

Защото когато те съвършено се съединят у вас, то тогава наистина

сте преживели ангелското благовестие от седмия лъч на Ветил!

Ония, които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове!

И ако Господ им е дал да се обновят в Насърчението, пак Той ще ги

просвети и с осмия от лъчите на Ветил, който е лъчът на Божието

Предузнание!

А ти, слуго Мой, сега Ме последвай в Живото Евангелие, където

ярко свети осмият лъч на ангелското благовестие!

Аз, Господ на Ветил, все още говоря и не млъквам!”
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2. ОСМИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ

(БОЖИЕТО ПРЕДУЗНАНИЕ)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Много пъти през годините на слугуването ми пред Господ, аз съм

искал да отворя устните си и да благовестя на Божието домочадие най-

дълбоките тайни на Божието Царство. Тези тайни, които наистина да ни

превърнат в поколение на победата и триумфа над царството на дявола.

Но тогава Сам Господ е възпирал намерението ми, имайки божествена

Милост и дълготърпение към все още неутвърдените от Святия Дух. И аз,

смирявайки сърцето си пред Спасителя, е трябвало отново и отново да

прилежавам в нужното постоянство и благоразумие. То е все едно да

усетиш как искаш да подариш един остър и излъскан Меч на деца, които

все още се нуждаят от играчки. Защото играчките са създадени именно

затова – да бъдат безопасни заместители на истински сериозните оръжия

или всякакви други предмети. Но ето, че годините се изнизаха, а слугата

Господен отиде твърде напред или по-скоро се извиси твърде високо. И

като погледна назад – към вече извършеното дело за Господ – разбра, че

свидетелствата и посланията му вече никога няма да бъдат като

първоначалните. Всъщност – в живота ми се сбъдна опитността на Апостол

Павел, който написа в посланието си:

“Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като

дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм детинското...” 88

И при все, че никога не съм преставал да обичам дечицата и детинското

в тях, аз трябваше да заживея с мисълта, че ще слугувам изключително на

духовно порасналите, а дечицата ще оставя на други, които имат дар от

Бога да полагат Основата на Христос. А както сам би проумял – Божият

пророк от много дълго време вече ти говори от Покрива. И на този Покрив

аз трябва да спазвам твърде категоричните думи на моя Господ:

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

нещата от къщата си...” 89

88 (1 Коринтяни 13:11)
89 (Матея 24:17)
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Ако има причина да започвам именно с такива размисли, то тя е, че

предстоящото видение от Ветил е предназначено изключително за духовно

зрелите и утвърдените в Канарата Христос. Защото става дума за Божието

Предузнание, а то касае само човеците, които са предмет на Божията

Съвършена Воля.

И така, мили мой братко, нека да започна с твърдението, че в Божия

Спасителен План няма нищо случайно или непредвидено, понеже всичко е

промислено, провидяно и предузнато. В тази Своя изява нашият Господ

непременно се явява в живота ни като Първият и Последният, Алфата и

Омегата, Началото и Краят. А когато дълбоко в сърцето си знаеш, че Исус е

Първият и Последният, то тогава нито една секунда от живота ти не може

да бъде изненада за Него. Защото всички ние непременно се намираме

след Първия и преди Последния. Всички ние сме някъде далеч след Алфата

и на изтичащия миг преди идването на Омегата. А към всеки от нас, който

се е почувствал свързан с Първия и Последния, Бог може да се обхожда по

единствено възможния Небесен начин, а именно – като действа в живота

ни чрез Своето божествено Предузнание. А самото Предузнание би дошло

към духа ти с убедителните думи на Алфата и Омегата:

“Аз познавам сърцето ти така, както ти сам себе си не познаваш.

Аз видях целия ти път от земята до Небето, ако и ти все още да

вървиш по него. Аз записах всичките ти дела в Книгата на Живота,

ако и ти все още да ги вършиш в покорство пред очите Ми. Аз

познах сълзите ти. Познах лягането ти и ставането ти. Влизането ти

и излизането ти. Аз те видях в самия Край, преди свършека на

всичко старо. Аз се зарадвах за теб в Новото Начало, понеже си Дух

от Духа Ми, Образ от Образа Ми и скъпоценен камък от Канарата

Ми!”

Вярваш ли ми, братко мой, че това са най-благодатните думи, които би

чул от нашия Господ и Бог? Защото за какво друго или за кой друг да

живееш, освен за Него? Кой друг да плени помислите ти и да покори

разума ти, ако не Този, Който те е посочил и заповядал да се родиш и

живееш за Него? Кой друг да бъде смисъл на вярата ти и надежда за

душата ти, ако не Този, чрез Когото се чувстваш обречен на Светлина и
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Вечен Живот? Да те смущава ли тогава дяволът, че си отпаднал, когато

Сам Той ти казва, че стоиш и ще победиш? Да те лъже ли лукавият, че

нищо в живота ти не се случва, когато Господ вече те е направил да се

случиш в Него и Той да се случи в теб? Да се чудиш ли как да оцелееш,

когато Святото Евангелие на Божия Син ти казва, че вече си преминал с

вяра във Вечния Живот на Христос? Кой си ти всъщност? Тялото, което

храниш и обличаш, или Животът в него? Хижата, която се опитваш да

поддържаш, или Оня, Който живее в нея? Пръстта, която ще се върне в

земята, или духът, който се връща при Бога, Който го е дал? Ще оставиш

ли пръстта да ти шепне, че е твоят “аз”, когато Исус идва да се влее в твоя

дух? И ще продължиш ли тогава да мислиш по схемата “Случайните случки

случайно се случват!”? Ако Вездесъщият Бог Отец управлява с Духа Си

Вселена, в която Му е покорен всеки атом и всяка частица от атома, то

колко по-стриктен, перфектен и чудесен ще е контролът Му върху

духовете, които е създал? Та нали Името Му е Господ на духовете и Господ

на Силите? Да живееш ли тогава в малкия измислен свят на случайностите

и непредвидимостта или да се довериш на Оня, Който те управлява

съвършено закономерно? Да решиш ли в сърцето си, че твоят живот е

нещо специално и извънредно, тъй щото да се оприличиш на филм, който

не е бил прожектиран, а Бог копнее да го гледа? Не е ли по-вярно другото,

а именно – че имаме съвършената привилегия да се подвизаваме на света

като поколение на Божието Предузнание?

Аз наистина съм потресен до каква степен църквите са игнорирали

Божието Предузнание, като са решили, че непременно ще изненадат Бога с

религиозната си активност, хвърляйки всичката си възможна енергия за

шумни и лъскави мероприятия. Но как можеш да изненадаш Някой, Който е

видял Началото и Края? Ти преди Началото ли си дошъл, или след Края се

подвизаваш? Ти ли ще помагаш на Бога или Той ще помага на теб? Ти ли

ще изненадаш Него или Той ще изненада теб? Знаеш ли, мой приятелю,

колко излишна скръб и притеснения са ми коствали разбирането на

Божието Предузнание? Защото слугата Господен още пишеше първите си

книги, когато вятър от съмнения се стоварваше върху сърцето му.
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“Дали ще бъде разбрана тази книга? Дали няма да съблазни и препъне

някого? Ами ако не ми повярват? Ами ако има точно обратния ефект, а не

този, за който се моля?”

Можех ли да преборя съмненията си, ако не бях се доверил на

Божието Предузнание? Можех ли изобщо да направя дори една крачка по

стръмната пътека, ако дълбоко в сърцето си не бях сигурен, че Бог вече е

видял как я правя? Но ето затова отново ти казвам, че най-категоричните

белези за духовната зрялост на всеки Божий човек са именно доверието и

упованието в Божието Предузнание. И след всичко, написано дотук, нека

сега отново се въздигна до височината на Небесната Стълба, където духът

ми продължаваше да пребъдва с моя Господ.

Ето думите, които Той ми проговори, миг преди да ми изяви осмия от

лъчите на ангелското благовестие:

“Слуго Мой! Лъчът, който сега ще ти покажа, наистина е най-

съдбоносният за Вярата на всичките Божии чеда. Защото Вярата е,

която изисква от вас да Ми се доверите и да Ми позволите да

извърша всичко в живота ви. Всичко, което съм видял за вас, ако и

вие да не сте го видели. Всичко, което съм промислил за вас, ако и

вие да не сте го промислили. Всичко, което съм допуснал за вас,

ако и вие да не сте го допускали.

Как мислиш тогава? Християнинът не е ли толкова пораснал,

колкото е пораснал Христос в сърцето му? И духовният човек не е

ли толкова голям, колкото голяма е Вярата Ми вътре в него?”

“О, Исусе! Разбира се, че е така! Защото Ти растеш в сърцата ни,

когато расте Вярата Ти вътре в нас!”

“А тази Вяра само Алфа ли ще бъде за вас? Не трябва ли да й

прибавите и Омегата? И когато извървите пътя от Алфата до

Омегата, то няма ли да проумеете, че вашият Господ е свързан и с

всичките останали букви от Небесната азбука? Няма ли както съм

Алфа, да стана Бета, Гама, Делта, Епсилон... и така докато стигна до

Омегата? Няма ли между Началото и Края едно настояще, което

съвършено се управлява от Божието Предузнание? И ако Аз съм

Първият и Последният, то няма ли непременно да бъда Вторият,
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Третият, Четвъртият, Петият – и така докато изброиш всичките

Светии в Небесния Ерусалим и останалите, които още са на земята?

Нямат ли всичките Божии чеда Небесния Образ на Сина, Когото

Отец могъщо е изобразил в сърцата им? И не това ли ви благовести

Апостолът Ми Павел в Посланието към Римляните, където записа:

“Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят

Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото,

които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с Образа

на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя; а които

предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а

които оправда, тях и прослави...” 90

А колко от Моите знаят, че Божието Предузнание не е съдбата

на човеците, които живеят човешкия си живот, но Съдбата на Бог,

Който живее божествения Си Живот в сърцата на Избраните от

Него? Разбираш ли най-сетне, че Бог не предузнава този или онзи

човек, който би живял земния си живот в земните помисли на

земната си обреченост!

Не, слуго Мой! Бог предузнава Сам Себе Си, като Оня, Който

извършва всичко във всички! И силата на Вярата е да позволиш на

Бог да изживее със Святия Си Дух Неговия Живот в тебе, а не ти да

живееш своя си живот в Него!

И не затова ли Аз станах Човешкият Син? Не затова ли слязох от

Небето, та да покажа на човеците Силата на Божието Предузнание?

Защото Отец предузна Живота на Сина Си чрез слугите Си пророците.

А Синът се яви, за да изживее Неговия Живот сред всичките

човеци! А защо отпосле, след Възкресението, Аз и Отец Ми изляхме

Святия Дух на земята?

Не затова ли – отново и отново Синът да изживява Неговия

Живот сред човеците? Не затова ли – да се слави и свети Името на

Отца поради Живота, който Църквата е силна да живее? Не затова

ли явих тебе, като дар на Църквата Ми, и като могъщ пример на

Божието Предузнание?

90 (Римляни 8:28-30)
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Но нека всички Мои да запомнят завинаги думите Ми, които

сега казвам:

Човеците, в които Бог предузнава Сам Себе Си, са Моята Свята

Църква и участниците във Възкресението на праведните! Те са във

вътрешната Светлина на Бога, предузнати да бъдат съобразни с

Образа на Сина!

Човеците, в които Бог не предузнава Сам Себе Си, са чедата на

лукавия и предмет на Божия Яростен Гняв! Те са участници в

осъдителното възкресение на нечестивите, приготвени за вечна

погибел в огненото езеро! Те са в тъмнината, вън от Бога, отдавна

посочени да бъдат съобразни с образа на звяра!

Забележи, че за Моите Аз изричам думата “предузнати”, но за

дяволските употребявам словосъчетанието “отдавна посочени”.

Знаеш ли защо това е така?”

“О, Господи мой! Аз вярвам, че предузнатите стават едно с Отца, Сина

и Святия Дух! Докато Бог е твърде Свят, за да споделя Духа Си с

нечестивите! И ето затова те са отдавна посочени. А посочването не е като

докосването или изпълването с Духа! То е показалецът на Божията ръка,

прострян отдалеч, за да служи за осъждение! А и най-точните думи в

Библията, които говорят за отдавнашно посочване, са записани в посланието

на Апостол Юда и гласят:

“Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били

посочени, че подлежат на това осъждане, нечестивци, които

обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от

единствения Владетел и Господ наш Исус Христос...” 91

“А какво ще рече Божият показалец, който отдавна е посочил

нечестивите? Не е ли той Божият Пророчески Дух, сиреч, Самият

провъзгласител на Божието Предузнание? Разбират ли най-сетне

братята и сестрите Ми, че служението, с което те натоварих, дойде

да изяви Божието Предузнание? И ако Аз ти дадох Словото, което

не съм давал на други преди теб, то е, за да нямат нечестивите

никакво оправдание в Деня на Страшния Съд. Понеже още приживе

91 (Юдово 4 стих)
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и в самия им беззаконен живот Бог е посочил цялата им сетнина! И

ако Верните Ми получиха най-дълбоките глътки от Скритата Манна,

то е, за да се възрадват, че с могъщото Си Предузнание Отец ги

посвещава във великите дела, които въвеждат до Божия Милениум!

И сега какво повече да сторя за Църквата Си, освен да ти явя осмия

от лъчите на Ветил?”

След тези твърде благодатни и пропити от Мъдрост думи, Господ

посочи към Небесната стълба, казвайки:

“Гледай сега, слуго Мой! Защото във височината на Ветил ще се

яви Архангел Гавриил! И изпратен от Отца на Светлините той ще

слезе по стълбата, за да благовести Божието Предузнание на

свещеника Захарий и жена му Елисавета!”

След тези думи от развълнувания Глас на Господа, аз видях и самият

Божий Архангел. Облечен в бляскава мантия и излъчващ вълни от

достолепие вестителят погледна към Исус. И като получи благодатното

съгласие на очите Му, започна да слиза по стъпалата на Небесната Стълба.

Докато още гледах с възхищение, Господ хвана ръката ми, тъй щото

двамата с Него последвахме Архангела. Така той наистина слезе в Израил

и вече пристъпваше да премине през стените на Господен Храм. И когато

вече беше преминал, аз и Исус също влязохме. Така очите ми съзряха

свещеника Захарий, застанал пред Божия олтар, и готов да покади според

изискването на Закона. В следващия миг Божият вестител стана видим за

свещеника, тъй щото това твърде много изненада Захарий, и той отскочи

от изненада назад, разлюлявайки кадилницата. А Гавриил, вдигайки ръката

си, побърза да успокои Божия служител, казвайки:

“Не бой се, Захари, защото твоята молитва е чута, и жена ти

Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Йоан. Той ще ти бъде

за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото

рождение. Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно

питие няма да пие; и ще се изпълни със Святия Дух още от

зачатието си. И ще обърне мнозина от израилтяните към Господа

техния Бог. Той ще предиде пред лицето Му в духа и силата на

Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата, и непокорните към
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мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен

народ...” 92

Лъчът на Божието Предузнание в думите на Архангела толкова силно

заслепи Захарий, щото свещеникът не можеше да понесе чутото. И тогава

едно съмнение се надигна като тъмнина от сърцето му, тъй щото го накара

да попита:

“По какво ще узная това? Защото аз съм стар, и жена ми е в

напреднала възраст...” 93

Докато слушаше въпроса на Захарий, очите на Гавриил се изпълниха с

божествен укор. И тогава Архангелът вдигна ръка, докосвайки устните на

свещеника, като му казваше:

“Аз съм Гавриил, който стои пред Бога; и съм изпратен да ти

говоря и да ти благовестя това. И, ето, ще млъкнеш, и не ще можеш

да говориш, до деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва

думите ми, които ще се сбъднат своевременно...” 94

След последните думи на Архангела, Захарий онемя и пребледня, а

тогава Господ започна да ми говори, като казваше:

“Виждаш ли колко силен беше лъчът на Божието Предузнание

в устните на Гавриил? И чу ли как Божият Архангел благовести на

свещеника, че ще бъде баща на Йоан Кръстител? Как мислиш, слуго

Мой? Не беше ли това един своеобразен Авраамов изпит за

Захарий? Защото Авраам до дълбока старост нямаше син от Сара,

както и Захарий не придобиваше чедо от Елисавета. Но помнеше ли

свещеникът изпита на праотеца си Авраам, та да отговори на Гавриил

с Авраамовата Вяра?”

“Не, Исусе! Захарий се усъмни в Божието Предузнание, ако и да му

говореше най-благодатният от ангелите на Небето!”

“А устни, които се усъмняват, могат ли да благовестяват?

Не затова ли Захарий онемя, понеже не повярва на ангелското

благовестие? И колко от Моите знаят тайната, която сега ти казвам,

а именно, че съмнението влезе в семето на Захарий, а после

92 (Лука 1:13-17)
93 (Лука 1:18)
94 (Лука 1:19-20)
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премина и в зачатието на Елисавета? Тъй щото в един момент то

коварно се прояви и в живота на Йоан Кръстителя, който се усъмни

в Мене! Само един миг на съмнение, слуго Мой! Но я виж какви

бяха последиците за Йоан? Защото хвърлен от Ирод в тъмницата,

той прояви бащината си слабост, пращайки двама от учениците си

да Ме попитат:

“Ти ли Си Оня, Който има да дойде, или друг да очакваме?” 95

Представя ли си Църквата Ми това? Пророкът, който Ме яви на

Израил, казвайки за Мене:

“Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!” 96

...в един следващ момент вече се усъмни в Мене. А това

непременно трябва да ви отрезви, за да приемате Божието

Предузнание с пълна Вяра и без никакво съмнение. Защото Господ

не е неправеден, та да не отдаде дължимото на пророка Си, който

направи прави пътеките Му и беше велик пред Него. Но колко

повече трябва Синът да отдаде дължимото на Отца Си, Който е

Всемогъщ в Предузнание?

И ето затова Аз тогава казах на всички в Евангелието:

“Истина ви казвам: Между родените от жени, не се е въздигнал

по-голям от Йоана Кръстителя; обаче, най-малкият в небесното

царство, е по-голям от него...” 97

Разбирате ли думите Ми, люде Мои? И проумявате ли най-сетне,

че Божието Предузнание е твърде Свято, за да бъде пренебрегвано

или подлагано на съмнение?

Но ето затова и най-малкият в Небесното Царство не би проявил

съмнението, което прояви Йоан. Защото пророкът наистина плати с

главата си заради усъмняването в Човешкия Син.

И ето, предупреждавам ви!

Съмняващият се в Божието Предузнание непременно ще остане

ням като Захарий, докато Сам Бог не яви Верните Си съдби на

людете Си!

95 (Лука 7:19)
96 (Йоан 1:29)
97 (Матея 11:11)
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Но Аз сега искам да погледнеш към верния Йоан Кръстител,

защото той в Дух и Истина беше могъщият Плод на Божието

Предузнание, въпреки съмнението на баща си и горчивата си

сетнина в Иродовата тъмница.

Кажи Ми тогава, кои думи на Кръстителя заповядах преди

години да станат съдба за сърцето ти? Защото и до днес ти твърдо

ги държиш и никога не се отклони от тях...”

Думите на Исус ме изпълниха с блаженство. Защото наистина преди

няколко години в едно дълбоко посвещение Той заповяда цялото ми

слугуване да се покорява на една точна Йоанова изповед. Ето защо с

дълбоко благоговение Му отговорих, казвайки:

“Исусе! Ти ме накара твърде много да внимавам в реченото от Йоан

Кръстител, което гласи:

“Аз кръщавам с вода. Посред вас стои Един, Когото вие не

познавате, Онзи, Който иде подир мене, Който преден ми биде,

Комуто аз не съм достоен да развържа ремика на обущата Му...” 98

И най-скъпоценното в тези думи на Йоан беше твърдението му за Теб:

“Онзи, Който иде подир мене, Който преден ми биде...”

Исус се усмихна на думите ми. А след това попита:

“А как е възможно да се тълкуват тези думи? Как мога Аз да

идвам подир някого, а едновременно с това да съм преди него?”

“О, Исусе! Именно това е ангелският лъч на Ветил! Това е лъчът на

Божието Предузнание! Защото, когато пращаш пророка Си да направи

прави пътеките за Името Ти – Ти идваш след него по тези пътеки, за да

потвърдиш, че писаното е вдъхновено и помазано от Тебе! Но когато Ти Си

преди пророка Си, то е защото Ти Си Алфата и Омегата, Първият и

Последният, Началото и Краят! И най-вече, защото в Дух и Истина Ти Сам

правиш прави пътеките за Името Си, за да се срещнеш със Самия Себе Си

в сърцата на човеците! И от мига, в който Ти ме научи на Божието

Предузнание, аз държа и изповядвам духовното правило “Винаги втори!”.

Никога не отварям врати, които Ти не Си отворил, и не влизам в домове,

98 (Йоан 1:26-27)
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където Ти не Си влязъл. И Божието Предузнание ме учи с думите на

Мъдростта, които гласят:

“Защото що може да стори човек, който е дошъл подир Царя

относно това, което е вече сторено?” 99

и още:

“Каквото съществува е станало вече; и каквото ще стане е

станало вече; и Бог издирва наново онова, което е било оттласнато...”
100

Последните цитирани стихове разпалиха Ревността на моя Господ. И

Той с пламенен Глас продължи да ми говори, като казваше:

“На благовестието на Архангел Гавриил ли ще повярва Църквата

Ми или на човешките брътвежи и религиозни глупости? Докога ще

бъдете лъгани, че можете да притурите на Божието Дело, когато

това Дело е провидяно и предузнато още отпреди създанието на

света? Докога ще бъдете лъгани, че човешките напъни пълнят

Църквата и спасяват душите, а няма да внимавате на изреченото от

устните Ми:

“Не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при Мене,

ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в

последния ден. Писано е в пророците: “Всички ще бъдат научени от

Бога”. Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, дохожда при

Мене...” 101

Отец Ми е, Който спасява! Отец Ми е, Който привлича! Отец Ми

е, на Когото Синът е казал:

“Жертва и принос не Си поискал, но приготвил Си Ми тяло...” 102

И ако бих имал в предвид, че Отец Ми ще разчита на други

усилия, освен Своите, то тогава да бях Му казал:

“Жертва и принос не Си поискал, но Си заповядал на човеците

да Ми приготвят Тялото, сиреч, Църквата!”

99 (Еклесиаст 2:12)
100 (Еклесиаст 3:15)
101 (Йоан 6:43-45)
102 (Евреи 10:5)
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Но за да изрича Синът думите Си към Отца в минало време, то

значи, че делото вече е било завършено. И на него не може да се

отнеме, нито да се притури. А не затова ли ви говорих чрез пророка

Си, че сте камъни, отсечени от Канарата? Не затова ли ви дадох да

проумеете, че Божието Предузнание е съдбата за всеки дух, който

изначално е свързан с Канарата Израилева?

“Но какво да правим, Господи?” – ще Ме попитат мнозина. И Аз

отново ще им отговоря:

Покорете се на ангелското благовестие! Изпълнете сърцата си с

лъча на Божието Предузнание! И бъдете мъдри да спазвате Святия

Небесен принцип “Винаги втори!” Не минавайте по път, където

нозете Господни не са преминали преди вас! Не влизайте в домове,

където Господ не е влязъл преди вас! Не жънете класове, които

Господ не е пожънал преди вас! Не искайте плод от пръчките, който

Земеделецът не е вкусвал преди вас! Защото когато Първият

премине, вторият ще се наслаждава в Делото Му! Но ако вторият

реши да стане Първи, то такъв ще се препъне и отпадне и онемее,

понеже е похулил лъча на Божието Предузнание!

А това Предузнание непременно ще доведе със себе си деветия

от лъчите на ангелското благовестие, който е лъчът на Божието

Зачатие, сиреч, второто Небесно благовестие, чийто провъзгласител

е Архангел Гавриил! Последвайте Ме и в него чрез видението, което

ще дам на слугата Си!

Аз, Господ на Ветил, все още говоря и не млъквам!”
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3. ДЕВЕТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ

(БОЖИЕТО ЗАЧАТИЕ)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

От цялото си сърце и душа уповавам на моя Господ и Бог и вярвам, че

не човеци, но Той управлява лъчите на Ветил, като им посочва кое сърце

да докоснат и в кой дом да възцарят божественото Му Присъствие. Бяха

години в живота ми, когато копнеех съвсем по човешки да получа едно

голямо финансово благословение от моя Бог, за да закупя цяла една

печатница за Делото Му. И тогава всяка написана книга да има тираж не от

стотина бройки, но от няколко десетки хиляди. А след това щедро да

разпръсна големия тираж и да се радвам, че Светлината на Сион е станала

още по-силна и благословена. В тези мои мечти нямаше нищо лошо. Те не

бяха грешни, но също така не бяха и божествено вдъхновени. Те просто

бяха мечтата на човека Стефан, неговата голяма ревност за Царството. Но

ето, че вече петнадесет години по-късно служение “Мория” остава с три

компютъра и два принтера. А тиражът на книгите ни никога не достигна до

повече от сто и двадесет бройки. “Ама как така?” – би реагирал някой. И

после съвсем основателно би попитал:

“За една седем милионна България само сто и двадесет човека ли имат

глад за Словото на Божия Пророчески Дух? При толкова много църкви и

вярващи този нищожен брой не е ли твърде смущаващ?”

Ами даже и някой да би се смутил, аз ще ти кажа, че броят никак не е

смущаващ. Защото тези сто и двадесет човека, които получават виденията

от Хълма Мория, напълно се покориха на божествените принципи, свързани

с даването и получаването.

“...даром сте приели, даром давайте...” 103

и още:

“...давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена,

препълнена ще ви дават в пазвата; защото с каквато мярка мерите,

с такава ще ви се отмерва...” 104

103 (Матея 10:8)
104 (Лука 6:38)
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“Давайте и ще ви се дава!” – ето такъв пример ни повели нашият

Господ. Всеки, който го послуша в сърцето си, и реши да го практикува, не

остана лишен от нито една пророческа книга на нашето служение. Но се

намериха и други “християни”, които в човешката си хитрост или по-скоро

в самоволната си заблуда решиха, че така или иначе ще се докопат до

книгите на Божия пророк, за да видят какво пише в тях. А това, че няма да

участват в даване, за да получават, въобще не ги трогна или смути.

Важното е да се види какво толкова пише “оня от Добрич”, щото може да

се окаже, че му е говорил Господ. Този калъп на мислене до такава степен

пасна на неблагодарните и безплодните, щото няма да е никак чудно, ако

един ден се окаже, че книгите са получавали стотина, но са се прочитали

от десетки хиляди. В крайна сметка служение “Мория” има и електронен

сайт, откъдето могат анонимно да бъдат изтеглени много книги. А там

обикновено влезлият щраква с електронната мишка на компютъра си върху

командата за изтегляне. И след по-малко от тридесет минути получава

даром книги, писани петнадесет години. После протрива доволно ръце,

понеже келепирът е много голям и с едно изтегляне е ударил джакпота на

Сион.

Тридесет минути срещу петнадесет години!

Времето да изпиеш едно кафе срещу сто и осемдесет месеца, пълни с

гонение, притеснение, иждивяване и пожертвувание!

Помисли върху последните изречения, братко мой!

Защото за скверните и извратените Божието даване отдавна се е

превърнало в даденост. А когато се измамиш да приемаш даването като

даденост, то тогава в сърцето ти се е възцарил един най-страшен играч от

царството на тъмнината. Той е останал безименен в Библията, поради

факта, че се проявява тотално и се превръща в могъщ корпоративен дух.

Такъв дух не играе на дребно с едно, две или десет сърца. Той владее

едновременно хиляди по хиляди. И това е духът на неблагодарността,

наречен от нашия Бог в “Книгата на пророк Малахия” “поглъщател”. Този

дух няма друг прицел, освен да мами човешките сърца да приемат

даването за даденост. Покварата от неговата активност ще откриеш в

човеците, които измамно се залъгват, че Бог всякога им е длъжен. А това –
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да смяташ Бог за свой длъжник, когато в пълна степен длъжникът си ти – е

най-страшната болест във времето на умноженото беззаконие. Тя е

инфарктът на Христовото Тяло! И ако при плътския инфаркт можем да

говорим за “сърдечна недостатъчност”, при духовния инфаркт става дума

за “недостатъчна сърдечност”.

Преди осем години написах една книга, която се казваше “Тихото

благодарение и шумната неблагодарност”. Заредена с Божиите

изобличения, тази книга накара един чувствителен брой от християни

изцяло да разкъсат духовната си връзка с нас и завинаги да ни игнорират

като слуги на Господ Исус Христос. Измамени от поглъщателя, тези хора

бързо и категорично се завърнаха в мерзостта на запустението, решили, че

похулването и отхвърлянето на някакъв си Стефан Главчев няма да окаже

никакъв негативен ефект в живота им. Така или иначе – много по-приятен

гъдел има в това да си даваш дарението или десятъка, когато минава

църковният разпоредител с дискоса, отколкото да даваш на Божия пророк,

когато в даването ти ще те забележи само Исус. И ако аз отделям толкова

много размисли за даването преди деветия от лъчите на ангелското

благовестие, то е, понеже това е лъчът на Божията Благодат, свързан с

божественото Зачатие на Плода Емануил. А този лъч посещава само

благодатните сърца. Затова нека още малко да продължа с размислите си.

Как мислиш, мили мой братко? Думата “Благодат” дали е заредена със

Свят Дух или е просто словосъчетание, което гласи “даване на блага”?

Защото аз ще ти кажа, че днес е времето на тоталното похулване и

потъпкване на Божията Благодат. И за да бъда разбран правилно, ще

предложа на сърцето ти две посоки, които са възможност за избор пред

всяко човешко сърце.

Представи си как една сутрин излизаш навън от дома си. А тогава

пред сърцето ти се появяват двете посоки, за които ти говоря. Първата

посока те докосва с Божията реалност в живота ти, а втората – с всички

останали човешки реалности. Ти виждаш как изгрява слънцето и ти дава

лъчите си. Виждаш как започват да чуруликат птиците и да ти дават

песента си. Виждаш как се поклащат клоните на дърветата, за да ти дават
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свежестта на въздуха, обогатен с кислорода, който дишаш. Виждаш как

цветята, поникнали в градинката край блока, ти дават благоуханието си.

Изобщо – преживяваш едно даване, за което може би не се замисляш.

Но там – зад това даване – стои Бог и иска да Го забележиш. А като Го

забележиш, да Му благодариш за всичко, което ти е дал. За слънцето,

което те стопля. За въздуха, който дишаш. За живота, който живееш. За

цветовете, които те заобикалят. Дори за туптенето на сърцето ти, което се

дължи на духа, който ти е даден от Него.

Ето това е първата посока!

Тя те води да забележиш Божието даване! За да го приемеш именно

като даване, а не като даденост. Защото даването ни прави длъжни с

благодарение и даване. А дадеността ни закоравява!

А сега погледни втората посока. Ти пак си излязъл от дома си, но вече

не те вълнува утрото, нито слънцето, нито птиците, нито въздуха и

благоуханията на цветята. Вълнува те супермаркетът, в който бързаш да

влезеш. А там, по щандовете, те среща не Божията, но човешката

реалност. Върху който и продукт на тази реалност да приковеш погледа си,

ти виждаш нужната ценичка. За хляб – толкова пари! За сапун – толкова!

За олио, масло, сирене и салам – толкова и толкова! За всяка стока,

каквато и да е тя, трябва да извадиш портмонето си и да наброиш на

касата нужните пари... И какво излиза в крайна сметка? Излиза това, че

Божията реалност е даваща, а човешката реалност – продаваща! И ако в

Своята реалност Бог очаква благодарение и даване, в човешката са

достатъчни само хартийките, обезпечени със злато и всички активи на

банката. А сега, мили ми братко, нека да те попитам:

Църквата на Господ Исус Христос към коя от двете реалности можеш

да я поставиш? Към Божията или към човешката? Ако би я поставил към

Божията, то тогава Христос ще е Слънцето на живота ти, а слугите Му –

цветята на Небесното Му благоухание! Но ако решиш да поставиш

Църквата в човешката реалност, то тогава тя категорично ще заприлича на

супермаркет. И в този магазин всеки ще търси да купува и продава онова,

което е Исус Христово!
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Помисли тогава отново за слугата Господен, който положи живота си,

за да заблести в Църквата Божията реалност, а не човешката! Помисли за

това, че никога Божият пророк не сложи цена на книгите си, защото не

закупи виденията си от супермаркет, но ги свали от неизразимо високите

обиталища на Бога и Отца! Помисли също и за това, че когато нашият

Господ Исус Христос влезе някога в Ерусалимския Храм, Той искаше да

намери в него Божията реалност, а не човешката. Духът на Святостта,

Молитвата и Преклонението, а не духът на далаверата, келепира и

сребролюбието. И когато Човешкият Син стовари бича си върху търговците,

с твърде ревнив Глас извика:

“Писано е: “Домът Ми ще се нарече молитвен дом” а вие го

правите разбойнически вертеп...” 105

В никоя друга пророческа книга не съм задал въпроса и написал

отговора, както ще направя в тази. Затова нека те попитам:

Защо Божият Храм се беше превърнал в разбойнически вертеп?

А сега виж и отговорът:

Защото се презря и похули Духът на Благодатта и Благодарението, което

Бог очакваше от народа Си! Защото когато си превърнал Божието даване в

даденост, то следващата стъпка е на дадеността да се сложи цена!

Но трогват ли се от Истината търговците? Не се ли изпълват сърцата

им с внушенията на дявола, записани по-долу... Ето, чуй ги!

“Святият Дух давал дарби в Църквата! О, ами това вече си е една

даденост! Хайде тогава да им сложим ценичка на дарбите Му, за да се

обогатим чрезмерно! Да запишем проявленията на видеокасети и да

развъртим бизнес с тях, защото така е редно! Святият Дух е Автор на

Свещеното Писание, понеже всичките Святи пророци са били движени и

вдъхновявани от Него! О, ами че Библията просто си е една даденост!

Хайде тогава да й сложим ценичка, щото даването даром си е чиста загуба!

Святият Дух издигнал армия от Божии пророци в последното време! Имали

видения и получавали откровения! Ами че това просто е даденост, която

трябва да се публикува, тиражира и продаде! Колкото повече – толкова

повече! О, алелуя на този бизнес и на тази печалба!”

105 (Матея 21:13)
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Виждал ли си, чувал ли си и забелязвал ли си тези гнусни извращения

на търговците на последното време? Колко книги имаш в библиотеката си,

за които плати с пари? Колко касети със записани проповеди държиш във

фонотеката си, за които отиде в църковния супермаркет?

Нека ти кажа, братко мой, че огромното мнозинство от днешните

последни християни вече са с мъртвороден плод, прободен от остриетата

на умноженото беззаконие. И аз не казвам това със злорадство, а с преляла

скръб и пределна горчивина в духа си. Защото как да говоря и проповядвам

за деветия лъч на Ветил, когато Божият Архангел Гавриил трудно би

намерил девствена вяра, на която да каже:

“Здравей благодатна!”

Ако би трябвало да извика “Здравей блуднице! Здравей търговке!

Здравей гнусна далавераджийко!”, то не биха му стигнали годините до

свършека, за да обходи мерзостта на запустението.

Къде е Благодатната Невяста на Исус? Къде е тази, която пази

девството на Чистата и Пресвята Вяра, завещана от Христос и Апостолите?

Ами нали върху полите на всичките днешни църковни проститутки има

сергии? Кой сложи там сергиите? Богът на Благодатта или дяволът на

съблазънта? Христос на Любовта или Мамон на сребролюбието? Жертвените

юнци на Голгота или съскащите змии от надписа на Пилат?

Къде е Благодатната Невяста на Исус? Къде са безкористните и

жертвоготовни слуги на Разпнатия, които станаха измет на света и с

цената на собствените си разпятия не се поклониха на дявола, нито приеха

в шепите си кървавите му сребърници? Къде са последните Седрах, Мисах

и Авденаго, които не се поклониха на златния образ на Мамон, но

възвеличиха Четвъртия в огнените пламъци?

Ако искаш да ги намериш – погледни към височината на Ветил!

Защото не човеци, но Сам Господ ги е скрил във височината на Стълбата

Си! И моят дух, оставайки все така при Него, сега ще продължи с деветия

от лъчите на ангелското благовестие. Ето думите, които Господ ми проговори

преди самото видение:

“Слуго Мой! Горчива скръб и пламенна ревност са изпълнили

сърцето ти за Мене! Но Аз сега ти казвам, че Божието Дело
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непременно ще превъзмогне над великата блудница! И колкото и

да се опитва, дяволът няма да успее да съблазни Божиите Избрани.

А ти приеми в сърцето си, че колкото Верни Господ ти прибави –

всички до един са проверени от Мене и посочени за Делото, което

вършиш за Царството. Колкото до останалите, те са развалено и

проклето поколение, което Божият Гняв ще остави вън от Ветил. Но

на всички, които вече съм просветил и утвърдил, сега ще кажа:

Приемете деветият лъч на ангелското благовестие като Сила, с

която да раждате чедата на Божия Пророчески Дух. Защото не

бихте последвали слугата Ми до това място и до тази последна

пророческа книга, ако във всеки от вас отдавна не е бил роден

Младенецът, за да възрасти до пълнотата и зрелостта на Образа Ми!

А ти, слуго Мой, виж сега кой ще се появи на Небесната Стълба...”

С вълнение погледнах към Стълбата, когато видях, че там отново се

появи Архангел Гавриил. Този път мантията му не просто беше бляскава,

но грееше като слънцето в силата си. И ето, че Небесният вестител погледна

към моя Господ, чакайки знак от Него. А Исус вече му казваше:

“Гаврииле, Отец Ми Си избра девица по Сърцето Си, която е

сгодена за Йосиф от Давидовия дом! Слез сега при нея, та й

благовести, че ще стане майка на Божия Син. Защото в такава утроба

Аз всякога съм искал да се родя – чиста, непорочна и благодатна...”

В отговор на думите на Господа, Гавриил Му се поклони, а след това

започна да слиза по Небесната Стълба, за да стигне до галилейския град

Назарет. И докато още стоях развълнуван от Христовите думи, изречени на

Гавриил, Господ отново ми проговори, като казваше:

“Слуго Мой! За Църквата Ми всякога ще остане тайна как Синът

на Отца прие образ на Човек, а Святият Дух зачена телесното Му

естество в утробата на Мария. Но сега ти казвам, че онова, което не

може да остане тайно за Моите братя и сестри, е именно в Божият

прицел върху Мария. Защото този прицел е същинският лъч на

ангелското благовестие за Божието Зачатие. Затова нека двамата с

теб да последваме Гавриил и да слезем в Назарет, където той ще

яви Благата Вест на Мария...”
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След тези думи Господ ме прегърна и двамата с Него слязохме след

Небесния Архангел. А когато вече бяхме в Назарет, снишихме се до една

къща, където аз виждах как Гавриил се приближава до Мария. Така той

прие видим образ пред нея, като й казваше:

“Здравей благодатна! Господ е с тебе, благословена си ти

между жените...” 106

Чула архангелския поздрав, Мария видимо се смути, понеже не знаеше

какво означава да е благодатна. Но Гавриил се усмихна на смущението й,

и продължи да й говори, като казваше:

“Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение.

И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш

Исус. Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и

Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида. Ще царува над

Якововия дом до века; и царството Му не ще има край...” 107

Думите на Архангела накараха Мария в притеснение отново да попита:

“Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам?” 108

А тогава Гавриил отново й проговори, казвайки:

“Святият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те

осени; за туй, и Святото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се

нарече Божий Син. И, ето, твоята сродница Елисавета, и тя в

старините си е зачнала син; и това е шестият месец за нея, която се

казваше неплодна. Защото за Бога няма невъзможно нещо...” 109

След последните думи на Божия вестител, Мария му се поклони, като

казваше:

“Ето Господната слугиня; нека ми бъде според както си

казал...” 110

Докато още слушах, Господ извърна погледа ми и се взря в мен с

дълбоките Си и Святи зеници. А след това ми проговори с възможно най-

съкровения и благ Глас, с който някога ми беше говорил, като казваше:

106 (Лука 1:28)
107 (Лука 1:30-33)
108 (Лука 1:34)
109 (Лука 1:35-37)
110 (Лука 1:38)
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“Виж сега деветия лъч на ангелското благовестие, слуго Мой!

Защото Аз ще се отделя от теб, а Святият Дух ще зачене телесното

Ми естество в утробата на Мария. И Духът Ми, като се съедини с

духа на Мария, ще дочака и изпълни времето на Раждането Ми. А

цялата Ми Църква трябва да разбере, че Аз се раждам само в онази

утроба, за която Бог би казал:

Здравей благодатна!

И на всяка подобна утроба твоят Господ сега ще каже:

Здравей благодатна! Идвам да се родя в тебе, защото си даваща

и жертвоготовна! А Отец Ми дотолкова възлюби света, че даде Своя

Единороден Син, за да не умре никой, който повярва в Него, но да

има Вечен Живот!

Здравей благодатна! Идвам да се родя в тебе, защото си готова

да се покориш не на духа на света, но на Святия Дух на Отца!

Да бъдеш даваща във времето на продаващите!

Да бъдеш изворна във времето на запустяващите!

Да бъдеш любяща във времето на закоравяващите!

Здравей благодатна! Идвам да се родя в тебе, защото си Дух от

Духа на Отца Ми, зареден с Неговия Отечески копнеж да дарява, да

прегръща, да изпълва и да благославя!

Здравей благодатна! Идвам да се родя в тебе, защото от устните

ти всякога ще се въздига благодарение към Отца на Светлините, и в

живите води на Святия ти всякога ще прославяш Отца и Сина в

Един Дух!”

След тези думи, пълни със Съвършена и Свята Любов, Господ се

отдели от мен. И ето, че Бял Гълъб се спусна от Небесната Стълба. И Исус

се намери всред Крилата на Гълъба, Който се сниши до утробата на Мария.

А тогава Святи лъчи излязоха от Крилата на Гълъба, като зачеваха Святото

Тяло на Господа и Спасителя. И Духът на Исус се съедини с духа на Мария,

като простря ръце и прегърна Зачатието Си...

Толкова прекрасно и Свято видение аз никога не бях виждал. И това

ме накара да падна на коленете си и да възвеличая моя Господ, казвайки:



114

“Благословен да Си, Исусе! Благословен да е Емануил, заченат в

Мариината утроба! И нека всичката Слава да се въздигне и въздаде на

Небесния Отец! Защото Той е, Който обикна всички ни и реши да ни

изкупи чрез Тебе от мрака на света!”

Докато още стоях на колене и гледах на тайнството на Божието

Зачатие, Святият Дух разпери Крилата Си и се приближи до мен, като ме

обгърна в най-слънчевата и нежна Благодат, каквато не бих могъл да

мечтая и пожелая. И ето, че Духът ми проговори, като казваше:

“Послушай думите на Божията майка, които тя ще възвести

пред Елисавета в Духа на блажената си бременност! Защото това е

ангелският лъч на Божието Зачатие!”

След тези думи Духът ме повдигна с Крилата Си, като ме пренесе

напред в Живото Евангелие. И ето, че аз видях как непразната Мария

казваше със слънчев и тържествен дух на сродницата си Елисавета:

“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. И, през родове и родове, Неговата милост е върху ония които

Му се боят. Извърши силни дела със Своята мишца; разпръсна

ония, които са горделиви в мислите на сърцето си. Свали владетели

от престолите им. И въздигна смирени. Гладните напълни с блага. А

богатите отпрати празни. Помогна на слугата Си Израиля. За да

помни да покаже Милост. (Както бе говорил на бащите ни). Към

Авраама и към неговото потомство до века...” 111

Докато слушах всичките Святи думи на Мария, Духът отново ме загърна

в Крилата Си, като казваше:

“Иди и кажи на всичките Божии чеда да облажават утробата на

Мария, според както девицата го изповяда! Защото да ублажаваш

Господната утроба ще рече силно да пожелаеш нейното блаженство!

А какво друго блаженство да има в една утроба, освен растящият

Емануил и бъдещият Христос?

111 (Лука 1:46-55)
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Ето, Аз непременно ще зачена всяко сърце с божественото

зачатие, ако то поиска да бъде благодатно! Защото да бъдеш

благодатен, то значи всякога да даваш, да даваш, да даваш!

Ето, ангелското благовестие днес достига до всички вас чрез

думите на Исус, на Гавриил, на Мария и пророка Господен!

Бъдете даващи, за да ви осени Святият!

Бъдете благодарящи, за да възрастите Божието Зачатие!

Бъдете жертвоготовни, за да родите Господа Исуса Христа в

сърцата си – Съвършен и без недостатък! Защото само така Святите

думи на Мария ще се превърнат в Дух за духа ви и в Живот за

живота ви!

Величайте Господа, и зарадвайте се в Божието Зачатие! Защото

Той е Верен да помогне на слугата Си Израил, и да покаже Милост и

Благост върху Авраамовото потомство довека!

Аз, Святият Дух на Отца и Сина, засвидетелствах това най-

благодатно видение на пророка Си!”
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4. ДЕСЕТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ

(БОЖИЕТО ИЗЦЕЛЕНИЕ И ПРОГЛЕЖДАНЕ)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Твърдото ми убеждение при писането на тази най-дълбока и Свята

пророческа книга, е свързано с очакването, че тя ще бъде прочетена и

осмислена от духовните, а не от душевните или плътските християни.

В крайна сметка ангелското благовестие може да касае само онези, които

по сърдечната си чистота и стремление към Господ, са станали като ангели

пред очите Му. Аз не зная от съвременната история на Християнството

някой да е проповядвал на Божиите чеда лъчите на ангелското благовестие и

самият Божий Ветил, който ги обединява. Но непременно искам да

предупредя Божиите чеда, че религията отдавна е наложила модели на

човешко, а не Божие благовестие, които по никакъв начин няма да качат

никого на Небесната Стълба. Затова те моля, мили мой братко, да приемеш

размишленията на Божия пророк, които ще те заведат до десетия от

лъчите на Ветил, а именно – лъчът на Божието Изцеление и Проглеждане.

И така – нека да започна оттам, че точно преди десет години Господ

даде на сърцето ми една твърде радикална книга, която се наричаше

“Личната полза и общата загуба”. В последното видение от тази книга

Исус ми показа как талантите Му от Отца могат да постигат различен

ефект. Когато Господ докосваше с талантите Си пръстта на земята, около

Него буквално почерняваше от народ. Толкова много хора искаха да Го

последват, щом става въпрос за хляб и риба, сиреч, за нещо, което ще им

мине през стомаха. Толкова много тълпи желаеха да докоснат Дрехата Му,

щом става въпрос за изцеление на телесен недъг или на някоя страшна

болест. Всички искаха да се възползват от това чудно благовестие за

тялото, при което куците прохождат, глухите чуват, слепите виждат,

прокажените се очистват, а гладните си пълнят коремите.

Можех ли и аз да поревнувам пред моя Господ за такова служение?

Можех ли да Му кажа:

“Исусе! Дай на слугата Си ето такава дарба, ето такива таланти! И

бъди сигурен, че ще доведа мнозина при Тебе!”
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И нямаше ли от Своя страна Господ да ми каже:

“Ако да бях искал да Ми събереш пръст от пръстта, плът от

плътта и черепки от земните черепки, то непременно да ти бях дал

подобни таланти! Но Аз искам да Ми събереш поклонници по Дух!

Хора, които да се покланят на Отец Ми в Дух и Истина! Хора, които

да търсят и работят пред Господа не за храна, която се разваля, но

за такава, която дава Вечния Живот! Хора, които ще бъдат като

ангели пред Лицето на Отца Ми!”

Можеш да бъдеш сигурен, братко мой, че такъв разговор между мен и

Господ не се е състоял, защото никога в сърцето си не съм имал копнеж

към таланти, които се заравят в пръстта или се докосват до нея. Но ако той

беше се състоял, то Сам Исус нека ти потвърди, че щеше да ми отговори

именно така. А сега да продължа нататък. Защото в един момент Господ

реши да вдигне талантите Си високо от пръстта. Толкова високо, колкото е

висока Небесната Стълба при Ветил. И тогава от устните Му излезе едно

друго благовестие, при което няма никакъв келепир за плътта:

“Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия

Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си. Който се храни с

плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в

последния ден. Защото Моята плът е истинска храна, и Моята кръв

е истинско питие. Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв,

той пребъдва в Мене, и Аз в него. Както живият Отец Ме е пратил, и

Аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с Мене, ще живее

чрез Мене. Тоя е хлябът, който слезе от небето; онзи който се храни

с тоя хляб, ще живее до века, а не както бащите ви ядоха и

измряха...” 112

“Тежко е това учение! Кой може да го слуша?” – казаха си тогава

мнозина от учениците Му и отстъпиха от Него. Защото да слушаш Небесно

благовестие не е като да си напълниш корема с хляб и риба. И да

приемеш, че изцелението на духа е по-важно от изцелението на плътта

също си е един вид непосилно бреме за ума. Но ето тук, братко мой,

Божият пророк получи духовното си посвещение от Господа. И аз разбрах

112 (Йоан 6:53-58)
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за себе си, че талантите ми никога и по никакъв начин нямаше да докоснат

плътта и пръстта, но Бог ще ги употреби за духовното изцеление на чедата

Си. А когато Исус започна да ми показва пораженията, които дяволът е

нанесъл върху човешкия дух, сърцето ми изцяло се посвети в битката

срещу началствата и властите на Сатана в небесните места.

А какво се случи тогава с Божия слуга?

Случи се това, че той преживя същото напускане, каквото беше

преживял и неговият Господ, когато вдигна талантите Си в Светлината на

Ветил. И мнозина се съблазниха в мен, както преди това се бяха съблазнили

от Исус.

На това какво да кажа? Да унивам ли, че не мога да изцелявам ишиас

или лумбаго, хепатит или язва, мигрена или главоболие?

Не, няма да унивам! Защото Исус ми е дал да изцелявам от гордост и

тщеславие, от сребролюбие и лицемерие, от завист и пожелание, от насилие

и първенствуване, от идолопоклонство и окултизъм, от чародейство и

съмнение! И аз още не мога да се начудя на човеци, които усърдно ме

търсят и молят да се застъпвам пред Бога за болестите на телата им. Не

разбирате ли, че нямам таланти в пръстта, за да ме молите за такива

неща? Не проумявате ли, че понякога гордата и бунтовна плът трябва да се

смири от телесна немощ, за да може Господ да изцелява и освещава духа

ви? Докога никак няма да пораснете и понесете кръста си? И докога ще се

взирате в онова, което преминава, а няма да се насладите на слънчевия и

Свят висон, с който Господ облече духовните ви естества?

Ако толкова силно желаете перфектна плът, то тогава просто забравете

за Хълма Мория и тръгнете по църковните конференции, където ефектно

се хвърлят патерици, става се от инвалидни колички, раздава се ориз и

захар, шоколади и макарони, дрехи втора употреба, и изобщо се преживява

постоянно и нескончаемо пиршество за плътта. Но все пак не забравяйте,

че тази храна се разваля! И не просто се разваля, но се превръща в

нечистотии, които никой не иска да гледа, нито да докосне, когато пуска

водата от казанчето. Но ако в сърцата си сте закопнели за Съвършения

Път, който води до Портите на Царството, то тогава знайте, че по този Път
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могат да ходят здрави, а не куци, и зрящи, а не слепи духове. И всеки от

тях се покорява на Христовата повеля:

“Работете, не за храна, която се разваля, а за храна, която трае

за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Отец, Бог,

Него е потвърдил с печата Си...” 113

Разбираш ли най-сетне, братко мой, че десетият лъч на ангелското

благовестие, свързан с Изцелението и Проглеждането, в никакъв случай

няма да касае болестите на тялото ти или слепотата на плътските ти очи,

но в пълна степен ще се отнася за скрития вътре в теб духовен човек, на

когото принадлежат всички обещания на Господния Завет. Защото, искаме

или не, ще трябва да низвергнем плътта си, за да угодим на Бога и да Му

се покланяме с дух. Понеже за тази плът Исус категорично е предупредил:

“Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва; думите,

които съм ви говорил, дух са и живот са...” 114

и още:

“Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се

покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат

поклонниците Му. Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и

истина трябва да се покланят...” 115

А стигнеш ли до превъзходната позиция да се покланяш на Отец в дух

и Истина, то тогава наистина си един от тези, които ще намерят смисъла и

призванието си да проповядват ангелското благовестие и лъчите на Ветил.

Затова нека и слугата Господен отново да се въздигне при Исус, понеже

духът му все така оставаше във височината на Небесната Стълба. Ето

думите, които Господ ми проговори, миг преди да ми покаже десетия лъч:

“Слуго Мой! Укрепи и изпълни сърцето си с всичкото изобилие

на Мир и радост, които ти давам. Нека пее сърцето ти и нека

тържествува духът ти пред Мене, както и Давид танцуваше пред

Господ с всичката си сила. Защото сега ти казвам, че ангелското

благовестие никога няма и не може да се приеме от земни черепки

и плътски християни. Не, Стефане! Ангелските лъчи се приемат

113 (Йоан 6:27)
114 (Йоан 6:63)
115 (Йоан 4:23-24)
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само от онези, които пребъдват духовно като ангели на небесата. И

ако Аз някога казах на Израил, че не съм пратен до други, освен до

изгубените Израилеви овце, то нека твоята изповед оттук насетне

да бъде тази:

Господ не ме е пратил до други, освен до скъпоценните камъни,

изсечени от Канарата!

Който е изсечен от Мене, той ще познае, че Аз го привличам,

възвръщам и въздигам чрез пророка Си в Светлината на Ветил!

Който не е изсечен от Мене, той ще похули както пратеника, така и

Оня, Който го изпраща!

А да ревнуваш ли ти за тъмните тухли на Вавилон? Да скърби

ли духът ти за антихристи и богоотстъпници, отдавна посочени на

беззаконието си? Да те измъчва ли мисълта, че куцото не иска да

проходи, и сляпото не иска да прогледне, когато куци и слепи са

именно водителите му? Та нали то е дало вярата на водителите си!

Нали то ги е упълномощило с присъствието си в събранията им!

Нали то вика “Амин” на заблудите им и “Алелуя” на свидетелствата

им! И ако все пак там някъде са останали един или двама куци и

слепи, които Господ е посочил да проходят и прогледнат, то няма

ли десетият лъч на Ветил да е достатъчно могъщ, за да ги издири?

Но ти сега помисли и Ми кажи:

С какво свързваш Божието Изцеление и Проглеждане? Защото

ти казвам, че десетият лъч на Ветил многократно те е докосвал и ти

си свидетелствал за него с чудесни видения...”

Думите на Исус така докоснаха сърцето ми, че нямаше как да не усетя

благодатното действие на десетия лъч. Затова развълнуван Му отговорих,

казвайки:

“Исусе! Благословени да бъдат благодатните Ти устни! Защото Ти

всякога Си ми говорил от височината на тази Стълба и слугата Ти е блажен

да свидетелства за Тебе! И сега зная, Господи, че десетият лъч на Ветил

могъщо се проявява в къпалните Витесда и Силоам. Защото Витесда е

Божието Изцеление, а Силоам – Божието Проглеждане!”
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Исус се усмихна на отговора ми, а след това отново започна да ми

говори, като казваше:

“Нека тогава първо да те заведа до къпалнята Витесда. Защото,

според както е писано, “от време на време ангел слизаше в

къпалнята и размътваше водата, а който пръв влизаше след

раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест да

беше болен...” И, ето, слуго Мой, виж Небесният ангел, който ще

слезе до Витесда...”

С вълнение извърнах поглед към Стълбата, където се беше явил

Божият вестител. Той държеше клонка от Исоп в ръката си и вече се

готвеше да слезе, като чакаше знак от Господа. А когато Исус му кимна,

ангелът започна да слиза по стъпалата, за да стигне до Божията къпалня.

И тогава Господ отново започна да ми говори, като казваше:

“Нека последваме вестителя на Ветил. Защото той непременно

ще отиде до Витесда и петте й преддверия. А ти, слуго Мой, тръгни с

Мене и гледай, защото видението е с пророчески прицел и касае

днешните реалности в църквите, а не древните реалности в

Ерусалим...”

След тези думи на Исус, ние последвахме Господния ангел, който

слизаше до къпалнята. И ето, че там аз забелязах, как пред три от

преддверията имаше тълпи от народ, но четвъртото и петото бяха празни.

А тогава Господ заповяда на ангела Си, като му казваше:

“Простри Исоповата клонка, та раздвижи водите пред първите

три преддверия, за да се изцелят човеците, болни по плът. Защото

Отец Ми има Милост за тях...”

Послушал Господната заповед, ангелът прелетя над къпалнята, като

раздвижваше водите пред първите три преддверия. И човеците, видели

раздвижването на водите, вкупом започнаха да скачат, за да се изцелят. А

после, намерили изцелението си, те завикаха “Алелуя”...

Но ето, че Господ посочи на ангела Си последните две преддверия,

които бяха празни, като му казваше:

“Простри Исоповата клонка и нека се размътят водите пред

последните две преддверия, та дано биха се събрали болните човеци
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там, за да се изцелят по дух. Защото такава е Съвършената Воля на

Отца Ми...”

След тези думи на Исус, вестителят прелетя над водите пред

четвъртото и петото преддверие, като ги докосваше с Исоповата клонка и

те се размътваха. Но било, че водите буквално клокочеха и се вълнуваха,

никой не се яви в преддверията, та да поиска да скочи и да се изцели.

Това никак не обезсърчи ангела и той продължаваше усърдно да удря с

клонката. А ефектът стана твърде забележим, тъй щото неколцина влязоха

през четвъртото и петото преддверие, като скочиха във водите, за да се

изцелят по дух. И тогава човеците от другите преддверия шумно започнаха

да им викат, казвайки:

“Защо се отказвате от раздвижените води в нашата част на къпалнята,

та отивате в размътените води в другата част? Не виждате ли, че

последните две преддверия са празни, понеже няма благоволение от Бога

там? Защо бързате да скачате във води, които са размътени, а не отдадете

Славата на Бога за чудното изцеление, което извърши при нас?”

На тези думи изцелените по дух им отговориха, казвайки:

“Вие изцелихте телата си, а ние изцелихме сърцата си! Кое е по-важно

пред Бога, разсъдете?”

“Няма какво толкова да разсъждаваме!” – изкрещяха изцелените по

плът. А след това добавиха:

“Има голяма разлика от раздвижена и размътена вода, нали? Защо при

нас е раздвижена, а при вас е размътена?”

На тези думи изцелените по дух отговориха, казвайки:

“Самият Свят Дух на Бога по този мъдър начин ни показа, че в

духовната ни обхода е имало нещо мътно, което Го наскърбява! И ние,

като видяхме мътната вода, познахме че Той ни изобличава чрез ангела

Си, а вътре в нас има неща, които не са Му били угодни! И това са били

всичките ни болести по дух! Колкото до вашата вода, която не е била

размътена, то е, защото плътта в нищо не ползва Святия Дух – било че е

болна или изцелена...”

“Ерес, ерес, ерес!” – закрещяха изцелените по плът. А след това

продължиха, като казваха:
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“Да отлъчим от църквите онези от четвъртото и петото преддверие! Че

току виж дошли да размътят водите и при нас...”

В този миг Господ се намеси категорично. И като даде знак на ангела

Си, казваше му:

“Въздигни тези Мои братя и сестри, които се изцелиха по дух,

до височината на Ветил! Защото те се покориха на Маслото и Солта,

на Пророческия и Апостолски Дух на Господа! А колкото до другите,

които наскърбиха Святия Дух и не пожелаха духовно изцеление след

плътското, то на такива осъждението е справедливо, и запустението

им вече се случва...”

След думите на Исус ангелът въздигна изцелените по Дух във

височината на Ветил. А при самото ангелско въздигане, водите на Святия

Дух напуснаха цялата къпалня Витесда, тъй щото мястото мигновено беше

погълнато от водите на Ефрат. И ето, че с твърде ревнив и гневен Глас

Господ ми проговори, като казваше:

“Иди и кажи на Моите, че няма по-страшен грях от греха да се

презира Божията Милост, която е назначена да води до Покаяние!

Защото Духът Ми милостиво изцелява телесното, за да доведе до

Покаяние духовното! Но ако Покаянието се е осуетило, и вместо

него са дошли гордост и закоравяване, то тогава нищо от плътското

изцеление няма никак да ползва. Защото Аз не съм направил Завет

с плът, която се превръща на пръст от земята, но с духове, които

слизат от Отец на небесата!

И ето това е днес ангелското благовестие от Витесда:

Скочете в размътените води на Духа, за да видите ясно с какво

сте Го размътвали и своевременно да се изцелите! Покорете се на

примера на Божиите Апостоли и пророци, които Вавилон ненавижда,

но Небето ублажава! Защото клонката с Господния Исоп скоро ще

престане да действа във Витесда! И горко тогава на човеците, които

никога не разбраха, че Витесда ще рече “Дом на Милост”! А полезна

е само Милостта, която довежда до Покаяние! Милост, която не

довежда до Покаяние, непременно се превръща в Гняв!”
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След тези думи на Исус ние се въздигнахме до височината на Ветил

заедно с изцелените по дух. А тогава Исус отново ми проговори, като

казваше:

“След като видя Божието Изцеление, не е ли време да видиш и

Божието Проглеждане, което е в Силоам? А къде, според теб, е

ангелът на Силоам? Огледай се и потърси го!”

След думите на Исус аз се огледах за ангел, който Исус да прати до

къпалнята Силоам. Но колкото и да гледах, ангел не виждах. Ето защо

проговорих на моя Господ, казвайки:

“Исусе! Къде да търся Небесния ангел, който Ти ще изпратиш в

Силоам? Защото помня от Словото Ти, че Сам Ти намаза с кал очите на

слепеца, а след това му заповяда да отиде и да измие очите си в Силоам.

Но не помня в Словото Ти да пише, че Силоам е посещаван от ангели. Нито

мога да свържа някак ангелите с Проглеждането...”

Думите ми накараха Исус сърдечно да се разсмее. А след това да ме

прегърне и със съкровен Глас да ми проговори, казвайки:

“Има ангели, Стефане! Има и Божий Силоам, който прави слепите

да прогледнат! Но видението, което ще ти дам, е от Скритата Манна

на твоя Господ. Затова не се чуди, че нещата са утаени за сърцето

ти. А сега тръгни след Мене. Защото преди Божието Проглеждане

ще ти дам да видиш, че съм силен и да ослепявам...”

След тези думи Господ ме хвана със силните Си ръце и полетя с мен по

стълбата на Ветил, като вече ме въвеждаше над бяла и жарка пустиня. А

там аз видях как Савел ходеше по пясъците, придружен от неколцина

мъже. Но ето, че Исус се сниши на метри от него. И като заблестя в цялата

Си Небесна Слава, попита го:

“Савле, Савле, защо Ме гониш?” 116

Паднал на колене поради блясъка на Спасителя, тарсянинът едвам

успя да попита:

“Кой си Ти, Господи?” 117

А Господ му проговори:

116 (Деяния 9:4)
117 (Деяния 9:5)
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“Аз съм Исус, Когото ти гониш...” 118

И докато още му отговаряше, аз ясно видях, че Савел мигновено беше

ослепял от лъчите Господни и не виждаше нищо. А преди да бях отронил и

дума, Исус посочи към него, като ми казваше:

“За съдба дойдох Аз на света. За да виждат невиждащите, а

виждащите да ослепеят. До този миг Савел се имаше за фарисей,

всевиждащ и всеведущ по Свещеното Писание. И затова ослепя.  А

за всеки сляп има продължение в съдбоносните думи на Господ, а

именно – невиждащите да прогледнат...”

След тези думи Исус отново погледна към слепия Савел, като му каза:

“Но стани, влез в града, и ще ти кажа какво трябва да

правиш...” 119

След тези думи Господ отново ме въздигна и прелетя напред във

видението. А след това влезе в някакъв дом, където очите ми съзряха

слугата Му Ананий. И ето, че с твърде развълнуван Глас Исус ми проговори,

като казваше:

“Гледай, пророко Господен! И запиши на книга знамението,

което сега извършвам! Защото в ръката Господна вече се намира

десетият лъч на ангелското благовестие! И с този лъч говоря на

Ананий, който е като ангел пред очите Ми, тъй щото ще го употребя

за Святото Си Дело...”

След тези думи Исус стана видим за Анания, като му проговори:

“Анание!” 120

А слугата Му отвърна:

“Ето ме, Господи!” 121

И тогава Господ пак му рече:

“Стани и иди на улицата, която се нарича Права и попитай в

къщата на Юда за един тарсянин на име Савел; защото, ето, той се

моли и е видял един човек на име Анания да влиза и да полага

ръце на него, за да прогледа...” 122

118 (Деяния 9:5)
119 (Деяния 9:6)
120 (Деяния 9:10)
121 (Деяния 9:10)
122 (Деяния 9:11-12)
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Думите на Исус сепнаха Ананий, тъй щото той с глас на безпокойство

Му отвърна, казвайки:

“Господи, чул съм от мнозина за тоя човек, колко зло е сторил

на Твоите светии в Ерусалим. И тука имал власт от главните

свещеници да върже всички, които призовават Твоето име...” 123

В този миг Исус прегърна Анания. И като вля в ръцете му десетият лъч

от Ветил, отново му каза:

“Иди, защото той ми е съд избран да разгласява Моето име пред

народите и царе и пред израилтяните; защото Аз ще му покажа,

колко много той трябва да пострада за името Ми...” 124

Пълен със Святия Дух Ананий скочи, за да извърши повелята

Господна. И като намери слепия Савел в дома на Юда, положи ръце върху

очите му, тъй щото от лъча на Ветил потекоха водите на Силоам. А Ананий

вече казваше на Савел:

“Брате Савле, Господ ме изпрати, - Същият Исус Който ти се яви

на пътя, по който ти идеше, - за да прогледаш и да се изпълниш със

Светия Дух...” 125

И ето, че водите мигновено изцелиха очите на Савел. И той се кръсти

от Святия Дух, като се изпълни в Силата Му. А тогава Исус със сълзи в

очите Си отново ми проговори, като казваше:

“Виждаш ли колко благодатен и могъщ е Силоам в живота на

Павел? И сега какво повече да искам от Църквата Си, освен да

имам слуги като Анания, готови да Ми послужат за чудото на

Проглеждането? Какво повече да искам, освен наистина да

повярвате, че става дума за ангелско благовестие?

Но ти слуго Мой последвай Ме сега в един по-късен момент от

живота на Апостола Ми Павел. И ела с Мен да видиш как той пише

“Посланието към Галатяните”. Защото докато пише, Святият Дух се

вълнува в сърцето му, и Божият Силоам свидетелства на перото

му...”

123 (Деяния 9:13-14)
124 (Деяния 9:15-16)
125 (Деяния 9:17)
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След тези думи Исус докосна с ръка главата ми, тъй щото пред очите

ми се яви видение с Павел. Той беше надвесен над пергамент, като

пишеше по него посланието си. И докато Павел пишеше, Святият Дух се

вълнуваше в сърцето му, и въздигаше Свят спомен от душата му. А в този

Свят спомен аз виждах Христовия Апостол като Ангел Господен, събран

сред Галатяните. И словото от пергамента на Павел мигновено се съедини

със спомена му, тъй щото прочитах едни твърде Святи и съкровени думи:

“Моля ви се, братя, станете като мене, защото и аз станах като

вас. Не сте ми сторили никаква неправда, но сами знаете, че на

първия път ви проповядвах благовестието, вследствие на телесна

слабост; но пак, това, което ви беше изпитня в моята снага, вие не

го презряхте, нито се погнусихте от него, но ме приехте като Божий

ангел, като Христа Исуса. Тогава, къде е онова ваше

самочеститяване? Понеже свидетелствам за вас, че, ако беше

възможно, очите си бихте извъртели и бихте ми ги дали...” 126

И в този миг Господ с Пламенен Глас ми проговори, като казваше:

“Виждаш ли слуго Мой, и виждат ли всичките Ми братя и сестри,

че Галатяните приеха от Павел не човешко, но ангелско благовестие?

Понеже го приеха като Божий ангел, като Христа Исуса! И оня

благодатен Силоам, измил очите му, остана вътре в него! А с водите

на Божия Силоам Павел правеше духовно да прогледнат всички, до

които се докосваше с проповедите и примера си. Виж най-сетне

категоричните думи на Апостола Ми, с които той казва:

“Понеже свидетелствам за вас, че, ако беше възможно, очите

си бихте извъртели и бихте ми ги дали...”

А защо Галатяните, всички до един, биха му дали плътските си

очи? Не от благодарност ли, че им отвори духовните? Не от Свята

признателност ли, че Господ им прати ангела на благовестието, за

да прогледат и да се умият? И какво върша вече четиринадесет

години чрез слугата Си? Не прогледнаха ли очите ви? Не стана ли

явен благодатният Силоам в живота ви?

126 (Галатяни 4:12-15)
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С този взор, който получихте от слугуването на пророка Ми не

погледнахте ли твърде надалеч – дори до Новоначалието и Безкрая?

Ето, призовавам всички ви с десетият лъч на Ветил!

Куцото нека проходи, и сляпото нека прогледне!

Витесда и Силоам нека станат реални за вас – като слънце сред

пладне, и като летен дъжд в жетвена жега! А тогава непременно

десетият лъч на Ветил ще извика след себе си единадесетият, който

е Божието Освобождение, в който ще посветя слугата Си!

Последвайте Ме, Божии люде!

Аз, Господ на Ветил, все още говоря и не млъквам!”
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5. ЕДИНАДЕСЕТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ

(БОЖИЕТО ОСВОБОЖДЕНИЕ И РАЗЧУПВАНЕТО НА ОКОВИТЕ)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Усещаш ли как все повече и повече Ветил се превръща в един

последен Ден Господен за сърцето ти? Защото в какво друго да се

превърнат светлите лъчи на ангелското благовестие, освен в Ден? И с

каква друга съдба да бъде заредено Словото в тази пророческа книга, ако

не с чудесните думи от “Притчи Соломонови”, които гласят:

“Но пътят на праведните е като виделото на разсъмване, което

се развиделява, догдето стане съвършен ден...” 127

Аз нямам друга радост или утеха в живота си, освен тази, че Словото

на Божия Пророчески Дух всячески освети и просвети сърцата на Божиите

Избрани, за да имам с какво да се похваля в Деня на Господ Исус Христос.

Но едновременно с утехата и радостта, животът ми вече е дамгосан от

белезите на една яростна съпротива, която не е преставала нито ден и час,

откакто слугата Господен се подвизава на Христовото поприще.

По-напред в тази книга аз ти дадох пример с един филм на име

“Зеленият път”, но в Духа на единадесетия лъч от Ветил отново ще го

употребя тук. Защото е нужно да ти дам правилните размишления преди

Господ да ни яви лъча на ангелското благовестие.

Знаеш ли, мили мой приятелю, в каква двояка проницателност се

оглежда животът ми и слугуването ми към Господа? Защото тя е свързана

именно с Божието Освобождение и разчупването на оковите. За мнозина

просветени и докоснати от пророческото слово брат Стефан е за ублажаване,

понеже Исус мощно го употребява за Царството Си.

Амин! Така е! Аз наистина получих неограничен достъп до Престола на

Благодатта и всяка от книгите, които написах, свидетелства за това. Но

сега нека ти кажа, че колкото и да съм свободен в Святия Дух, в толкова

по-голяма тъмница съм окован заради Господното Дело. Тя не е материална,

но духовна! Не е светска, но пророческа! Аз не съм престъпник срещу

светската власт, защото не съм откраднал, излъгал или извършил каквото

127 (Притчи 4:18)
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и да е нещо, което да заслужава присъда и затвор. Плащам си наема и

тока и отдавам Кесаревото Кесарю, в пълно покриване с думите на Исус,

които гласят:

“Отдавайте Кесаревото на Кесаря, и Божието на Бога...” 128

Защо тогава съм в тъмница? Ами именно заради изпълнението на

втората част от Господната повеля, че трябва да отдавам Божието на Бога.

Защото когато започнеш да отдаваш Божието на Бога, то тогава непременно

се превръщаш в престъпник срещу религиозно-демоничната власт на дявола.

А тази власт непременно ще намери начин да те хвърли в тъмница.

Каква е тогава моята тъмница?

Без всякакво съмнение – това е страшната изолация и религиозна

карантина, на която съм подложен от чедата на лукавия. Това са

постоянните вълни на омраза и ненавист, на чародейство и угнетение, на

злоба и отрицание, от които сърцето ми не просто се насити, но се

пресити. А необяснимият на пръв поглед парадокс, който се получава, е

този, че човеци, вързани в много по-страшна тъмница от моята, всячески

ме държат изолиран и яростно се възпротивяват на служението ми, тъй

щото те да си останат в тяхната тъмница, а аз в моята.

Разбираш ли това, за което ти говоря? Проумяваш ли колко голяма е

разликата да бъдеш в тъмница заради Господа от тъмница без Господа?

Помня как преди няколко години написах пророческите книги “Идете

си от Мене, вие проклети!” и “Дойдете вие, благословени от Отца

Ми!”. Та в тези книги Господ ясно ми показа собственото ми състояние в

съвършено съгласие с пророческите Му думи.

Веднъж – с отношението на Верните Божии чеда:

“...гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в

тъмница бях и Ме споходихте...” 129

И втори път – с отношението на чедата на лукавия:

“...странник бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и

не Ме посетихте...” 130

128 (Марк 12:17)
129 (Матея 25:36)
130 (Матея 25:43)
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Колкото до верните Божии чеда – аз въздавам цялото си благодарение

към Бога заради чистата и Свята Любов, с която ме обградиха. Защото гол

не ме оставиха и не престанаха да ме спохождат с всичката си щедрост и

жертвоготовност.

Но когато стане дума за чедата на лукавия, те в пълна степен се

поругаха със сърцето ми и многократно увеличиха злостраданието в

живота ми. И сега казвам Истината в Христа Исуса, (и нека Святият Дух я

потвърди в сърцата на всички, които Го имат) че за последните дванадесет

години нито един християнин от нито една църква в Добрич не прекрачи

прага на дома ми, нито пожела духовно общение с мен, нито поревнува за

книгите, които пиша.

Би ли живял в такава чудовищна изолация, братко мой? Би ли се

движил по улиците на град, където всичките християни са надъхани от

една проклета чародейка да те проклинат щом те видят, и всякога да те

свързват с всичко проклето, извратено и злотворно? Би ли издържал на

човешка омраза и отрицание, които нямат никакъв аналог на друго място?

Би ли приел, че дъхът ти ще се променя и по очите ти ще лепнат

чародейни прокобявания, а гаденето и повръщането ще станат естествени,

след всяко прибиране от улиците на този град?

Разбираш ли сега тъмницата ми? Или разбираш ли каква е тъмницата

на онези, които ме мразят? Защото от моята, аз рано или късно ще изляза

– било чрез смърт или живот! Но как ще излязат дяволските чеда от

тяхната тъмница? Или как тези “християни” ще застанат един ден пред

Христовото Съдилище, за да чуят думите на Съдията, Който ги пита:

“Защо обрекохте пророка Ми на омраза, презрение и изолация?

Защо го кълняхте в сърцата си, когато го срещахте по улиците?

Защо свързвахте името му с всичко зловонно и проклето, когато в

пълна степен зловонните и проклетите бяхте вие?

Кога той влезе в домовете ви, за да насилства и първенствува

над вас, или да открадне благата ви? Или кога вие влязохте в

неговия дом, за да сте били толкова убедени, че е антихрист и

вълк? Видяхте ли някога Святата и чиста Любов, която цари в дома

му? Събрахте ли в шепи сълзите, с които той износваше спасените и
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просветените от Духа Ми? Видяхте ли как по венеца на

злостраданието му се забиха вашите тръни, вашите остри и жлъчни

думи, вашите отрицания и хули, вашите проклетии и чародейства?

Видяхте ли тържеството на злорадството си, че сте поставили в

изолация един твърде благодатен извор на Сион, само и само да

угодите на платените си наемници, и на духа на Езавел, който

превърна сърцата ви в мъртвешки гробници? Какво да ви правя,

проклети люде? Или каква да бъде от Съдията сетнината ви?”

Братко мой! Аз не искам никой да бъде сполетян от сетнината да чуе

такива Божии думи в сърцето си. Но било, че не искам – нещата ще се

случат точно така. Затова пророкувам в Името на Исус и с Духа Му на

устните си:

“Всички, които хвърлиха пророка Господен в тъмница, ще намерят

сетнината на Ирод, бидейки поразени от червеи! Всички, които умишлено

увеличаваха злостраданието на Зеницата Господна, ще намерят сетнината

си в дълбините на огнения пъкъл!”

Колкото до мен, аз ще остана Камък Господен и ще издържа на

натиска в тъмницата на дявола колкото трябва и до когато трябва! Няма да

се поклатя, няма да се пропукам, и няма да отпадна от Канарата! Защото

знам, че Този откъм мен важи повече от цялото мухлясало Християнство,

което се поклони на дявола и прие да служи и да се покланя на червеите

му! Но за свидетелство на Вярната и Истинна Църква, просветена от лъчите

на Ветил, сега отново ще се въздигна при моя Господ във височината на

Небесната Стълба, за да запиша всичките думи на Вечен Живот, които

извират от устните на моя Спасител. Ето какво ми проговори Исус, миг

преди видението с единадесетия лъч, който е Божието Освобождение и

разчупването на оковите:

“Слуго Мой! Крепи духа и сърцето си, защото тъмницата ти е

привременна, а Славата Вечна! И сега непременно знай от Мене, че

людете Закхей, които трябваше да издиря и намеря чрез слугуването

ти, Аз непременно ще издиря и намеря докрай! Защото Словото

Божие не се връзва, но има Силата да връзва! И Моите непременно

ще изплатят четирите кодранта на Съдията, за да се нарекат
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свободни в Истината. А колкото до тебе и тъмницата, в която

пострада за Името Ми, казвам ти, че вече съм превърнал живота ти

в най-святото обвинение на Съдията срещу всичките кози, които се

намират от лявата Ми страна.

Защото кой огладня за благост и добро, а не беше нахранен,

ако не слугата Ми? Защото кой ожадня за вярност и щедрост, а не

беше напоен, ако не слугата Ми? Кой беше странен за църквите, а

не го прибраха, ако не слугата Ми? Кой беше болен, понесъл

раните Ми, и гол, отказал славата човешка, ако не слугата Ми? Кой,

най-сетне, остана с години в тъмница, а не го посетиха, ако не

слугата Ми?

Не е ли писал тогава Съдията обвинителния Си акт против

всичките чеда на лукавия, които на думи са се приближавали към

Мене, но в делата си са били дяволските остри рогове против

сърцето на пророка Ми? И какво ще ги ползват всичките празни и

шумни събрания, в които са говорили празните си и шумни думи,

когато нито един от тях не е познал нито един от лъчите на Ветил?

Ще нарека ли Аз Авраамово потомство нечестиви човеци, които

всякога са мразили Светлината на Хълма Мория?

Намрази ли Авраам Хълма Мория, когато Отец Ми го призова да

принесе там в жертва едничкия си син, когото люби? Намрази ли

Соломон Хълма Мория, когато Отец Ми поиска точно там да Си

въздигне Храм от гладки и бели камъни? А защо днешните мразят

Хълма Мория и пророка, потвърден от Отца, Сина и Святия Дух?

Защо мразят твърде благодатния извор на Сион, ублажаван от

всичките Божии Светии? Не затова ли, понеже са пропити от

жлъчта на Сатана, и от ужаса, който го тресе в тъмните му

подземия? Не затова ли, понеже дяволът е платил с кървави

сребърници на всичките пастири-наемници, та да изкопаят гроб и

яма за Светилото Господно? Но няма ли който копае гроб другиму,

сам да падне в него? И най-вече – няма ли Мъдростта Божия да

извърши съдба върху слугата Ми, според писаното:
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“По-добър е беден и мъдър младеж, отколкото стар и безумен

цар, който не знае вече да приема съвет; защото единият излиза из

тъмницата за да царува, а другият, и цар да се е родил, става

сиромах. Видях всичките живи, които ходят под слънцето, че бяха с

младежа, втория, който стана вместо него...” 131

И сега, слуго Мой, нека ти покажа единадесетия лъч от Ветил,

който е Божието Освобождение и разчупването на оковите. А ти

погледни на ангела Господен, който чака знак от Господа, за да

слезе по Стълбата...”

Развълнуван от всичките Господни думи, аз погледнах към Стълбата, а

очите ми съзряха Божия вестител, който чакаше заповедта на Исус. И ето,

че Спасителят посочи с ръката Си надолу, като казваше на ангела Си:

“Слез до Иродовата тъмница, където Святият Дух ще разчупи

веригите на слугата Ми Петър, та го изведи на свобода! Защото, ето,

цялата Църква се моли като един човек пред Господа, понеже един

Господен човек страда заради раждането на цялата Църква!”

Ангелът се поклони и усмихна на думите на Исус. А след това започна да

слиза по стъпалата на Ветил, за да отиде до Иродовата тъмница. А Господ

отново ми заговори, като казваше:

“Виждаш ли сега как стихът от Еклесиаст наистина ще се

сбъдне във видението? Защото не е ли Ирод старият и безумен цар,

който вече не може да приема съвети? И не е ли Петър бедния и

мъдър младеж, който излиза, за да царува в Светлината Ми? И ако

всичките живи, които ходят под слънцето, са с Петър, то не трябва

ли Църквата Ми да разбере смисъла на Божието Освобождение и

разчупването на оковите? Нека тогава двамата с теб слезем във

видението след Моя ангел, за да видиш какво ще извърши той.

Защото именно там ще заблести лъчът на Ветил...”

Ето, че ние последвахме вестителя на Небето, като слязохме до самата

тъмница, където аз вече виждах окования Петър. А тогава стана знамение.

Защото молитвите на Църквата се събраха подобни на сияние, което се

превръщаше в ореол и се приближаваше до Христовия Апостол. И щом

131 (Еклесиаст 4:13-15)
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ореолът заблестя над спящия Петър, ребрата му също заблестяха. А ангелът

побутна светещите ребра, като казваше на Христовия слуга:

“Ставай бърже...” 132

В едно с думите на Небесния вестител, от ореола на църковните

молитви се спуснаха лъчи, които срязаха веригите, оковаващи ръцете на

Петър. И ето, че Божият човек излезе, воден от ангела, като мислеше, че

сънува. А ребрата му все така светеха, и светеха. По-нататък двамата

преминаха край стражите, които никак не ги видяха. За да стигнат до

желязната врата на тъмницата, където ореолът отново подейства, като я

направи да се отвори сама. И в един по-следващ момент ангелът остави

Петър, като се отдели от него. А Апостолът, дошъл на себе си, проговори,

като казваше:

“Сега наистина зная, че Господ изпрати ангела Си и ме избави

от ръката на Ирода, и от всичко, което юдейските люде очакваха...”
133

В този момент Исус с развълнуван Глас ми проговори, като казваше:

“Какво наистина знаеше Петър? Или какво наистина виждаше?

Видя ли той ореола от молитвите на Църквата, чиито лъчи срязаха

веригите му? Видя ли той светещите си ребра, които ангелът Ми

побутна?”

“Не, Исусе! Това остана в тайно за Апостола Ти?”

“А трябва ли да остане в тайно за Моята Църква, когато става

въпрос за единадесетия лъч на ангелското благовестие, който е в

Божието Освобождение и разчупването на оковите? Как ти разбираш

ореола на църковните молитви и светещите ребра на Петър?”

“О, Исусе! И ореолът, и светещите ребра бяха все Святият Дух! Но ако

ореолът беше усърдната молитва на Светиите, светещите ребра бяха нещо

друго. Защото ангелът докосна именно тях. И сякаш, че в тях е лъчът на

благовестието!”

“Разбира се, че е в тях, слуго Мой! Защото тук ти виждаш един

от Апостолите, чрез които Господ Си създаде Църквата! Или казано

132 (Деяния 12:7)
133 (Деяния 12:11)
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чрез Мъдростта – Отец Ми създаде последната Ева от Плътта и

Костите на Последния Адам! А как беше създадена първата Ева?”

“О, Исусе! Тя беше създадена от реброто на спящия Адам!”

“Чудно ли ти е тогава, че ребрата на спящия Петър се просветиха?

Не бяха ли всичките тези ребра не плътски, но духовни? Не бяха ли

те верните, които се молеха за него, докато той страдаше в окови за

тях, като ги носеше в духа и сърцето си? И не затова ли Моят Ангел

докосна именно ребрата, понеже в Духа на видението те бяха

Моите кости и чрез тяхната молитва се яви ореолът на Божието

Освобождение?

Разбира ли тогава Църквата Ми ангелското благовестие на

единадесетия лъч? Проумявате ли колко много Аз благоволя в

Святия Небесен Принцип, който гласи:

“Един за всички! Всички за един!”

Беше ли Петър един затворник, заради всички, които се спасиха

в Моето Име? И молеха ли се всички за единият, който понасяше

страдание за Името Ми?

А сега помислете за днешната ситуация и слугата Ми, който

износи всички ви в пророческото благовестие! Не трябва ли както

той стана един за всички ви, така и вие всички да се молите, тъй

щото Господ да го изведе от тъмницата?

Къде е ореолът ви, Божии люде?

Къде са молитвите ви? Къде е любовта ви? Къде е Съвършеното

ви съединение в един ум и в една мисъл? Не решихте ли в сърцата

си, че жертвата на единия устройва мнозината, когато жертвата на

мнозината трябваше да промени съдбата на единия?

Кое е по-право? Или кое е по-победоносно?

Един да се пожертва за всички или всички да се пожертват за

един? Когато съм в тъмницата – не желая ли да Ме споходите?

Когато съм гладен – не желая ли да Ме нахраните? Когато съм

жаден – не желая ли да Ме напоите?

Не казвам това да ви засрамя, но да ви насърча! Защото ще

въздигна пророка Си от тъмницата, и ще го явя като Светлина на
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света, когато всички застанете пред Мене като един човек, понеже

с един Господ благоволи да ви даде цялото богатство на Сион и

всичкото възможно Освещение, Посвещение и Просвещение!

Затова запомнете, че този е лъчът на Ветил! Божият ореол в

усърдните молитви на Светиите, съединен с Господните ребра на

Съвършеното съгласие! А когато изведа пророка Си и светът бъде

докоснат от лъчите на Хълма Мория, то тогава единадесетият лъч

непременно ще извика след себе си и последния от лъчите на

Ветил, който е Божието Възкресение! Последвайте Ме и в него, за

да бъдете огрени от цялата възможна Светлина на Ветил!

Аз, Господ на Ветил, все още говоря и не млъквам!”
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6. ДВАНАДЕСЕТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ

(БОЖИЕТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Сред буря от демонична ярост и натиск, какъвто рядко съм преживявал,

аз стигнах до последното видение от Ветил, свързано с Божието

Възкресение. Няма да те излъжа и ще бъда пределно искрен, като ти кажа,

че пророческите видения много по-лесно се четат, но много по-трудно се

живеят. И смисълът, който аз вложих през годините в цялото си слугуване

към Господа, е да намеря съмишленици и верни последователи, които да

живеят писаното от пророка Господен, а не просто да са негови читатели.

Нека преди да ти покажа последния дванадесети лъч на ангелското

благовестие, да дам свобода на всичките размишления, с които Святият

Дух изпълни сърцето ми. Виждаш ли, мили мой братко, човеците влагат

различен смисъл в понятието “живот”. И когато чуят призива “живейте” –

те разбират това именно през призмата на смисъла, който влагат в живота

си. Но когато трябва да живееш Словото на Господ Исус Христос, то тогава

цената на самото живеене ще бъде смърт. Нека това никак да не те плаши,

защото съм сигурен, че знаеш за какво говоря. Тази смърт, с която плащаш

цената, за да бъдеш духовен пред очите на Господ, никога не е била

одобрявана и приемана от мнозинството от вярващите. Те с удоволствие

обичат да цитират казаното от Исус:

“Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно...” 134

Но никой от тях не иска да извърви Пътя до този Истински Живот, като

се покори на изричната заповед на нашия Господ:

“Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си,

нека дигне кръста си, и така нека Ме последва. Защото който иска

да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради

Мене, ще го намери...” 135

През последните години Исус реши да употреби един Свой слуга, който

да стане верен изявител именно на радикалната Му заповед. Изявител не

134 (Йоан 10:10)
135 (Матея 16:24-25)
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просто на думи, но в дело и действителност. И когато до църквите

достигнаха книгите и свидетелствата на този слуга, себеотричането му и

съразпването му с Исус ги уплаши. Уплаши ги дотолкова, че забраниха

книгите му и примера му. Защо ги забраниха ли? Ами именно защото от

амвоните проповядваха човешки величия, живи за света и всичко що е в

света. Трябваше ли стадата на тези първенствуващи величия да бъдат

обърквани и смущавани с друг пример, който не е човешки, но Исус

Христов? Трябваше ли пазаруващите в църковните супермаркети да

разберат, че има и друг начин за получаване на Божиите блага, който не е

търговски, но Небесен и Благодатен? Трябваше ли твърде неудобният стих

от “Галатяни 2:20” да става препънка и спирачка пред светския ход на още

по-светските църквички? Та нали тогава църковните първенци щяха да се

лишат от царуването си и да заложат на така презрителното слугуване.

А идват ли големи пари в слугуването? Идват ли поощрения оттатък

океана? Идват ли скъпи чуждоезични гости с цяла тумба от туристи, за да

инжектират сърцата с блясък и просперитет, а и да разпишат на

църковното ръководство някой тлъст чек заради прословутото българско

гостоприемство? Идват ли помощи, с които винаги да държиш паството в

пълен членски състав?

Не, братко мой! В слугуването никога не идва живот за слугуващия!

В слугуването всякога има смърт! Такава смърт, при която жив в

тялото те държи само Божието Провидение и Святият Дух! И ако ти си имал

неблагоразумието да слушаш възторжени свидетелства, които да ти говорят

за живот, в книгите на Божия пророк свидетелствата са за смърт. Такава

смърт, с каквато Бог подпечатва само жертвените Си юнци. Нека тогава да

ти кажа, че църквите, в които не се проповядва смърт по Бога, са обречени

никога да не намерят Живота на Бога. Защото в думите на Исус има съдба.

“Който намери живота си, ще го изгуби, и който изгуби живота

си заради Мене, ще го намери...” 136

Как мислиш, верни мой приятелю? Изгубиха ли живота си за Исус

църковните величия или го намериха? Съразпнаха ли се с Него или

разпнаха Самия Него? А примера, който дават на паството, за смърт по

136 (Матея 10:39)
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Бога ли говори? Биха ли се огледали те в Святите стихове на Христовия

Апостол, които гласят:

“...(защото, както е писано: “Убивани сме заради Тебе цял ден;

считани сме като овце за клане”)...” 137

Кое ги убива цял ден църковните величия? Дали яростта и стрелите на

полуделия дявол, или комфортът на луксозните им домове, обзаведени по

западен каталог? Може би на угоения шеф на църковния алианс му убива

седалката на автомобила, та мисли да купи по-нов и престижен? Или пък

на църковния търговец му убива дебелия портфейл, пъхнат във вътрешния

джоб на костюм от “Армани”?

Кои, кога и къде са убивани заради Господ цял ден, като овце за

клане? Кои, кога и къде са приели кръстните белези на Исус и истинската

евангелска стигма? Кои, кога и къде положиха живота си на Божия Свят

Олтар, та Господ да се удоволства в сладкото им благоухание?

Може би на шоу-евангелиста, застанал пред камерите на частната си

телевизия, му убива излъчването на вредни лъчи от мониторите... Или на

супер-проповедника му убива болезнената мисъл, че не е направил

достатъчно бляскава реклама на последния си теологически продукт?

На Бенедикт XVI ли му убива специалния “папамобил”, с който си

прави папските шествия сред гъмжащи множества от поклонници или на

Вартоломей му убива короната от злато и скъпоценни камъни?

На кой какво и как му убива, братко мой? Защото, колкото до мен, ще

ти кажа, че в последните десет години ме убива тръненият венец, сътворен

от хули, чародейства и всякакви лъжи за името ми и делото ми!

Убиват ме гвоздеите, които заби в ръцете и нозете ми целокупното

българско християнство! Убиват ме змеят, звярът и лъжепророкът, когато

идват да насилстват над тялото ми и да притискат главата ми в огнена скоба

от демонично насилие! Убиват ме простотията, лошотията и безхаберието

на един цял народ, свикнал да обогатява гонителите си, и да позлатява

крадците и лъжците си! Убива ме нравственото падение на цяло едно

младо поколение, излъгано да заложи надеждите си на чалга-идоли и

гнусни рапъри, на Биг Брадър и Хари Потър, на екстрасенси и астролози!

137 (Римляни 8:36)
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Убива ме всичко, което не е родено от Бога на Ветил и не е дошло свише!

А фактът, че всичко това ме убива, означава, че Животът на Христос

пребъдва вътре в мен, и аз съм го намерил, защото Господ ме е посочил за

Верен и Истинен, за да ме постави в стиха на Апостола Си Павел:

“Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с

която ни възлюби, даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията

си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени), и, като ни

съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа

Исуса; за да показва през идните векове премногото богатство на

Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса...” 138

А сега помисли, мили мой братко! Щеше ли пророкът Господен да даде

на Църквата стотици благодатни видения от неизразимо високите небеса,

ако Отец не беше го поставил да стои до Сина Му в небесните места? Не

показа ли Святият Отец “премногото богатство на Своята Благодат

чрез добрината Си към нас в Христа Исуса”? И каква по-голяма

Благодат да получим от нашия Баща, освен да се осветим в лъчите на

Ветил и да се въздигнем във височината на Духа, като ангели Господни?

Каква по-свята надежда за сетнината ни, и какъв по-съвършен копнеж за

сърцата ни от Божия Ветил? Та нали Ветил е Божият Дом и Вратата

Небесна? През коя друга Врата да си отидем у Дома? През коя друга Врата

да доживеем до Грабването на Църквата, за да отидем в един свят на

Божиите живи? Защото днес от Сион ни гледат Авраам, Исаак и Яков,

Моисей и Илия, Петър и Павел, Аполос и Тимотей! И не просто ни гледат,

но чакат изпълнението на онези Святи Господни думи, които гласят:

“Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад, и ще

насядат с Авраама, Исаака и Якова в небесното царство; а чадата

на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще

бъде плач и скърцане със зъби...” 139

Аз не искам никой от четящите тази книга да се огледа в онези “чеда

на царството”, които ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина,

защото те са, които днес любят духа на света и всичко, що е в света. Но

непременно всички да копнеем за сетнината на горното от Бога призвание
138 (Ефесяни 2:4-7)
139 (Матея 8:11-12)
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в Христа Исуса. Защото, ето, последният дванадесети лъч на Ветил е Лично

Негов.

Той е прицелът на Божието Възкресение!

Той е Святата Надежда за Божиите избрани!

И сега за сетен път духът ми ще се въздигне във височината на Ветил,

за да ти предаде думите на Възкръсналия и Вечно Царуващ Исус от Сион.

Ето посланието, което Той ми предаде, миг преди видението с Божието

Възкресение:

“Слуго Мой! Да ти кажа, че Сърцето Ми е удовлетворено от

слугата Ми, едва ли ще научиш нещо ново от Мене! Но сега

непременно ще ти потвърдя, че с тази последна книга, за която

плати горчива цена от ярост и гонение, Моята радост вече е преляла.

Защото в годините, през които Ми слугува, Господ нееднократно

слушаше в Съвета на Светиите Си един и същи призив:

“Яви Ветил на Званите, Избраните и Верните!”

И в същите тези години дяволът хвърляше демоничните си

пълчища против Небесната Стълба, като им казваше:

“Дръжте далеч Ветил от умовете и сърцата на всички човеци!”

Но можеше ли Господ да ти даде Ветил, преди да бях поразил

всичките началства и власти на нечестието чрез книгите, които ти

давах през годините? Можех ли да явя Ветил, преди да съм съборил

крепостите на дявола в религиозното му царство Ерихон?

Можех ли да явя Ветил, преди да съм извикал в Святия Дух

родът на Елиаким и да съм дал на всички ви да познавате Портите

на Правдата?

Можех ли да явя Ветил, преди да притисна врага и отмъстителя

до стената на Страшния Съд, и да обрека реките на времето му на

осъждение и вечна погибел?

Можех ли да явя Ветил, преди да съм облякъл всички ви в оня

избелен и Свят висон, от който блестят Тайните на Царството?

Виждаш ли колко голяма и скъпа цена плати като слуга пред

очите Ми, за да явиш най-сетне лъчите на ангелското благовестие?

И виждат ли Верните Ми, че си възможно най-голямото Ми чудо, с
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което влях чудесната Си Сила и Свят Дух в сърцата на изначално

посочените?

Но ето, слуго Мой! Понеже преживя смърт за Мен, като предаде

на умъртвяване и убиване всичките си човешки желания и мечти,

то и затова Аз ще те даря с лъча на Божието Възкресение!

Не само теб, но всички, които с вярност и смирение, с щедрост

и иждивяване, с постоянство и целомъдрие Ме следваха и Ми се

покоряваха през всичките тези години.

А сега, в Духа на последното видение, Аз ще те оставя при

Моите ангели, и ще сляза в дълбочините на земята. А след това ще

възкръсна от Гроба Си и ще се въздигна към Отца, тържествувайки

славно над смъртта и ада!

А ти, като последваш ангелите Ми, слез с тях при празния Гроб,

за да станеш участник в ангелското благовестие...”

След последните Си думи, Господ мигновено се отдели от мен и изчезна

от погледа ми, а аз видях Божиите ангели, които щях да последвам. И ето,

че единият от Небесните вестители посочи с ръката си надолу, като ми

казваше:

“Гледай в Живото Евангелие, слуго Господен! Защото Божието

Възкресение вече се случва! И като гледаш, последвай ни по

стълбата на Ветил! Защото този е най-великият лъч на Небето, и

най-святата Надежда за Невястата на Младоженеца!”

С вълнение последвах ангелите по стъпалата на Стълбата, като

слизахме надолу. И ето, че Святи лъчи от Светлина пробиха земята, а

Господ възлизаше от тъмницата, спасил мнозина от древните, умирали чак

от дните на Ноя. И Духът Исус Христов вече влизаше в Гроба Господен,

като казваше на Отца Си същите думи, както във видението от книгата за

“Знамението на пророк Йон”:

“Отче Мой и Боже Мой! Мъртвият Ти Син слезе в сърцето на

земята! Ти, Боже Го оживотвори с Духа Си и даде Му да проповядва

на духовете в тъмницата!

Ето, Небесни Мой Боже! Дар Ти нося от дълбочините! Защото

взех в ръцете Си ключовете на Смъртта и Ада и направих Сърцето
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Ти да се радва в тържеството на Сина Ти, ограбил началствата и

властите на всичките Ти врагове в тъмнината! Яви Спасението Си,

Отче Мой! Защото се извърши знамението Ти и потвърди се Словото

Ти!”

В отговор на думите на Сина Си, Отец простря огнените Си ръце към

Гроба на Исус. И като вдигна Тялото Му и го изпълни с Огън от Огъня Си, и

със Светлина от Светлината Си, простря го към Духа на Сина Си, като

казваше:

“Възлюбен Мой Сине! Влез в Славата Си, която имаше отпреди

създанието на света! Защото Смъртта и Ада нямат власт над Тебе!

Ти ги съкруши и ограби! Затова Твоят Живот е Вечен Живот и

Твоето Царство – Вечно Царство! В Твоето Име Аз ще направя да се

преклонят всички колена и родове от века и довека! Възкръсни от

мъртвите, Исусе! И нека прославеното Ти тяло стане Жива и Свята

Надежда за всичките люде по земята!”

Миг след Отеческите думи Исус съблече царските одежди, с които беше

слязъл в сърцето на земята. И като ги подаваше на Отец, казваше Му:

“Отче мой! Бях Цар и Господар в тъмницата! Но когато се явя

възкръснал сред Моите, искам отново да им бъда слуга! Ето, вземи

царските одежди на Духа Ми, преди да се съединя с Тялото Си...”

А след това Духът Исус Христов мигновено се съедини с Тялото Му, тъй

щото Възкресението Му вече беше настъпило. А тогава Духът на Живото

Евангелие придвижи времето напред, тъй щото очите ми вече виждаха как

към празния Гроб се приближават сподвижничките на Исус, приготвили

аромати, за да помажат Тялото на Божия Син. И те, видели отместения

камък на Гроба Господен, с почуда и притеснение пристъпиха навътре. А

тогава двамата Божии ангели станаха видими за тях, като им казваха:

“Защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тука, но

възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в

Галилея, като казваше, че Човешкият Син трябва да бъде предаден

в ръцете на грешни човеци, да бъде разпнат, и в третия ден да

възкръсне...” 140

140 (Лука 24:5-7)
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Докато ангелите проговаряха знаменателните си думи, лъчът на Ветил

твърде много просия над Гроба Господен. И моят възкръснал Господ се яви

над ангелите Си, като ми казваше:

“Запомни думите на това ангелско благовестие!

Запомни въпроса, който единият Ми вестител изрече на жените:

Защо търсите Живия между мъртвите?

Понеже сега Господ, Възкръсналият, явява дванадесетият лъч

на Ветил на цялата Си Църква:

Бъдете мъртви между живите, за да намерите Живия между

мъртвите! Защото тези, които са мъртви между живите, погребали

са плътта с похотите й, за да оживее Сам Христос в сърцата им!

Бъдете мъртви между живите, за да се въздигнете с Живия

между мъртвите! Защото тези, които са мъртви между живите, сами

себе си са предали като жертва Свята и благоуханна – за да умрат

за Господа, докато Той оживява вътре в тях!

Бъдете мъртви между живите, за да се възцарите с Живия

между мъртвите! Защото не сте възлюбили духа на света, за да сте

живи за него, но сте възлюбили Духа на Отца, за да се уподобите в

смърт, подобна на Моята, и да наследите Живота Ми!

Защото само онова, което умира, то и възкръсва!

Бъдете мъртви между живите!

Защото това е последният и най-свят лъч на ангелското

благовестие! Лъчът, с който Господ, Възкръсналият и Живият, ви

прави победители на Вяра над княза на света, и над всичките му

сили – били те небесни, земни или подземни!

Ето, Аз ида скоро! И като застана на височината на Небесната

Стълба ще заповядам лъчите на Ветил да ви съберат и въздигнат

при Мене! И всички вие, които пребъдвате в тези лъчи, ще Ме

видите – блажени и възкресени за Вечната Ми Слава и царуване!

Ето, Аз ида скоро! Утвърдете Ме в сърцата си, чеда Авраамови!

Дочакайте Ме, потомци Яковови!

Аз, Господ на Ветил, дадох тези най-святи видения на пророка

Си! Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”
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